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 Ritgerð mína tileinka ég dótturdóttursyni séra Bjarna, 

                                         Andrési Jóni Esrasyni; sannari og heiðarlegri mann hef ég ekki hitt. 
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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð er leitast við að varpa ljósi á ævi og starf  séra Bjarna Jónssonar 

dómkirkjuprests (1881-1965) og fjallað sérstaklega um þá guðfræði sem hann aðhylltist. 

Guðfræðihugsun séra Bjarna var skýr og ekki í takt við ýmsar þær stefnur sem fóru að berast 

til Íslands utan úr heimi í kringum seinni hluta nítjándu aldar og í upphafi þeirrar tuttugustu, 

eins og til dæmis frjálslyndu guðfræðina og spíritismann. Bjarni hélt á lofti lútherskri 

játningabundinni guðfræði gegn hinni svo kölluðu nýguðfræði og átti í deilum við ýmsa 

samtímamenn sína úr stétt guðfræðinga og presta. Í inngangi ritgerðarinnar verður gefið yfirlit 

yfir helstu æviatriði séra Bjarna. Í fyrsta kafla verður fjallað um köllun hans og hvernig 

umhverfi hans og aðstæður móta hann sem prest. Í öðrum kafla verður athyglinni beint að 

hinni lúthersku játningabundnu guðfræði annars vegar og nýguðfræðinni hins vegar og fjallað 

aðeins um helstu stefnur og strauma í guðfræði sem hingað bárust um aldamótin 1900. Í þriðja 

kafla verður síðan fjallað sérstaklega um deilurnar sem spruttu upp meðal guðfræðinga um 

hina „gömlu“ og „nýju“ guðfræði og er sértaklega tekið mið af trúmálafundunum sem haldnir 

voru í Nýja Bíó í Reykjavík, fyrir tilstuðlan Stúdentafélagsins, í marsmánuði árið 1922. Þar 

tókust á fulltrúar hinna mismunandi stefna og má segja að á þessum fundum  hafi farið fram  

uppgjör þeirra á milli. Í framhaldi af því uppgjöri voru lagðar þær línur sem halda má fram að 

íslensk kirkja hafi fylgt æ síðan. Í lokaorðum ritgerðarinnar eru síðan dregin saman helstu 

atriði þeirrar umfjöllunar sem á undan er farin. 
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Inngangur 

Í formála bókarinnar Séra Bjarni lýsir Andrés Björnsson, Bjarna Jónssyni á eftirfarandi hátt: 

 

Sennilega var dómkirkjupresturinn séra Bjarni Jónsson sá maður, sem flestir 
Reykvíkingar þekktu í sjón og af máli, enda var maðurinn auðkenndur, hvar sem 
hann fór. Hann lifði og starfaði í Reykjavík frá því hún var smábær, og þar til hún 
varð borg. Hann átti merkilegt hlutverk í vaxtarsögu hennar, því að lengi óx 
embætti hans með vexti borgarinnar. Á vissan hátt tengdi hann hið forna og nýja í 
höfuðborginni öllum öðrum fremur. Hann var fyrir margra sjónum hið ómissandi 
tákn festu og stöðugleika, meðan hafsjóir breytinga gengu yfir Reykjavík. Alltaf 
var séra Bjarni á sínum stað, bjargfastur í trú sinni og starfi.1 

 

Bjarni Jónsson var fæddur í Mýrarholti, býli við Bakkastíg í Vesturbænum í Reykjavík, 21. 

október 1881.  Foreldrar hans voru Jón Oddson tómthúsmaður (d. 1898) og Ólöf Hafliðadóttir  

(d. 1923).  Bjarni gekk í Lærða skólann og útskrifaðist sem stúdent árið 1902. Hann lauk 

embættisprófi í guðfræði við Hafnarháskóla árið 1907 og þá um haustið réði Bjarni sig sem 

skólastjóra við barna- og unglingaskólann á Ísafirði. Áður hafði hann kennt einn vetur við 

Kvennaskólann og Stýrimannaskólann í Reykjavík.  

Árið 1910 var Bjarni kosinn prestur við Dómkirkjuna í Reykjavík og árið 1924 var hann 

síðan skipaður dómkirkjuprestur.2 Séra Bjarni var prófastur í Kjalarprófastsdæmi á árunum 

1932-38 og dómprófastur í Reykjavíkur-prófastsdæmi 1945-51. Hann var vígslubiskup í 

Skálholtsbiskupsdæmi forna 1937-65 og settur biskup Íslands 1953 og aftur 1954 í bæði 

skiptin þó aðeins í stuttan tíma. Prófdómari við guðfræðideild Háskóla Íslands var séra Bjarni 

frá upphafi skólans árið 1911 og allt til ársins 1965. Formaður KFUM var séra Bjarni frá 1911 

til 1963. Hann sat í  stjórnarnefnd Kvennaskólans á árunum 1915-65 og einnig í skólanefnd 

Barnaskóla Reykjavíkur og Seltjarnarness um nokkurra ára skeið. Séra Bjarni var í stjórn 

Prestafélags Íslands í tvo áratugi, 1919-1939, og  í stjórn Hins íslenska Biblíufélags 1947-50. 

Bjarni var  formaður Ekknasjóðs Reykjavíkur 1924-51. Hann varð forseti Reykjavíkur-

félagsins 1940.3  

Séra Bjarni var í Stokkhólmi árið 1913 og í Danmörku árið 1923 þar sem hann flutti 

erindi og hélt fyrirlestra um kirkjustarf og menningarmál á Íslandi. Hann hélt einnig 

guðþjónustur víða í kirkjum Danmörku í boði dönsku kirkjunnar. Hann var fulltrúi kirkju 

                                                            
1 Andrés Björnsson (ritstjóri). 1967. Séra Bjarni. Akranes: Kvöldvökuútgáfan, bls. 7. 
2 Bjarni Jónsson. 1937. „Vita. Æfiágrip Bjarna Jónssonar.“ Kirkjuritið, 3. árg. (7. tbl.), bls. 251. 
3 Gunnlaugur Haraldsson. 2002. Guðfræðingatal 1847-2002, I. bindi. Reykjavík: Prestafélag Íslands, bls. 242-
243. 
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Íslands á kirkjuþingi í Stokkhólmi 1925.4 Heiðursdoktor í guðfræði við Háskóla Íslands varð 

séra Bjarni árið 1941. Þá hlaut hann ýmsar orður og heiðursmerki fyrir störf sín, meðal annars 

Stórriddarakross hinnar íslensku Fálkaorðu og Dannebrogsorðuna. Hann var kjörinn 

heiðursborgari Reykjavíkur 1961, heiðursfélagi var hann hjá breska bíblíufélaginu, hjá KFUM 

í Reykjavík, Prestafélagi Íslands, Prestafélagi Suðurlands, Reykjavíkurfélaginu og Ekknasjóði 

Reykjavíkur. Séra Bjarni bauð sig fram til forseta Íslands árið 1952. Frambjóðendur voru þrír 

og hlaut Bjarni 44,1% greiddra atkvæða og tapaði naumlega fyrir Ásgeiri Ásgeirssyni; aðeins 

1879 atkvæði skildi á milli.5  

Eiginkona séra Bjarna var Áslaug Ágústsdóttir, dóttir Sigfúss Ágústs Benediktssonar 

verslunarstjóra á Ísafirði og Önnu Teitsdóttur húsfreyju. Gengu þau Áslaug og Bjarni í 

hjónaband 1913 og eignuðust þrjú börn, Ágúst, Ólöfu og Önnu.6 Bjarni lést að áliðnum degi, 

föstudaginn 19. nóvember 1965. Við líkbörur séra Bjarna lét herra Sigurbjörn Einarsson 

eftirfarandi orð falla í ræðu sinni:  

 

Séra Bjarni. Víst var hann bæði heiðursdoktor, biskup að vígslu og heiðursborgari, 
en slíkan heiður geta fleiri hlotið, en það var og verður aðeins einn séra Bjarni. 
Enginn hefur villzt á því, við hvern er átt, er talað er um séra Bjarna. Og það hefur 
ekki verið annað virðingarheiti meira í kirkjunni en þetta. Á bak við hinn 
venjulega presttitil og algenga nafn var maður, sem var ekki aðeins óvenjulegur, 
raunar einstæður að gerð, heldur meiri sjálfur en hvert það hlutverk og allur 
heiður, sem honum féll í skaut. Í hugum fjöldans var hann presturinn, í 
margvíslegum aðstæðum gátu menn ekki hugsað sér neinn annan í hlutverki 
prestsins en hann [...].7  

    

Að öllum líkindum er hægt að fullyrða að Bjarni hafi ekki verið neinn venjulegur maður, það 

er þó ljóst af skrifum hans sjálfs og lýsingum að hann leit ekki á sig sem nokkuð meira en 

vanmáttugan þjón sem, þó af þeirri einlægni sem honum hafði verið gefið vit til, leitaðist við 

að þjóna að vilja Guðs í kirkju hans. 

 

  

                                                            
4 Jón Valur Jensson. Án ártals. „Prestur og vígslubiskup Bjarni Jónsson.“ Vefheimild: 
http://gardur.is/einstakl.php?nafn_id=141510 (sótt 9. mars 2013). 
5 Gylfi Gröndal. 1992. Ásgeir Ásgeirsson. Ævisaga. Reykjavík: Forlagið, bls. 347. 
6 Gunnlaugur Haraldsson. 2002, bls. 243. 
7 Sigurbjörn Einarsson. 1967. „Ræða herra Sigurbjörns Einarssonar biskups við líkbörur séra Bjarna Jónssonar.“ 
Séra Bjarni, bls. 199. 
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Kafli I 
Köllun séra Bjarna, prestsstarf hans  

og hugmyndastraumar á Íslandi í upphafi 19. aldar 
 

Ef marka má það sem séra Bjarni hefur sjálfur skrifað um æsku sína og uppvöxt verður ekki 

annað séð en  hann hafi átt hamingjusama æsku, alist upp við ástríki og viðurkenningu 

foreldra sinna. Um uppeldi sitt segir Bjarni: „Foreldrar mínir veittu mér hið besta uppeldi og 

minnist ég þeirra og æskuheimilis míns með miklu þakklæti.“ 8  Foreldrar Bjarna voru 

sárafátækir og að sögn Bjarna voru börnin í Mýrarholti því fegin er frost var úti í stað 

rigningar því þá lak húsið ekki. Eftir því sem best verður séð var heimilislífið í Mýrarholti  

mjög gott. Ríkjandi var heilbrigt heimilislíf þar sem óregla og óvirðing virðist hafa verið 

víðsfjarri. Líklegt er að trúargrunnur Bjarna hafi verið lagður strax í æsku, kristin gildi voru í 

hávegum höfð og fjölskyldan kirkjurækin. Að sögn Bjarna sjálfs var guðsorð mikið haft um 

hönd á heimilinu og oft fór hann í kirkju bæði með foreldrum sínum og einsamall. Segja má 

að eftirfarandi frásögn Bjarna varpi ljósi á það hversu mikils kristin gildi voru metin í 

Mýrarholti. Eitt sinn er Bjarni kom heim úr kirkju og var spurður því hann kæmi svo seint 

heim, var svar föður hans að óþarfi væri að áminna drenginn því ekki hefði hann getað verið á 

betri stað.9   

Það virðist sem æska Bjarna hafi verið áfallalaus lengi framan af  og hann notið alls 

þess besta sem barn getur hugsað sér, búið við öryggi og ástúð. Það er ekki fyrr en Bjarni er 

um þrettán ára aldur að hann  stendur frammi fyrir alvarleika lífsins á persónulegan hátt. 

Bjarni hafði verið með föður sínum í kirkju en á heimleiðinni hné faðir hans niður, gat enga 

björg sér veitt og Bjarni stóð hjá ráðalaus. Um þetta atvik segir hann, í viðtali við Valtý  

Stefánsson, að það hafi verið hans fyrsta áfall í lífinu og haft varanleg áhrif á hug hans. 

Andstæðurnar svo miklar og viðbrigðin snögg. Þarna upplifir Bjarni í fyrsta sinn sorg og 

sáran kvíða. Hann hafði ekki fyrr skilið hvernig fólki leið sem staðið hafði frammi fyrir áfalli, 

hjálparvana og þurft á huggun að halda. Síðan bætti Bjarni við: „Þá vissi ég ekki eins vel og 

nú, að þeim, sem finna nálægð Guðs eru allir vegir færir.“10   

Um það bil tveimur árum eftir að Bjarni stendur ráðalaus yfir föður sínum var hann í 

sveit á Þúfu í Ölfusi, þetta var jarðskjálftasumarið 1896. Bjarni upplifir jarðskjálftana og var 

heima við á Þúfu þegar séra Ólafur Ólafsson prestur, síðar fríkirkjuprestur í Reykjavík, kom 

heim að bænum til að flytja fólki fréttir af því hversu víðtækur jarðskjálftinn hefði verið og 

                                                            
8 Bjarni Jónsson. 1937, bls. 251. 
9 Matthías Johannessen. 1967. Séra Bjarni, bls. 43. 
10 Valtýr Stefánsson. 1956. Þau gerðu garðinn frægan. Reykjavík: Bókfellsútgáfan hf., bls. 40. 
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hvaða afleiðingar hann hefði haft. Einnig var tilgangur komu Ólafs að telja kjark í menn og 

draga úr ótta. Það lítur út fyrir að í þessum aðstæðum verði sú vitundarvakning hjá Bjarna að 

preststarfið sé það starf sem hann hafi áhuga á. Um heimsókn séra Ólafs segir Bjarni: „[Hún] 

vakti mig til umhugsunar um það, hve preststarfið væri veglegt starf. Að hughreysta þá, sem í 

raunir rötuðu. Þetta starf skyldi ég velja mér. Sú ákvörðun festi rætur í huga mínum upp frá 

þessum degi.“11  

Eftir þetta sumar var Bjarni fermdur af séra Jóhanni Þorkelssyni sem hann uppúr því 

átti eftir að hafa náin kynni af. Áttu þeir eftir að standa saman hlið við hlið sem starfandi 

prestar í Dómkirkju Reykjavíkur. Sama sumar hófust einnig kynni Bjarna og séra Jóns 

Helgasonar er þá hélt uppi barnaguðþjónustum í Reykjavík. Jón átti síðar eftir að verða 

prófessor við Háskóla Íslands og biskup Íslands. Um þetta sama leyti hófust einnig kynni 

Bjarna og þess manns sem átti eftir að vera einn nánasti vinur hans alla ævi; séra Friðriks 

Friðrikssonar stofnanda og forstöðumanns Kristilegs félags ungra manna og kvenna á Íslandi, 

KFUM/K. Líkt og KFUM í Danmörku og Danska heimatrúboðið andæfði KFUM á Íslandi 

frjálslyndu guðfræðinni og hélt fram játningabundinni guðfræði. Bjarni var meðal stofnfélaga 

KFUM og segir sjálfur: „Má nærri geta, að þessi andlegu kynni hafi ekki dregið úr þeirri 

ákvörðun minni, að ég skyldi einhversstaðar fá prestsstarf að vinna.“12  

Á tíma Bjarna Jónssonar var það fátítt að börn frá fátækum heimilum hefðu möguleika 

á að ganga í skóla og sýnir eftirfarandi frásögn hversu undrandi og glöð vinkona móður hans 

varð við þau tíðindi að Bjarni hefði náð inntökuprófi í Lærða skólann. Bjarni var á heimleið 

og ljóst var að hann hafði staðist prófið. Hann mætti vinkonu móður sinnar, Guðrúnu í 

Götuhúsum, og hún spurði Bjarna, og var virkilega áhyggjufull, hvernig hefði gengið. Bjarni 

sagðist hafa náð, táraðist þá Guðrún og sagði: „Hver mundi hafa hugsað sér að þú kæmist í 

slíka stöðu?“13  Sjálfur segir Bjarni: „Ég fór til Kaupmannahafnar fljótlega að loknu 

stúdentsprófi 1902 [í prestnám] og mér er algjörlega óskiljanlegt allt til þessa dags, hvernig ég 

komst þangað.“14   

Eins og fram kemur í inngangi lauk Bjarni embættisprófi í guðfræði við Hafnarháskóla 

árið 1907. Árið 1910 var hann kjörinn prestur í Reykjavík, varð annar prestur við 

Dómkirkjuna ásamt séra Jóhanni Þorkelssyni.15 Bjarni átti eftir vera starfandi prestur í um það 

bil hálfa öld, allt fram yfir miðja 20. öldina. Ævi Bjarna og starfsævi spannar mikið umbrota- 

                                                            
11 Valtýr Stefánsson. 1956, bls. 36. 
12 Sama stað. 
13 Matthías Johannessen. 1967. „Með séra Bjarna á æskuslóðum.“ Séra Bjarni, bls. 23-24. 
14 Sama stað, bls. 14. 
15 Áslaug Ágústsdóttir. 1967. „Hver dagur var hátíð.“ Séra Bjarni., bls. 63-66. 
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og framfaratímabil í íslenskri sögu og þjóðlífi og ekki fór séra Bjarni varhluta af því. Þá var 

hann einnig inni á heimilum manna í gleði og sorg í þessa um það bil hálfa öld. 

Eins og Pétur Pétursson bendir á í bók sinni um séra Harald Níelsson, Trúmaður á 

tímamótum, var íslenskt samfélag og menning þess bæði fábrotin og einsleit fram undir lok 

19. aldar;  „segja má að bændur og embættismenn hafi verið hér ríkjandi stéttir, kaupmenn og  

verslunarmenn töldust til þess að tilheyra danskri borgaramenningu sem samlagaðist ekki 

íslenskri sveitamenningu né þjóðerni.“16 Úti í hinum stóra heimi höfðu hins vegar miklar 

breytingar átt sér stað sem leiddu til gjörbyltingar hvað varðaði hugmyndir fólks og 

möguleika. Hér er átt við hinar ýmsu stefnur og  strauma sem fram á sjónarsviðið voru 

komnar.  Til Íslands bárust hinar hugmyndafræðilegu breytingar með háskólastúdentum sem 

kynntust þessum áherslum að mestu leyti í Kaupmannahafnarháskóla.   

Fyrst er hér þó rétt að minnast á áhrif Iðnbyltingarinnar. Hún hafði víðtæk áhrif á 

möguleika fólks til að sjá sér og sínum farboða og þar með til sjálfstæðis, hún varð til þess að 

gagngerar breytingar urðu í tækni, orkunýtingu og rekstri á sviði iðnframleiðslu. Leiddi þetta 

til gerbreyttra framleiðslu- og þjóðfélagshátta. Með tilkomu gufuvélarinnar og nýjum 

aðferðum í járnvinnslu, fylgdi vélvæðing. Fram kemur ný stétt auðmanna (borgarastétt) sem 

hélt fram frjálslyndri hugmyndafræði (frjálshyggju). Sú hugmyndafræði studdi einkaframtakið 

og frjálsa samkeppni. Leiddi allt þetta til mikilla fólksflutninga úr dreifbýli í þéttbýli.17  

Frjálshyggjan kemur fram í Evrópu á síðari hluta 18. aldar. Hún kemur fram sem 

efnahags- og stjórnmálastefna og óx jafnhliða uppgangi borgarastéttarinnar. Hún 

grundvallaðist á framtaki einstaklingsins og einkaeignarrétti þar sem lögð var áhersla á gildi 

frjálsar verslunnar og frjálsrar samkeppni með sem minnstri íhlutun ríkisvaldsins. Í lok 19. 

aldar kemur svo fram svokölluð félagsleg efnahagshyggja þar sem þess var krafist að ríkið 

myndi styðja við bakið á lítilmagnanum í þjóðfélaginu og viðurkennt yrði fulltrúalýðræði, 

víðtækari kosningaréttur og efling þingræðis.18  

Ein var sú hugmyndafræði enn sem leiddi til þeirrar umræðu sem íslenskt samfélag 

sem og kirkjan fannst sér síðar skylt að bregðast við, þetta er hin svokallaða Brandesarstefna. 

Stefnan er kennd við Georg Brandes (1842-1927). Brandes var nemandi við háskólann í 

Kaupmannahöfn – eins og flestir Íslendingarnir sem er lærðu erlendis – og síðar prófessor. 

Hann flutti áhrifaríka fyrirlestra við skólann þar sem Íslendingar kynntust raunsæisstefnu 

                                                            
16 Pétur Pétursson. 2011. Trúmaður á tímamótum, ævisaga Haralds Níelssonar. Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, bls. 192. 
17 Íslenska alfræðiorðabókin. 1990, II. bindi, bls. 140. 
18 Íslenska alfræðiorðabókin. 1990, I. bindi, bls. 456-457. 
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hans.19  Raunsæisstefnan var stefna í bókmenntum og myndlist sem fram kom í Evrópu um 

miðja 19. öld þar sem áhersla er lögð á að lýsa persónum og aðstæðum á raunsannan hátt í 

félagslegu umhverfi sínu.20 Stefna Brandesar  náði þó ekki aðeins til bókmenntasviðsins 

heldur má líta á hana sem víðtæka hugmyndafræðistefnu. Í lok áttunda áratugar 19. aldar og  í 

upphafi þess níunda fer að kveða að stefnunni hér á landi, meðal annars fyrir áhrif hinna 

svokölluðu Verðandimanna. Hópurinn samanstóð af íslenskum stúdentum og skáldum sem 

birtu skáldskap sinn í ritinu Verðandi og þeirra á meðal var Einar Hjörleifsson (síðar 

Kvaran).21 Gagnrýni raunsæisbókmennta var oft á tíðum hörð og óvægin í garð presta og 

kirkju. Kirkjan er ásökuð um svik við þann boðskap sem henni var ætlað að flytja, það er 

boðskapinn um hið sanna bræðralag í anda Jesú Krists. Hún hafi ekki staðið með 

lítilmagnanum heldur valdastéttunum og hugað fyrst og fremst að eigin hag. Jafnframt kemur 

fram sterk gagnrýni á trú almennt, jafnvel er boðað guðleysi eða bent á önnur trúarbrögð en 

þau kristnu.22 

Hvað Brandes varðar varð hann fljótt yfirlýstur guðleysingi og með því að ganga svo 

afdráttarlaust fram naut hann enn frekar hylli margra sem vildu breytingar,  bæði hvað varðaði 

vald yfirvalda sem og kirkjunnar.  Brandes hafnaði kirkjunni algerlega og leit á kristna trú 

sem goðsögn sem heft hafi manninn í leit sinni að sannleikanum og viðleitni til að öðlast 

hamingju. Ekki var nóg, að hans mati, að setja ákvæði um frelsi einstaklingsins í stjórnarskrá, 

það þurfti að leysa hann undan fargi trúarsetninga og vanahugsunar, með öðrum orðum 

hefðarinnar. Sjá mátti í þessu samhengi af skrifum Brandesar að hann aðhylltist skoðanir 

franskra rithöfunda frá tíma upplýsingarstefnunnar.23 En hún var  menntastefna í Evrópu á 18. 

öld sem hafði mikil áhrif til að mynda í heimspeki, bókmenntum og vísindum. Upplýsingin 

var grundvölluð á skynsemishyggju og trú á getu mannsins til að rækta hæfileika sína. Með 

fræðslu skyldi uppræta hefðarsjónarmið. Þeir sem aðhylltust  upplýsingastefnuna réðust á 

yfirvöld, sér í lagi kirkjuna sem þeir, eins og síðar Brandes, töldu ala á fáfræði og hefta 

framfarir. Í anda vísindabyltingarinnar á 17. öld var aðferðum náttúruvísinda beitt á 

samfélagið til að sýna fram á jafnræði manna af náttúrunnar hendi, þannig ýttu þeir undir 

aukið frelsi, mannúð og umburðarlyndi.24  Ekki er undarlegt að íslenskir háskólastúdentar yrðu 

hrifnir af slíkum boðskap. Þeir þekktu Stöðulögin frá 1871 og hin fleygu orð er viðhöfð voru á 

Þjóðfundinum  4. júlí 1851: „Vér mótmælum allir“. Þeir voru meðvitaðir um baráttu fyrir 

                                                            
19 Jón Karl Helgason. 1989. „Tímans heróp.“ Skírnir, 163. ár (vor), bls. 111. 
20 Vefheimild: http://snara.is/raunsæisstefna (sótt 2. mars 2013). 
21 Íslenska alfræðiorðabókin. 1990, III. bindi, bls. 488. 
22 Kristni á Íslandi. 2000. (Ritstjóri Hjalti Hugason.) Reykjavík: Alþingi, IV. bindi, bls. 218-229. 
23 Pétur Pétursson. 2011, bls. 76-79. 
24 Íslenska alfræðiorðabókin. 1990, III. bindi, bls. 455. 
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þjóðarrétti (sjálfstæðisbaráttu íslensku þjóðarinnar). Einnig voru margir stúdentar á sama máli 

og Verðandimenn sem fannst breytinga þörf á innviðum íslensks samfélags.  

Fram til ársins 1874 var ríkiskirkja á Íslandi að danskri fyrirmynd. Í slíku 

fyrirkomulagi er það æðsti veraldlegi höfðingi viðkomandi ríkis sem fer með æðsta vald í 

málefnum kirkjunnar. Á Íslandi var það Danakonungur og var hann skyldugur til að játa 

evangelísk-lútherska trú.25  Ríkiskirkja er háð ríkisvaldinu um öll málefni sín og er hún eina 

leyfilega kirkjan í viðkomandi ríki.26 Árið 1848 afsalaði þáverandi Danakonungur sér einveldi 

og lét kalla saman þing til að setja ríkinu stjórnarskrá. Í þeirri umræðu sem skapaðist við gerð 

stjórnarskrárinnar kom fram hugtakið folkekirke. Hugtakið tók til þess að konungur afsalaði 

sér einveldi og valdið fer til þjóðarinnar, folket. Í framhaldi gat kirkjan ekki verið ríkiskirkja 

sem batt ríkið og þegna þess við eina trúarjátningu en varð þess í stað folkekirke; þjóðkirkja.27   

Á þúsund ára afmæli Íslandsbyggðar 1874 gaf Kristján IX. Danakonungur Íslendingum 

stjórnarskrá um hin sérstöku málefni Íslands.  Í 46.grein stjórnarskrárinnar var öllum þegnum 

landsins tryggt trúfrelsi. 28 Trúfrelsisákvæðið fól í sér að sama fyrirkomulag skyldi gilda hér 

eins og í Danmörku, það er að kirkjan var gerð að þjóðkirkju og var mönnum frjálst að stofna 

félög til guðsdýrkunnar án þess að missa borgaraleg réttindi sín.29 Í 45. grein 

stjórnarskrárinnar var  tryggt að ríkið væri skyldugt til að styðja þjóðkirkjuna og vernda. Þar 

sagði: „Hin evangelíska lútherska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi og skal hið opinbera að 

því leiti styðja hana og vernda.“30 

Í anda nýrra tíma og trúfrelsis urðu margir til að aðhyllast  nýrri guðfræðistefnu sem 

fram kom á seinni hluta 19. aldar; frjálslyndu guðfræðina. Frjálslynda guðfræðin var stefna 

innan lútherskrar guðfræði þar sem var viðurkennt að beita aðferðum vísinda í guðfræði. Til 

að mynda að skrifa ævisögu hins sögulega Jesú.31 Boðun frjálslyndu guðfræðinnar og 

Brandesarstefnunnar varð þess valdandi að sumum guðfræðingum fannst sér skylt að standa 

vörð um  hina lúthersku játningarbundnu guðfræði sem ríkjandi var hér heima.32  Lúthersk 

játningarbundin guðfræði var í kjarna sínum sú trú Marteins Lúthers að viðfangsefni 

guðfræðinnar væri umfram allt orð Guðs sem birtist manninum í Kristi; Guð og maður mætast 

                                                            
25 Hjalti Hugason ritstjóri. 2000. Kristni á Íslandi, IV. bindi, bls. 237. 
26 Íslenska alfræðiorðabókin. 1990. III. bindi, bls. 107. 
27 Einar Sigurbjörnsson. 2012. Embættisgjörð.Guðfræði þjónustunnar í sögu og samtíð. (2. útg.) Reykjavík: 
Guðfræðistofnun Háskóla Íslands, bls. 32-33. 
28 Sama stað. 
29 Hjalti Hugason ritstjóri. 2000, bls. 56.   
30 Einar Sigurbjörnsson. 2012, bls. 32 
31 Íslenska alfræðiorðabókin. 1990. I. bindi, bls. 457. 
32 Hjalti Hugason ritstjóri. 2000, bls. 226-229. 
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í Kristi. Guðfræðileg framsetning Lúthers var túlkun á orði Guðs sem næst upphafinu, það er 

að segja frá Bíblíunni og hinum fornkirkjulegu játningum.33   

Nú hefur verið leitast við að gera grein fyrir þeim breytingum og hugmyndum sem 

lögðu grunninn að því sem á eftir kemur. Í næsta kafla verður fjallað um hugmyndafræðileg 

átök í guðfræði á Íslandi á fyrstu áratugum 20. aldar. Séra Bjarni var þar þátttakandi því 

honum rann blóðið til skyldunnar að standa vörð um sína trú og þá guðfræði sem hann 

aðhylltist.  
 

  

                                                            
33 Sigurjón Árni Eyjólfsson. 2000. Guðfræði Marteins Lúthers. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, bls. 43-
44. 
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Kafli II 
Íslensk guðfræði um aldamótin 1900;   

lúthersk játningarbundin guðfræði og nýguðfræði 
 

Þeir sem voru leiðandi í guðfræðilegri umræðu á Íslandi í byrjun 20. aldarinnar voru  þeir séra 

Jón Helgason guðfræðingur og lektor við Háskóla Íslands og séra Haraldur Níelsson. Þeir 

voru báðir nýkomnir heim frá námi í Kaupmannahöfn og því vel að sér í nýjustu stefnum og 

straumum. Haraldur átti eftir að verða prófessor við Háskóla Íslands og síðar rektor. Í upphafi 

reyndu þeir Haraldur og Jón að halda uppi trúvörn í anda lútherskrar játningabundinnar 

guðfræði. Þótti sumum hugmyndafræði þessi standa vörð um afturhald og stöðnun. 34 Spyrtu 

sumir  hina lúthersku játningabundnu guðfræði við Danska heimatrúboðið, segja má að 

hugmyndafræði þeirra sé í grunninn lík en að fyrirmynd heittrúarstefnunnar viðhafði Danska 

heimatrúboðið mikla forræðishyggju sem var ekki viðhöfð innan lútherskrar 

játningarbundinnar guðfræði.  Danska heimatrúboðið lagði mikla áherslu á kristinlegt líferni í 

anda heittrúarstefnunnar. Heittrúarstefnan var hreyfing innan lúthersku kirkjunnar og voru 

helstu stefnumál hennar meðal annars innilegt trúarlíf og bætt líferni, til að mynda strangt 

viðhorf til skemmtana.35 Danska heimatrúboðið gekk hvað harðast fram í vörninni fyrir kristni 

og kirkju, lúthersku játningunum og hélt fram kenningunni um að hinna vantrúuðu biði eilíf 

útskúfun.   

Á námsárum sínum í Kaupmannahöfn sóttu vinirnir Haraldur Níelsson, Jón Helgason, 

Friðrik Friðriksson og Sigurður Sívertson, er síðar varð prestur og prófessor við guðfræðideild 

Háskóla Íslands, messur og héldu  sig að kristilegum félögum og kristilegum samkomum 

stúdenta sem voru að mestu leyti tengdar KFUM/K og Danska heimatrúboðinu.36  Í bókum 

sínum  Undirbúningsárin og Starfsárin I gerir séra Friðrik grein fyrir þeirri innri baráttu sem 

hann átti í við að þýðast félagsskap KFUM. Hann rekur þar feril efasemda til yfirnáttúrulegra 

inngripa, svo sem drauma og sýna, og talar einnig um að Haraldur reyndist honum haukur í 

horni þegar þörfin fyrir góðan vin til að tala við lét á sér kræla. Eftir langt ferli verður Friðrik 

þess fullviss að Guð hafi ætlað honum þetta hlutverk ,að sinna kristinlegu starfi í þágu 

æskulýðs.37 Ekki er ofsögum sagt að starfsæfi Friðrkis hafi verið farsæl og hann notið mikillar 

                                                            
34 Pétur Pétursson. 2006. „Deilan um Þyrna Þorsteins Erlingssonar: Guðmundur Hannesson læknir gegn 
guðfræðingunum Jóni Helgasyni og Haraldi Níelssyni.“ Vefheimild:  http://petur.annall.is/2006-11-30/16.10.34/ 
(sótt, 26. mars. 2013). 
35 Íslenska alfræðiorðabókin. 1990. II. bindi, bls. 47. 
36Pétur Pétursson. 2006, vefheimild. 
37 Friðrik Friðriksson. 1928. Undirbúningsárin, minningar frá æskuárum. Sérprentun úr Óðni. Reykjavík: 
Þorsteinn Gíslason, bls. 275-276. 
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virðingar og velvildar. Sjálfur segir hann þó að í upphafi ferils síns, er hann var nýkominn 

heim frá Kaupmannahöfn, að ýmsir hafi talið hann hálfruglaðan:  

 

Einn af þeim, sem ég hitti, var Bjarni Jónsson núverandi dómkirkjuprestur. Jeg 
spurði hann að nafni [...] Jeg lét í ljósi ánægju mína yfir því [að Bjarni var í 
Latínuskólanum] og kvaðst vona að við ættum eftir að kynnast [...] svo sagði 
[Bjarni] eldri skólabróður sínum frá þessu atviki og sagði sá: Það hefur víst verið 
þessi hálfvitlausi stúdent sem er nýkominn frá Kaupmannahöfn, [...] ég get þessa 
atviks því þeir voru víst ekki svo fáir sem álitu mig hálfgeggjaðan eða að minnsta 
kosti forskrúfaðan í trúarefnum.38   

 

Ekki talar Friðrik um Danska heimatrúboðið né að sá félagsskapur hafi á einhvern hátt haft á 

hann áhrif, en í sambandi við hið kristinlega stúdentafélag segir hann: „Jeg var reglusamur 

með tilliti til vínnautnar, án þess að vera bindindismaður, og gat verið með í góðu sumbli er 

svo bar undir.“39 Danska heimatrúboðið hafði strangt viðhorf til skemmtanna. Upphaf 

starfsemi KFUM á Íslandi má segja að hafi hafist með því að Friðrik stofnar árið 1897 

dávænan flokk með fermingjardrengjum og hélt með þeim vikulega fundi. Árið 1898 var 

félagið formlega stofnað fyrir forstöðu Friðriks og með honum voru tveir samstúdentar hans 

úr Prestaskólanum, þeir Jónmundur Halldórsson og Ólafur Briem. Að sögn Friðriks voru þeir 

eins konar guðfeður félagsins. Árið 1902 má segja að félagið hafi verið komið á gott skrið, þá 

var formaður stjórnar  Jón Helgason dósent . Í tilsjónarráðinu sátu biskup Íslands, 

dómkirkjupresturinn í Reykjavík og lektor Prestaskólans.40 Haraldur, Friðrik og Jón voru 

talsmenn lútherskrar játningarbundinnar guðfræði nokkru fyrir aldamót og stóðu gegn nýjum 

áherslum og áttu það sammerkt með stórum hópi Íslendinga vestanhafs, svokölluðum Vestur 

Íslendingum. Vestur Íslendingarnir höfðu ómældan áhuga á því sem gerðist hér heima; 

íslensku samfélagi, sjálfstæðisbaráttunni,  þjóðfélagsbreytingum og trúarumræðunni.41 Í hópi 

þeirra voru það aðallega íslenskir prestar sem fóru á milli Íslands og Vesturheims sem báru 

með sér hugmyndafræðilega strauma. Þá var mikil ritmenning meðal Vestur Íslendinga, bæði 

í formi blaðaútgáfu og sendibréfa sem einnig  voru uppspretta upplýsingastreymis. Íslenski 

söfnuðurinn vestanhafs klofnaði í tvær fylkingar, frjálslynda og þá sem vildu standa vörð um 

hina lúthersku játningabundnu guðfræði. Með hinum íslensku prestum slæddist einnig hingað 

                                                            
38 Friðrik Friðriksson. 1933. Starfsárin I, framhald undirbúningsáranna. Sérprentun úr Óðni. Ríkisprentsmiðjan 
Gutenberg. Útgefandi Þorsteinn Gíslason,bls2-3. 
39 Friðrik Friðriksson. 1928, bls. 249. 
40 Benjamín Kristjánsson. 1947. Saga Prestaskólans og guðfræðideildar háskólans. Reykjavík: H.F Leiftur, bls. 
203-204. 
41 Það sem á eftir fer um Vestur Íslendinga er að mestu leyti byggt á óbirtum fyrirlestri Móeiðar Júníusdóttur 
doktorsnema sem fluttur var í tíma hjá guðfræðinemum við Háskóla Íslands 29. mars 2012. 
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til lands hugmyndafræði únítara  Únítarisminn samanstóð af sjálfstæðum söfnuðum sem ekki 

viðurkenndu neina kirkjulega yfirstjórn. Þeir hafna kenningunni um að guð sé þríeinn – sem 

er ein grein hinnar postullegu trúarjátningar – og að hann birtist í þremur persónum; föður, 

syni og heilögum anda. Þeir hafna einnig friðþægingardauða Jesú en meta siðfræði Jesú 

mikils. Þeir trúa á guðsneistann í manninum og einnig héldu margir únítarar því fram að 

sannleikskjarna væri að finna í ólíkum trúarbrögðum og að sannleikur trúarbragðanna væri 

ekki annars eðlis en vísindanna.42  

 Ljóst er að þeim Haraldi og Jóni snerist með tímanum hugur í umræðunni og afstöðu 

sinni með lúherskri játningabundinni guðfræði sem þeim virtist varnarlaus gagnvart gagnrýni 

nútímans; áttu bíblíurannsóknir og bíblíugagnrýnin þar stóran hlut að máli. Í kjölfarið fóru 

þeir að tala fyrir stefnubreytingu í átt að frjálslyndri guðfræði. Árið 1896 fór Jón Helgason að 

gefa út tímarit sem hann nefnir Verði ljós. Mánaðartímarit fyrir kristindóm og kristilegan 

fróðleik. Í trúarumræðunni er breytt afstaða Jóns sýnileg árið 1899, hann ritar í blaðið nokkrar 

greinar þar sem hann meðal annars bendir á nokkrar „þversagnir“ og „missögli“ í Bíblíunni. 

Skoðun Jóns var er hér er komið sögu þessi: „Ritningin er ekki Guðs orð eingöngu, þótt hún 

innihaldi Guðs orð“, innblæstrinum eru takmörk sett því í sögulegum búningi  birtist hin 

guðlega opinberun í Bíblíunni og á mismunadi stigi eftir mismunandi þroskastigi manna. Er 

þetta sannarlega til marks um að Jón er að tala fyrir „nýja guðfræði“. Jón er búinn að finna sig 

og hafði fastan grundvöll undir fótum sem vísindamaður sem skilur að trúin verður ekki 

niðurnelgd með gömlum játningum né kenningarkerfum heldur með  lífi í Kristi og var þetta 

skoðun hans eftirleiðis.43  

Jón gekk í broddi fylkingar sem talsmaður hinnar frjálslyndu guðfræði og árið 1908 

skipar Haraldur Níelsson sér við hlið Jóns. Haraldur ritar tvær greinar í tímaritið Skírni, önnur 

þeirra var „Trúarjátningar og kennifrelsi presta“ sem fjallað verður um síðar í ritgerðinni og 

kemur þar skýrt fram hver afstaða hans er og í framhaldinu urðu margir framámenn innan 

kirkjunnar fylgjandi frjálslyndu guðfræðinni. Frjálslynda guðfræðin beindi sjónum að því 

hvernig hægt væri að aðlaga kristindóminn að vísindahyggju samtímans. Hún virti trúfrelsi og 

lagði áherslu á samviskufrelsi einstaklingsins gagnvart kenningum kirkjunnar.44  

Þýski guðfræðingurinn og heimspekingurinn Friedrich Schleiermacher (1768-1834) 

sem þekktastur hefur verið fyrir að skrifa guðfræði þar sem trúarreynslan er í fyrirrúmi, hefur  

stundum verið kallaður faðir nútíma mótmælendaguðfræði (evangelískrar-lútherskrar 

                                                            
42 Pétur Pétursson. 2011, bls. 55. 
43 Benjamín Kristjánsson. 1947, bls. 221-225. 
44 Hjalti Hugason ritstjóri. 2000, bls. 218-229. 
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guðfræði) og að auki faðir kirkju nítjándu aldar (hinnar frjálslyndu kirkju), því þegar 

frjálslynda guðfræðin, nútíma mótmælendaguðfræði, kom fram á sjónarsviðið var hún 

stunduð undir formerkjum Schleiermachers.45 Hugtakið þjóðkirkja kemur fram með 

Schleimacher um 1809 en á Íslandi birtist það með Stjórnarskránni árið 1874, eins og áður er 

komið fram.   

Í þjóðfrelsisumræðunni á síðustu áratugum 19. aldar voru raddir um aðskilnað ríkis og 

kirkju áberandi, nokkrir fríkirkjusöfnuðir voru stofnaðir og þar á meðal Fríkirkjan í 

Reykjavík, árið 1899. Á þessum tíma var hugtakið þjóðkirkja skilið þannig að um væri að 

ræða lögvarða og sýnilega einingu safnaða um allt land. Hér á landi var frekar gengið út frá 

muninn á þjóðkirkju og fríkirkju sem væri með sjálfstæða söfnuði, heldur en muninum á 

þjóðkirkju og ríkiskirkju, eins og gert var í Danmörku. Rökin fyrir að ríkið styddi við 

þjóðkirkjuna voru helst þau „að þjóð og kirkja hafi myndað einingu um aldir og til að tryggja 

þá einingu væri vernd og stuðningur hins opinbera nauðsynlegur.“46 Annað atriði umræðunnar 

er vert að nefna, að þó milli ríkis og kirkju væru formleg tengsl var ríkisvaldið veraldlegt og 

því væri nauðsynlegt og farsælt fyrir þjóðkirkjuna að njóta frelsis í eigin málum. Árið 1904 

var skipuð kirkjumálanefnd, þar var ofangreint málefni tekið fyrir og skilaði hún áliti tveimur 

árum síðar. Nefndin klofnaði í afstöðu sinni  og var málið óafgreitt lengi vel en hafði áhrif á 

þróun í málefnum þjóðkirkjunnar til frekara frelsis í eigin málum.47  

Tvö grundvallaratriði eru mest áberandi í þjóðkirkjuhugtakinu. Í fyrsta lagi er það 

annars vegar áhersla á boðunarskyldu kirkjunnar og hins vegar á menningartengsl hennar.  

Þessi áhersla tilheyrir guðfræði Marteins Lúthers og kenning hans um ríkin tvö – veraldlegt 

ríki manna og andlegt ríki Guðs – er fyrirmyndin. Það er skylda hins kristna manns að láta sig 

varða framgang að fyrirmynd Krists í báðum þáttunum, ríkin vinna saman og Guð er yfir öllu. 

Í öðru lagi eru það tengsl þjóðkirkjuhugtaksins og lýðræðisþróunarinnar og rætur þess í 

almennum prestdómi. Í því sambandi er vísað til guðfræði Friedrich Schleiermachers.48 

Hugtakið þjóðkirkja á sér einnig guðfræðilega skýringu. Samkvæmt trúarjátningunni er 

kirkjan sögð almenn, það felur meðal annars í sér að hún eigi að ná til allra með boðskap sinn; 

fagnaðarerindið skal öllum boðað. Fagnaðarerindið gengur út frá því að Jesús hafi með dauða 

sínum afmáð lögmálið sem boðaði að einungis Gyðingar væru lýður Guðs. 

„[F]agnaðarerindið, gengur út frá því að Kristur hafi bundið enda á þann mun sem þjóðerni, 

                                                            
45 Schleiermacher, Friedrich. 2007. Um trúarbrögðin, ræður handa menntamönnum sem fyrirlíta þau. Reykjavík: 
Hið íslenska bókmenntafélag, bls. 9-10. 
46 Einar Sigurbjörnsson. 2012, bls. 35. 
47 Sjá Einar Sigurbjörnsson. 2012, bls. 34-37. 
48 Sigurjón Árni Eyjólfsson. 2006, bls. 17-18. 
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þjóðfélagsstaða, kynferði, heilsufar og hvaðeina setur milli manna og vilji mynda samfélag 

þar sem allir eru eitt.“49 Þetta er algild sáttargjörð, fyrir alla. Kirkjan hefur þessa 

boðunarskyldu og hana verður hún að rækja. Þjóðkirkjan á Íslandi hefur ávallt verið í 

samstöðu með þjóðinni sem heild, hún hefur mótað lífsstefnu hennar og lífsháttu sem og hefur 

löggjöf þjóðarinnar og gildismat mótast af kristnum gildum. Út frá boðskapnum um almennan 

prestdóm: „er hver þjóðkirkjuþegn kallaður til að vera „ljós“ og „salt“ í umhverfi sínu og hafa 

ítök um málefni safnaðar síns.50  

Frjálslynda guðfræðin lagði þó nokkra áherslu á þjóðkirkjuna, hún var skilin sem 

mótunarstaður trúarvitundar einstaklingsins í fjölhyggju samtímans. Styrkleiki kirkjunnar 

liggur í að laga sig að veruleika áhangenda sinna og veita þeim rými til að þroska trúarvitund 

sína og einstaklingseðli. Mismunandi embætti kirkjunnar eru ekki grundvöllur um yfirráð eins 

yfir öðrum.51 Þessi áhersla á kirkjuna sem samfélag trúaðra er meginforsenda Lúthers í 

kenningunni um hinn almenna prestdóm.  

Á Íslandi varð niðurstaðan þjóðkirkja –  í anda Marteins Lúthers og Friedrichs 

Schleiermachers – og Fríkirkja . Fríkirkjan gekk lengra til móts við fólk en þjóðkirkjan í 

umburðarlyndi. Sú stefna sem trúarumræðan á Íslandi tók átti eftir að valda því að Haraldur 

Níelssson stillti þessum tveimur kirkjum upp gegn hvor annarri með afgerandi hætti. 

Endanlegur klofningur geti orðið raunveruleiki milli þessarra kirkna þar sem annars vegar 

væri kirkja þar sem lúthersk játningarbundinn guðfræði yrði ríkjandi og þar með 

trúarjátningarnar; evangelísk- lúthersk þjóðkirkja og hins vegar kirkja þar sem frjálslynda 

guðfræðin yrði ríkjandi og þá með spíritisma og guðspeki innanborðs.52     

Fólk tók frjálslyndu guðfræðinni vel; hún féll vel að sjálfstæðisbaráttunni, 

samstöðuafli því sem nýframkomnar félagshreyfingar mynduðu og hinni rísandi 

borgarastétt.53 Rétt eftir aldamótin 1900 er borgara- og millistéttin að koma fram á 

sjónarsviðið en hún kom til með að axla pólitíska, félagslega og menningarlega ábyrgð og 

færa sjálfstæða þjóð inn í nútímann. Hefðir og aldagróið regluveldi kirkjulegra og veraldlegra 

yfirvalda var í upplausn og nýtt stjórnarfyrirkomulag í farvatninu. Þingræði og heimastjórn 

varð veruleiki árið 1904 þegar Íslendingar fengu ráðherra Íslandsmála, búsettan í Reykjavík, 

og var hann ábyrgur fyrir Alþingi.  Árið 1904 er Íslandsbanki stofnaður, sem á sinn hátt tengir 

Ísland erlendum öflum fjármagns og framkvæmda. Símasamband við útlönd kemst á árið 

                                                            
49 Sama heimild, bls. 52. 
50 Einar Sigurbjörnsson. 2012 bls. 52. 
51 Sama heimild, bls. 18-23. 
52 Pétur Pétursson. 2011, bls. 293. 
53 Hjalti Hugason ritstjóri. 2000, bls. 218-229. 
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1906. Kapítalisminn kemst á fullt skrið þegar vélar eru settar í fiskibáta og fyrstu togararnir 

eru gerðir út. Allt varð þetta til þess að einstaklingar, borgarastétt og þjóðin öll öðlaðist 

forsendur fyrir frelsi hins nýja tíma.54   

  Að sögn Péturs Péturssonar prófessors við Háskóla Íslands má rekja grunnhugmyndir 

spíritisma um annan heim allt aftur til Nýplatónisma og þá sér í lagi kenningar Plotínusar sem 

uppi var á 3. öld eftir Krist. Að hans áliti áttu mannsálirnar uppruna sinn í guðdóminum en 

holdgerðust í forgengilegu efninu án þess að um sameiningu væri að ræða. Sálin er guðleg og 

hún verður frjáls við dauðann og lifir þá samkvæmt guðlegu eðli sínu í heimi handan hins 

náttúrulaga. Undanfarar nútíma sálarrannsókna voru þeir sem vildu rannsaka hulda krafta 

(occult) og beita skynsemi til að virkja þá mönnum til hagsbóta. Að sögn Péturs ógnar slík 

þekkingarleit oft ríkjandi hagsmunum og stofnunum og þess vegna fær hún á sig yfirbragð 

frjálshyggju og einstaklingshyggju, einnig voru aðrir sem töldu sönnun dularfullra fyrirbæra 

fólgið í að sanna gildi trúar á annan heim. Svíinn Emmanuel Swedenborg (1688-1772) er oft 

nefndur sem upphafsmaður Spíritismans hann meðal annarra var umhugað um að samþætta 

dulhyggju og skynsemishyggju; byggja brú á milli trúar og vísinda. Í Bretlandi urðu til 

söfnuðir sem kenndu sig við Swedenborg. Á árunum 1871-1880 bjó í Edenborg Jón Hjaltalín 

guðfræðingur og kynnist hann þar kenningum Swedenborg, að öllum líkindum hefur hann 

kynnt sér þær vel því vitað er að hann predikaði í Swedenborgskirkjunni í Edenborg. Í 

Kaupmannahöfn var söfnuður sem kenndi sig við Swedenborg og þar kynntist Björn Jónsson 

síðar ritstjóri og ráðherra kenningunum, Björn gekk í söfnuðinn á námsárum sínum  þar. Í 

anda Swedenborg komu fram ýmsar kenningar um að í raun væri ásýnd hluta andllegur 

vitsmunakraftur og guðdómleg ráðstöfun og voru bretar framarlega í þessum 

hugmyndafræðilegu skoðunum.  Þar í landi voru stofnaðir sérstakir klúbbar og félög um þessi 

efni. 55  Breska sálarrannsóknarfélagið (British Society for Psychic Research) var stofnað árið 

1882. Var tilgangur félagsins; að kanna á vísindalegan hátt sannleiksgildi frásagna af 

dulrænum fyrirbærum og freista þess að finna skýringar á þeim. Stofnendur félagsins voru 

nokkrir vísindamenn, menntamenn og stjórnmálamenn m.a Henry Zigwick prófessor í 

siðfræði. Zigwick var þeirrar skoðunar að, ef sannanir fengjust fyrir framhaldslífi 

persónulegrar vitundar þá myndi skapast nýr grundvöllur siðgæðis í nútímasamfélagi. Einar 

Hjörleifsson er oft talinn frumkvöðull sálarrannsókna á Íslandi, árið 1904 birtir Einar ritgerð 

sína „Trú og sannanir“ í tímaritinu Skírni og er skoðun Zigwick þar meginuppistaða.56  Um 

                                                            
54 Pétur Pétursson. 2011, bls. 192-193. 
55 Sama heimild, bls. 181-183. 
56 Sama heimild, bls. 185-186. 
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aldamótin 1900 var orðræðan  með fræðilegum heitum og hugtökum og sálarrannsóknarmenn 

höfðu þá tileinkað sér aðferðir raunvísinda, þannig höfðaði spíritisminn til menntamanna sem 

annars voru ólíklegir til að tileinka sér „hjátrú og hindurvitni.“57 Spíritisminn náði miklum 

vinsældum á Íslandi, bæði meðal menntamanna og almúgans.  

         Árið 1904 flytur Einar Hjörleifsson Kvaran til Reykjavíkur og fer af krafti að ástunda 

sálarrannsóknir, hann fékk með sér vini sína og vandamenn þar á meðal Harald Níelsson. Þeir 

Einar og Haraldur höfðu ásamt fleirum þá skoðun að kristin trú stæði og félli með því hvort 

Jesús hefði risið upp frá dauðum og fundust þeim frásagnir guðspjallanna og bréf Páls postula 

um upprisuna bæði ósamstæðar og ófullkomnar; sem ekki gat talist undarlegt ef litið var á 

málið frá sjónarhorni bíblíurannsókna og bíblíugagnrýni. Með því að sanna tilvist 

andaheimsins töldu þeir að með óyggjandi hætti væri það sönnun um upprisu Jesú; kirkjunni 

væri þannig bjargað og þeim siðgæðisgrunni sem boðun hennar hvílir á.58  

Haraldur og Jón kynntust skrifum enska safnaðarprestsins R. J. Campells (1868-1956) 

og varð bók hans The New Theology þeim kærkomið tækifæri til að benda löndum sínum á 

útbreiðslu nýguðfræðinnar – og reyndar átti íslenskt heiti stefnunnar rætur að rekja til titils 

bókarinnar. Campell sendi bókina frá sér árið 1907 og í henni birtist hugmyndafræði hans sem 

var, samkvæmt Pétri Péturssyni, „innblásin vísindahyggju samtímans og náskyld þeirri 

frjálslyndu guðfræði sem únítarakirkjan boðaði að því undanskildu að guðdómur Krists var 

ekki dreginn í efa“.59 Campell var mjög hallur undir þróunarhugsun frjálslyndu guðfræðinnar 

og var hún mjög áberandi í predikunum hans og ritum. Að mati Campells var maðurinn á 

framfarabraut sannleika og réttlætis og væri fær um að skapa himnaríki á jörðu; guð væri 

innra með manninum og skylda mannsins væri að hlusta á þá rödd. Kirkjan byggi ekki yfir 

sannleika trúarinnar, hún flytti einungis boðskap Krists. Maðurinn á að fylgja hinni innri rödd 

hvað sem kirkjan og veraldleg yfirvöld segja. Það er Kristur sem frelsar manninn undan oki 

kirkjunnar, aðalatriðið var að forsenda allrar sannleiksleitar og framfara væri samvisku og 

rannsóknarfrelsi.60  

Haraldur vill líka samvisku og rannsóknarfrelsi og segir postullegu trúarjátninguna ekki 

ritaða af postulum Jesú enda hafi hún ekki verið til á tíma Jesú. Eins og Pétur Pétursson 

skrifar í bók sinni um Harald aðhylltist hann svipaðan guðsskilning og Campell og „hann 

sannfærist um gildi kenninga um þróun hugmynda mannsins um guðlega opinberun“: 

 

                                                            
57 Hjalti Hugason ritstjóri. 2000, bls. 278.  
58 Pétur Pétursson. 2011, bls. 190-194. 
59 Sama heimild, bls. 168. 
60 Sama stað. 
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Guð er ekki bundinn texta Bíblíunnar, en maðurinn er háður menningu og 
sögulegum aðstæðum. Vitnisburð um guð er hægt að finna meðal frumstæðra 
þjóða, í ófullkominni mynd að vísu vegna þess að móttökutækið er ófullkomið. 
Mennirnir eru sjálfhverfir og bundnir í fordóma og vanþekkingu, sá eini sem er 
fullkominn er guð eins og hann birtist mönnunum í Jesú Kristi. Smám saman læra 
mennirnir af reynslunni, og guðsneistinn innra með þeim glæðist og vitundin 
verður næmari á guðleg sannindi. Spámennirnir eru undanfarar Krists, þeir skynja 
mikilleika guðs og finna að hann er í nánd og birta heiminum fyrirheitin um komu 
Messíasar sem frelsar mennina undan syndinni, fordómunum og vanþekkingunni 
og sýnir þeim hver guð er í allri sinni dýrð.61 

 

Í  grein þeirri sem Haraldur Níelsson skrifaði árið 1908 og birti í Skírni, „Trúarjátningarnar og 

kenningarfrelsi presta“, fjallar hann um fornkirkjulegu trúarjátningarnar þrjár, hina postullegu 

trúarjátningu, Aþanasíusarjátninguna og Nikeujátninguna, og sýnir fram á að þær eiga 

uppruna sinn að rekja til annarra en haldið er á lofti innan kirkjunnar. Um hina postullegu 

trúarjátningu segir hann: „En ekki mega menn láta nafnið villa sig og halda, að hún sé samin 

af postulum Krists.“62. Hann bendir á að sögur um uppruna trúarjátninganna séu fyrst og 

fremst sögusagnir frá miðöldum, skapaðar af mönnum  og heldur því fram að viðurkenning 

Lúthers á hinum  fornu játningum hafi einungis verið táknræns eðlis. Í lokin leggur Haraldur 

áherslu á að markmið þeirra sem aðhyllast kenningarfrelsi presta sé að „forðast kyrrstöðuna 

og afturförina“  og að þeir vilji „leysa alla þá fjötra, er mennirnir af grunnhygni sinni [...] hafa 

viljað á hann leggja.“ 63 Hann segir að það að binda trúarsannfæringu manna við gamlar 

játningar sé dæmt til að ala á hræsni og yfirborðsmennsku og ítrekar að kristindómurinn þoli 

vel hugsanafrelsi sem og samvisku- og rannsóknarfrelsi. Athyglisvert er hvernig Haraldur 

ítrekar í grein sinni að ríki Jesú Krists sé „ekki af þessum heimi“ og hann bendir á að trúarlífið 

hafi staðið í hvað mestum blóma áður en nokkrar trúarjátningar komu til: 

 

[...] þegar postular og píslarvottar sýna hinn mikla mátt trúar sinnar með því að 
láta lífið fyrir hana og ganga fagnandi út í kvalafullan dauða, og þegar fögnuður 
trúarinnar kemur fram í kærleiksfullu lífi og óumræðilegri löngun til þess að veita 
þeim fögnuði og friði inn í sálir annarra, - þá voru engar trúarjátningar til. Þá 
nærðist og trúarlífið ekki við mannlega speki, heldur við þær þekkingar og 
vizkulindir, er Kristur hafði sjálfur leitt lærisveina sína að. Þá voru náðargáfurnar 
í blóma í kristnum söfnuðum. Þá jusu menn af andans lindum. En þegar 
trúarjátningarnar urðu aðallega til og komust til viðurkenningar, þá var kirkjan 
farin að verða ríki af þessum heimi. Þá segir og kirkjusagan að andagáfurnar (I. 
Kor, 12, I n.) hafi verið farnar að þverra og kærleikurinn tekinn að kólna.64 

                                                            
61 Sama heimild, bls. 167. 
62 Haraldur Níelsson. 1908, bls. 214. 
63 Sama heimild, bls. 235. 
64 Haraldur Níelsson. 1908, bls. 218. 
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Jón Helgason var á sama máli og Haraldur og setti þá skoðun sína fram í erindi sem 

hann flutti á prestastefnu á Þingvöllum árið 1909. Erindið nefndi hann: „Prestarnir og 

játningarritin“ og birtist það á prenti í Skírni sama ár. Líkt og Haraldur, segir Jón 

trúarjátningarnar vera mannasmíð, „sem í flestu tilliti bera á sér fingraför sinna tíma“.65 

Haraldur Níelsson varð að endingu einn ötulasti talsmaður spíritisma á Íslandi og vék uppfrá 

því ekki frá þeirri „trú“. En samherji hans lengi framanaf, Jón Helgason, afneitaði hins vegar 

alfarið trú á spíritismann og olli það vinslitum á milli þeirra tveggja. Jón sagði um 

spíritismann:  

 

Staðreyndin er sú að ég hef frá því ég fyrst las um þessi ógeðfelldu fyrirbæri verið 
eindreginn andstæðingur spíritismans og þess þvættings sem fylgismenn hans hafa 
uppi. Í mínum augum er spíritisminn lélegt trúarbragðalíki og svokölluð skilaboð 
að handan eru rugl sem ekkert erindi á til þeirra hverra hjörtu Guð hefur vegna 
heilags anda látið uppljómast af þekkingunni á guðsdýrð í Kristi. Sá háttur 
spíritismans að bendla sig við vísindi og vísindalegar sannanir er í mínum augum 
hreinasta rugl.66  

 

Önnur stefna sem naut nokkurra vinsælda á þessum tíma var guðspekin og varð séra 

Jakob Kristinsson einn helsti talsmaður hennar. Jakob var um tíma prestur meðal Íslendinga í 

Vesturheimi, síðar skólastjóri á Eiðum og svo fræðslumálastjóri. Hann varð fyrsti forseti 

Guðspekifélags Íslands þegar það var stofnað árið 1920.67 Guðspekin er kenningakerfi sem 

gerir ráð fyrir sameiginlegum sannleikskjarna í öllum trúarbrögðum og að eftir andlegum 

leiðum komi meistarar honum á framfæri. Í guðspekinni gætir áhrifa frá hinum ýmsu 

trúarbrögðum, sér í lagi þó indverskum; hún felur í sér trú á sálnaflakk og hugsanlega 

sameiningu við guðdóminn. Tilgangur Guðspekifélagsins er m.a. að ástunda samanburð á 

hinum ýmsu trúarbrögðum og  rannsaka dulin öfl sem leynast með manninum.  

Eins og komið hefur fram í ofangreindu máli voru tengsl manna mikil og sköruðust á 

ýmsum flötum en voru ósamrýmanleg á öðrum. Í bókinni Séra Bjarni kemur Áslaug 

eiginkona séra Bjarna inn á þetta og varpar ljósi á afstöðu Bjarna. Hún segir:  

 

Um það leyti, sem Bjarni varð prestur, tóku nýjar trúmálastefnur að ryðja sér til 
rúms hér á landi, nýguðfræðin svonefnda og spíritisminn. Tveir af þekktustu 
guðfræðingum landsins, þeir dr. Jón Helgason og Haraldur Níelsson gerðust 
talsmenn þessara nýju trúarkenninga. Dr. Jón Helgason gerðist fulltrúi 

                                                            
65 Jón Helgason. 1909, bls. 214. 
66 Sjá Pétur Pétursson. 2011, bls. 292-293. 
67 Sama heimild, bls. 244. 
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nýguðfræðinnar og Haraldur spíritismans, en báðir voru þeir miklir áhrifamenn. 
Bjarni hélt hins vegar fast við stefnu gömlu guðfræðinnar. Þessar skiptu skoðanir 
ollu deilum og flokkadráttum. Bjarni var að eðlisfari frábitinn deilum og óáleitinn, 
en grundvöll trúar sinnar vildi hann verja til hins ítrasta, þó að góðir vinir hans 
stæðu í gegn. Innileg vinátta var alltaf með þeim Jóni Helgasyni biskupi og 
Bjarna, og stóð hún á gömlum merg . Dr. Jón hafði átt drjúgan þátt í því, að Bjarni 
varð prestur í Reykjavík. Bera bréf Jóns til Bjarna vináttu þeirra fagran vott. Ef til 
vill hefur dr. Jón haldið að hann mundi geta sveigt þennan unga prest til fylgis við 
stefnu sína, en í því efni lét Bjarni aldrei haggast, þó að ekki væri þægilegt fyrir 
hann að standa í predikunarstólnum andspænis sjálfum biskupinum og flytja 
kenningu, sem hann vissi, að yfirmanni hans féll ekki í geð. Skoðanamunur 
skyggði ekki á vináttu þeirra. Hún hélzt órofin alla tíð, en oft deildu þeir. Man ég 
eitt sinn, að þeir deildu harkalega, en ekki var nú Jón biskup langræknari en svo, 
að hann kom daginn eftir til okkar, stakk höfðinu í gættina og sagði: „Guðfræðin í 
þessu húsi er afleit, en kaffið, það er gott.“ [...] Haraldur Níelsson og Bjarni áttu 
líka stundum í brösum, eftir að Haraldur gekk spíritismanum á hönd. Haraldur var 
áhugamaður mikill og brennandi í andanum. Sumir héldu, að þeir Bjarni væru 
óvinir. Bjarni kvað það fjarri sanni; þeir hefðu haft margvísleg samskipti og 
samstarf, og Haraldur hefði oft þakkað sér sitthvað, sem hann gerði, og sýnt sér 
vinsemd á margan hátt. Sjálfur kvaðst hann hafa metið Harald mikils fyrir lærdóm 
og gáfur.68  

 
Afstaða Jóns Helgasonar átti þó, þvert ofan í það sem áður hefur komið fram, eftir að breytast. 

Eftir að Jón varð biskup varð honum umhugað um samstarf íslensku kirkjunnar við aðrar 

kirkjur, samkirkjulegt starf og sérstaklega samvinnu við systurkirkjur Íslensku kirkjunnar á 

Norðurlöndum. Hann varð ekki eins frjálslyndur í guðfræðiskoðunum sínum og áður og kom 

það einkum fram í afstöðu hans um gildi játningarrita hinnar enanglísku- lúthersku kirkju.69  

 

Bjarni var góður vinur og bar mönnum góða sögu en hann var líka fylginn sér og athyglisvert 

að hann hefur þarna, strax sem ungur prestur, styrk til að standa með sannfæringu sinni gegn 

eldri mönnum og jafnvel þeim sem kalla má lærifeður hans. Á trúmálafundum sem haldnir 

voru árið 1922, og fjallað verður um í næsta kafla, koma þessir kostir séra Bjarna enn fram. 

Hann heldur sig við að skýra út skoðun sína án þess að tala niður til nokkur manns, hvorki 

sem persónu né vegna skoðanaágreinings. En stendur fastur á sannfæringu sinni og leitast við 

að skýra út afstöðu sína á persónulegan og skýran hátt.  

                                                            
68 Áslaug Ágústsdóttir. 1967, bls. 83-84. 
69 Pétur Pétursson. 2011, bls. 296-298. 
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Kafli III 
Deilurnar um hina „gömlu“ og „nýju“ guðfræði 

 

Árið 1922 ákvað Stúdentafélag Reykjavíkur að efna til trúmálafunda. Fundirnir voru haldnir í 

Nýja bíói og fóru fram í marsmánuði. Þar komu fram fulltrúar „gömlu guðfræðinnar“,   

lútherskrar játningarbundinnar guðfræði og „ nýju guðfræðinnar“, frjálslyndu guðfræðinnar. 

Framsögumenn voru þeir Bjarni Jónsson, Friðrik Friðriksson, Haraldur Níelsson, Sigurður 

Sívertsen og Jakob Kristinsson.70 Á trúmálafundunum talaði Haraldur fyrir spíritismanum, en 

Sigurður fyrir hönd guðfræðideildar Háskóla Íslands og í máli hans kom fram stuðningur við 

stefnu Haraldar. Sigurður talaði út frá nútíma trúfræði og sálarrannsóknum og var skoðun 

hans að vísindalegar rannsóknir hefðu jákvætt gildi fyrir kristinlegt trúarlíf og guðfræði. 

Bjarni talaði sem Dómkirkjuprestur og Friðrik fyrir hönd KFUM/K.  Þeir voru talsmenn 

„gömlu guðfræðinnar“. Jakob  Kristinsson talaði fyrir hönd Guðspekifélagsins og studdi 

frjálslyndu guðfræðina. Jóni Helgasyni var boðin þátttaka en hann afþakkaði.  

Á  trúmálafundunum komu fram skýrar línur í guðfræði  sem mótuðu umræður um 

kirkju og kristna trú á Íslandi næstu áratugina. Og líklega var á þessum tímapunkti orðið 

tímabært að skýra þær línur; hvernig kirkju og guðfræði menn vildu sjá; hvar línur yrðu 

lagðar; hvað yrði viðurkennt á opinberum vettvangi og hvernig kirkja nyti stuðnings ríkisins 

samkvæmt lögum. Í bók Péturs Péturssonar Trúmaður á tímamótum kemur fram að þörfin 

hafi verið orðin brýn. Þar kemur fram að um haustið 1922 skrifar Haraldur Níelsson, að 

undirlagi nokkurra manna, hvatningarbréf til valinna manna um að fjölmenna á næstu 

prestastefnu. Tilgangurinn var að koma í veg fyrir að þeir menn sem héldu í „gömlu 

guðfræðina“ hefðu  yfirhönd innan kirkjunnar í anda ófrjálslyndis og danskrar þröngsýni. 

Haraldur og félagar álitu að ef ekki yrði breyting á, skapaðist sú hætta að þjóðin, þingið og 

ríkisstjórnin yrðu kirkjunni að miklu leyti andvíg. Í framhaldi gæti skapast hætta um aðskilnað 

ríkis og kirkju. Mönnum var greinilega ekki vel við þá tilhugsun enda, ef kirkjan hefði 

klofnað, voru miklar líkur á að í kjölfarið hefðu sprottið upp deilur um hvaða kirkja, væri hin 

rétta evangelísk-lútherska kirkja sem átti rétt á stuðningi og vernd ríkisvaldsins.71   

Í framsögu sinni á trúmálafundunum  gekk Haraldur hart fram og hélt á lofti 

yfirvofandi klofningi innan kirkjunnar. Annars vegar yrði kirkja þar sem frjálslynda 

guðfræðin yrði ríkjandi – og þá með spíritismann og guðspekina innanborðs – og hins vegar 

                                                            
70 Áslaug Ágústsdóttir. 1967, bls. 86-87. 
71 Pétur Pétursson. 2011, bls. 298-299. 
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kirkja þar sem gamla guðfræðin væri ríkjandi; lúthersk játningarbundinn guðfræði  – og þar 

með trúarjátningarnar –  hin evangelísk-lútherska þjóðkirkja Íslands. Haraldur gekk samt ekki 

svo hart fram að hann héldi ekki opnum þeim möguleika að kirkjan gæti áfram verið ein heild. 

Í bók Péturs Péturssonar Trúmaður á tímamótum kemur fram að Haraldur hafi í 

upphafi predikunarstarfs síns í Fríkirkjunni gert það að skilyrði „að enginn maður sem 

guðþjónusturnar sækir, fari úr sínum söfnuði“. Meginstofn þess fólks sem sæki þessar 

guðþjónustur sé sálarrannsóknarfólk og guðspekinemar og hafi þeir „reynst ágætir 

safnaðarmenn“. Svo bætir hann við: „En hvort mér og forseta sálarrannsóknarfélagsins tekst 

að varna því að þeir, er unna hinum nýju stefnum, gangi úr þjóðkirkjunni, fer mjög eftir því, 

hve umburðalynd og víðsýn kirkjustjórnin reynist.“72 Er hér var komið sögu var ýmsum orðið 

heitt í hamsi og greinilega ekki á því að neinar sættir væru mögulegar. Skorað var á Harald að 

segja sig úr Þjóðkirkjunni. Haraldur hafði áður staðið frammi fyrir því að þurfa að víkja meðal 

annars úr stjórn KFUM/K vegna þess að hann aðhylltist spíritisma. Í því máli tók hann þá 

afstöðu að hann viki ekki því KFUM/K í Danmörku hefðu ekki vald um hvort hann sæti í 

þessu félagi í Reykjavík, en sættist svo á að gefa ekki kost á sér í næsta stjórnarkjöri  í 

félaginu.73  Á trúmálafundunum tók Haraldur sambærilega afstöðu: „Ég ætla mér ekki að fara 

úr kirkjunni fyrr en ég verð rekinn. [...] Ég hefi lýst yfir því í Danmörku, að ég hafi verið 

viðbúinn því, um mörg ár, að verða settur frá embætti fyrir skoðanir mínar, en íslenska 

stjórnin hafi aldrei hreyft við mér.“74  

  Pétur Pétursson segir afstöðu Haraldar byggja á þeirri skoðun hans að: „Kirkjan 

byggi á opinberun guðs í Jesú Kristi og sálarrannsóknirnar hefðu sýnt og sannað að fyrirbæri 

sambærileg kraftaverkunum sem tengdust jarðvist Jesú Krist væru staðreyndir. Kirkjan gæti 

ekki snúist gegn þessum staðreyndum ef hún ætlaði sér að vera kirkja Krists því þær snertu 

„tilverurætur hennar sjálfrar“.75  Haraldur vissi  sig vera „í samræmi við frumkristnina, sem 

var trúarjátningarlaus, en trúði á verkanir andans, kraftaverkin og andagáfurnar“76 Við þetta 

hafði Haraldur því að bæta að hann ætti heima í lúthersku þjóðkirkjunni vegna þess að sem 

kirkjudeild ætti hún rætur sínar að rekja til hugsana- og samviskufrelsis. Væri nú svo komið 

fyrir henni að þola ekki menn sem bæru sannleikanum vitni þá „læt ég heldur vísa mér á dyr 

en ég breyti móti samvisku minni. [...]“77  

                                                            
72 Sama heimild, bls. 293. 
73 Sama heimild, bls. 222. 
74 Sama heimild, bls. 294. 
75 Sama stað. 
76 Sama stað. 
77 Sama stað. 
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Erindið sem séra Bjarni flutti á trúmálafundunum nefndi hann „Kristur og kirkjan“.  Þar 

koma glögglega í ljós áherslur hans á hina barnslegu nálgun á orði Guðs. Erindi hans 

einkennist af miklu trúartrausti en um leið umburðarlyndi og skilningi gagnvart öðrum 

trúarlegum nálgunum og útfærslum. Í upphafi máls síns fer Bjarni yfir æsku Jesú Krists og 

gerir að umtalsefni hið einfalda og barnslega. Hann vitnar í Biblíuna í þessu samhengi: „Hver, 

sem ekki tekur á móti guðsríki eins og barn, mun alls eigi inn í það koma.“ (Mark. 10. 15.) 

Eins lagði Bjarni áherslu á að Jesús Kristur tók á sig þjónsmynd og að hann var barn í jötu, 

þannig að allir gátu komið til hans: „Ekki aðeins vitringar, heldur einnig fátækir fjárhirðar.“78 

Bjarni gerir að umtalsefni söguna af konunni frá Samaríu og lagði áherslu á að er konan sagði 

samferðafólki sínu frá þeim yfirnáttúrulega krafti sem Jesús bjó yfir: Hann sagði mér allt sem 

ég hefði aðhafzt.“ Þá vildu menn samt sjálfir sannfærast sem þeir gerðu: „ Það er eigi framar 

fyrir þitt tal, að vér trúum, því að sjálfir höfum vér heyrt og vitum, að þessi maður er í 

sannleika frelsari heimsins.“ (Jóh. 4. 42.) 

 Bjarni var að leggja áherslu á að enginn vill trúa í blindni, allir hafa efasemdir. Eins var 

um Bjarna og fólkið í Samaríu; hann vildi sjálfur kanna málið og segist Bjarni hafa gert það 

með því að lesa ævisögu Jesú. Hún birtist í guðspjöllunum. Í framhaldi leggur Bjarni áherslu á 

að menn skiptist í flokka, annars vegar þeir sem taka afstöðu með Jesú og hins vegar þeir sem 

taka afstöðu gegn Jesú. Taki menn afstöðu með Jesú var að mati Bjarna ætlan Jesú að 

gerbreyting yrði í hjarta mannsins. Bjarni sagði að Jesús hafi með öllum orðum sínum viljað 

ná að hjarta mannsins niður að uppsprettunni; hann vildi grafa svo djúpt að hið hreina vatn 

streymdi fram. Þetta vatn vildi hann gefa svo að það í hjarta mannsins yrði að lind er sprettur 

fram upp til eilífs lífs. (Jóh. 4. 14.) Tilgangur Jesú var að bjarga sál mannsins frá glötun og ýta 

á hann að velja leiðina til eilífs lífs. „Hvað mun það stoða manninn, þótt hann eignist allan 

heiminn, en fyrirgjöri sálu sinni?“ (Matt. 16. 26.) 79 Þegar hér var komið sögu snýr Bjarni sér 

að því að ræða friðþægingardauða Jesú á Krossinum og segir „mennina tala um krossinn, hver 

á sinn hátt, og hver með sínum skýringum“ en Bjarna langar miklu meira að tilbiðja en að 

skilja, því hann trúir: „Dauðinn gat ekki haldið honum.“ Lífið hlaut að sigra. Í framhaldi sagði 

Bjarni að hann hefði tileinkað sér það besta ráð sem hann þekkti, „það er, er Páll (postuli) 

sagði við fangann í Filippí: „Trú þú á Drottinn Jesúm, og þú munt verða hólpinn.“ (Post. 16. 

31.) Skoðun Bjarna er:  

 

                                                            
78 Bjarni Jónsson. 1967. „Kristur og kirkjan.“ Séra Bjarni,  bls. 128. 
79 Sama heimild, bls. 129-130. 
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Þessa trú vil ég kannast við, og vil ekki fyrirverða mig fyrir vitnisburðinn um 
hann, þó að ég viti, að sá boðskapur og sá vitnisburður er enn sem fyrr svo 
mörgum hneyksli og heimska. Án Jesú Krists get ég ekki verið. Það væri rangt af 
mér að kannast ekki við hann. Svo mikið hefur hann fyrir mig gert, að það má 
ekki minna vera en ég kannist við hann fyrir mönnunum. Hann er í dýrð sinni, enn 
í dag þjónar hann mönnunum og bjargar sál þeirra. Hann leysir enn úr hinum 
vandamestu spurningum. Hann segir mér, hvernig Guð er,[...]  Orð hans hafa 
miklu meira gildi fyrir mig en sannanir mannanna, og eftir að ég hef kynnzt 
honum, þá hef ég eignazt tryggingu og vissu, og sannist ekkert vísindalega, þá 
raskast ekki mín trú, og þó að eitt og annað verði vísindalega leitt í ljós, þá 
breytist ekki samband mitt við Guð. Það samband er hvorki vísindalegt né 
óvísindalegt; Það er samband barns við föður.“ [...] Hvað er Trú? Er það ekki 
samband við Guð? Er það einungis að trúa, að eitthvað sé svo og svo? Er það ekki 
að trúa á – treysta honum, sem getur hjálpað, treysta orðinu, sem segir mér frá 
Guði, reiða mig á það? Guðs orð er það orð, sem sýnir mér, hvernig Guð er. Þess 
vegna er það að líkindum réttnefni, er Jesús er nefndur orðið. 80   

 

Þegar hér er komið sögu hafði séra Bjarni starfað sem prestur í Reykjavík um þó 

nokkurt skeið og meðal annars verið í eldlínunni þegar spænska veikin herjaði. Á þremur 

vikum jarðsöng Bjarni 115 manns og kom að öllum þeim heimilum sem málið varðaði.81  Í 

umfjöllun um æsku Bjarna kemur fram að þrettán ára gamall áttar hann sig á alvöru lífsins 

þegar faðir hans hneig niður.  Áslaug kona Bjarna hafði þá skoðun á manni sínum að hann 

hefði ríka samkennd með þeim sem sorg eða erfiðleikar sóttu heim; Bjarni yrði nánast veikur 

af kvíða þegar fyrir lægi að flytja harmafregnir.  Í erindi sínu lagði séra Bjarni áherslu  á hve 

auðvelt er um mál að tala til móts við þann raunveruleika, að standa í eigin persónu frammi 

fyrir erfiðum aðstæðum eða tilvistarspurningum. Að mati Bjarna er lítið hald í hinu veraldlega 

ef á reynir. Hið fagra er gott hvar sem það birtist, til dæmis í skáldskap og góðum bókum, en 

ekki nægir alltaf að benda á slíkt. Og þó gott þyki að eiga fágaða menningu, hafa mörg 

herbergi og eiga nóg af innbúi til að prýða þau með, hafa ekki allir kost á því. Og áfram heldur 

Bjarni: „Mennirnir finna sinn vanmátt, og þó að þeim sé sagt: „Það er engin synd til,“ þá 

finnst þeim annað, þegar þeir gráta yfir henni. Það er sitt hvað að tala um synd eða gráta yfir 

henni. Það er sitt hvað að halda umræðufund um samvizku eða þjást af samvizkubiti.“82   

Hann vitnar í þessu samhengi í þýska heimspekinginn Friedrich Nietzsche og segir: „Allir, 

ekki sízt hinir ungu, þekkja baráttuna og finna, að alvarlegt er að lifa. Þeir vita margir, hvað 

átt er við, þegar Nietzsche talar um, að það séu trylltir hundar, sem gelti niðri í kjallaranum 

hjá mönnunum. Og það er um mikið tjón að ræða, ef þeim er sleppt“ 83  

                                                            
80 Sama heimild, bls. 132-34. 
81 Matthías Johannessen. 1967, bls. 45. 
82 Sama heimild, bls. 140. 
83 Bjarni Jónsson. 1967, bls. 135-36. 
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Í öllum aðstæðum er að mati Bjarna hið allra besta hald í eftirfylgd við Jesú. Og Bjarni 

segir skýrt og skorinort í erindi sínu að Kriststrú sé hans trú. Krist vill Bjarni hylla sem 

konung og þeir sem næstir standa eru menn sem Jesús hefur snert við, svo sem Páll (postuli), 

Frans frá Assisi, Hallgrímur Pétursson og fleiri.  Eins segir Bjarni að  mörg stórmenni 

sögunnar hafa játað hinni góðu játningu (Trúarjátningunni), til að mynda hafi „ Já“  Marteins 

Lúthers verið það síðasta sem til hans heyrðist er hann var spurður um, hvort hann héldi fast 

við játninguna? 84  Bjarni segir marga hafa efasemdir um kirkjuna, svar hans er að bera saman 

kirkjuna og Krist. Kristur er lýtalaus en hjá kirkjunni eru margir skuggar sem von er þar sem 

verið er að bera saman hið syndlausa og hreina við hið veika og ófullkomna. Þrátt fyrir að 

hans eigin sögn, sé hann bæði veikur og ófullkominn langaði Bjarna samt að vera prestur og 

flytja mönnum orð Guðs í nafni æðsta prestsins, sem var orðið.85  

Hvað vísindin varðar hefur Bjarni þá skoðun að þau séu góðra gjalda verð og trúnni sé 

engin hætta búin af vísindunum, margir vísindamenn séu einnig sannir trúmenn. Hvað önnur 

trúarbrögð varðar innihalda þau, að mati Bjarna, margt fagurt en af hverju að skipta á þeim og 

Jesú sem hefur orð hins eilífa lífs? Bjarni segir: „Ég vil vera með Kristi og í kirkju hans, hún 

geymir sannindin frá honum.“86  „Vér eigum Guðs orð, Heilaga ritningu, sem menn mega 

rannsaka eins og þeir vilja; hún þolir það. En áreiðanlega fylgir því enginn blessun, ef ég tala 

óvirðulega um hana. Ég tek á móti gjöfum orðsins, og þá mun ég geta mætt ráðgátum 

lífsins.“87 Bjarni hafði þá skoðun að ef maðurinn skildi ekki eitthvað sem hann las í Bíblíunni, 

skildi hann það þegar honum var það ætlað, þegar hann þurfti á því að halda. Bjarni segir í 

viðtali við Matthías Johannessen:  

 

Það hafa oft verið orð, sem ég hef ekki skilið, en þá hef ég sagt eins og Marteinn 
Lúther: Ég tek ofan fyrir þér núna – og hitti þig seinna. Og oft er það mín reynsla í 
lífinu að það sem ég ekki skildi í fyrra, skil ég í dag  [...] þegar ýmsar spurningar 
sækja á mig, tek ég móti því opinberaða guðs orði og byggi á vitnisburði þeirra 
trúuðu um allar aldir, og veit, að þrátt fyrir alla mótspyrnu heldur kirkjan áfram að 
starfa, lifa og blómgast. Ég heimta ekki sönnun frá neinum áður en ég bið til guðs. 
Ég geng beint til guðs með allt, bæði stórt og smátt. 88  

 

                                                            
84 Sama heimild, bls. 135-37. 
85 Sama heimild, bls. 138-39. 
86 Sama heimild, bls. 142. 
87 Sama heimild, bls. 146-47. 
88 Matthías Johannessen. 1967, bls. 16. 
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Svo mörg voru þau orð. Það er nokkuð ljóst að trú manna getur verið mismunandi og 

ekki er hægt að samræma skoðanir allra.  Um grundvallarágreining getur verið að ræða. Sumt 

fer alls ekki saman og mun það koma betur fram í eftirfarandi lokaorðum hvað við er átt.  
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Lokaorð 

 

Það er ekki ofsögum sagt að ævi Bjarna Jónssonar spanni mikið umbrotatímabil í íslensku 

samfélagi. Hann lifði tíma einsleitrar menningar og fábrotinnar samfélagsgerðar þegar 

alþýðan lifði upp á náð og miskunn atvinnurekenda, en hann sá einnig tímana breytast og fólk 

öðlaðist „frelsi“, því með breyttum atvinnuháttum komu raunverulegir möguleikar um að sjá 

sér og sínum farboða. Með háskólastúdentum og frá Vesturförunum flæddu til landsins 

hugmyndafræðilegar upplýsingar sem gerbreyttu sýn manna á lífið og tilveruna. Bjarni á 

góðar minningar frá æsku sinni og það er sýnt að hann ákveður ungur að verða prestur og nær 

því markmiði þótt það hafi verið fátítt að börn fátækra hefðu möguleika á menntun, hvað þá 

að fara til náms erlendis. Það er ljóst að Bjarni var enginn venjulegur „meðaljón“, hann kemur 

víða við á starfsævi sinni og var greinilega mikils metinn. Vera kann að ýmsum finnist Bjarni 

hafa verið nokkuð upp hafinn en það var hann ekki; hann var að sínu eigin áliti þjónn í 

eftirfylgni við Jesú Krist.  

Á starfsævi Bjarna var kristin trú ekki í neinni lognmollu, eins og svo oft áður í 

sögunni. Með tilkomu  aukinna biblíurannsókna og gagnrýni á Biblíuna, sem og hugmynda 

um að trúin væri hjómið eitt, urðu miklar umræður og átök trúnni til varnar. Töldu margir að 

tími væri kominn til að breyta; að trúin þróaðist í takt við „nútímann“ og raunveruleikann. Og 

um það er tekist hér á landi eins og annarsstaðar. Þeir Haraldur Níelsson og Bjarni Jónsson 

eru sannarlegir fulltrúar þess sem hér var tekist á um. Eru þau orð sögð án þess að dregið sé á 

nokkurn hátt úr gildi annarra aðila í umræðunni, til að mynda voru þeir Bjarni og Friðrik alla 

tíð samstíga og Haraldur og Jón lengi vel. Deilt var um spurningar á borði við: Hvað er trú? 

Er trú eitthvað sem hægt er að sanna vísindalega eða er trú annars eðlis? Haraldur vill sanna 

að trúin standist rök og vill til að mynda leitast við að sanna upprisu Jesú með hliðstæðu við 

spíritisma þar sem „áþreifanleg“ og óhrekjanleg sönnun lægi fyrir. Séra Bjarni þarf þess ekki, 

hann trúir orðinu, Jesú. Vitnisburður orðsins er í Bíblíunni, sem og vitnisburður trúaðra um 

aldir; þar er leiðsögn hins kristna manns. Vilji menn komast sem næst því hver Jesús var, var 

að mati Bjarna lang auðveldast og hreinast að lesa ævisögu hans, vitnisburð vina hans í Nýja 

testamentinu, því hvernig er hægt að kynnast einhverjum betur en að lesa ævisögu 

viðkomandi?  

Haraldur Níelsson er ekki sammála Bjarna. Hann telur Bíblíuna innihalda anda Guðs 

að baki orðanna því þau eru skrifuð af mönnum sem eru ófullkomnir og háðir þeirri lífs- og 

heimssýn sem þeir búa við á hverju tímaskeiði. Þess vegna eru, að mati Haraldar, sjálf orð 
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Bíblíunnar túlkunaratriði sem menn kljást við og eru á þann hátt kannski að þróast í átt til 

fullkomleika. En að mati Bjarna eru orðin  innblásið orð Guðs. Bjarni telur ekkert því til 

fyrirstöðu að Bíblían sé rannsökuð, en sé talað óvirðulega um hana fylgi því engin blessun. 

Það má að líkindum orða það svo, Bíblían er meira og annars eðlis en hver önnur bók og þar 

sem maðurinn er ekki Guð er hann ekki hæfur til að rannsaka hana. Að mati Bjarna lýkst upp 

skilningur á innihaldi orðanna er Guð ætlar manninum að skilja. Það er fyrir trú á Jesú Krist 

sem maðurinn öðlast skilning á föður hans Guði. Að mínu mati –og aðhyllist ég skilning 

Bjarna – er það spurning að hve miklu leyti „ hann maðurinn“ er hæfur til að túlka og 

rannsaka orð Bíblíunnar. 

Samkvæmt kristinni trú er það einungis Jesús sem er bæði guð og maður, þannig að 

enginn getur verið milligöngumaður milli Guðs og manna nema Jesús og heilagur andi er 

síðan manninum til hjálpar í að skilja og glatast ekki. Jesús skildi hann eftir manninum til 

hjálpar.  

Út frá þessu er að mínu mati ljóst að til að mynda spíritismi og guðspeki eru 

ósamrýmanleg lútherskri játningarbundinni guðfræði og kristinni trú. Að trúa því að miðlar 

(maður) geti miðlað milli mannsins og „handanheims“, til að mynda lækningum, er eins og að 

trúa á mann eða skurðgoð. Síðan er, svo eitthvað sé tilgreint , sú trú að meistarar komi 

sannleikanum til mannanna óhæfa samkvæmt kristinni trú, því í kenningum hennar er aðeins 

einn milligöngumaður og það er Jesú. Hér er samt farið út á hálan ís því Bíblían skýrir frá 

spámönnum sem opinberuðu orð Guðs fyrir mönnum, sem og lækningum sem urðu fyrir 

tilstilli lærisveina Jesú. Þá er spurningin: Hvernig veit maðurinn hvaðan aflið kemur og þá 

með tilliti til þess veruleika að illska sé raunveruleiki? Hvað varðar vísindi og kristna trú er að 

mínu mati hægt að halda því fram að ósamrýmanlegt sé að samþætta vísindi og trú, þessir 

geirar séu ekki af sama meiði, vísindin tilheyra veraldlegum  raunveruleika en trúin er 

huglæg; hún byggir á trausti.  

Í augum séra Bjarna er kirkjan samkomustaður og samfélag kristinna manna og 

trúarjátningarnar eru hugsaðar til að ramma inn kjarna trúarinnar henni til verndar. 

Trúarjátningar voru hugsaðar til að varna því að trúin væri teygð út fyrir þann ramma sem 

mönnum kom saman um að væri ásættanlegur fyrir kristna trú. Það er hins vegar rétt að 

játningarnar taka mið af aðstæðum samtíma síns hverju sinni. Einnig er það rétt að prestar 

hafa notað kirkjuna í gegnum aldirnar til að hafa taumhald á mönnum, svo dæmi sé tekið, oft 

til stuðnings ríkjandi stéttum og kirkjunni sem stofnun. Eins og Bjarni orðar svo vel, hvernig 

er hægt að bera saman hinn syndlausa og hreina við hina ófullkomnu  og veiku?  Orð og 

gjörðir talsmanna kirkjunnar eru á þeirra ábyrð. En séra Bjarni hafði eins og svo ótal margir 
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þann einlæga og hreina vilja að þjóna í kirkjunni (Jesús tók á sig þjónsmynd) og breiða út 

orðið með þeim ásetningi að menn öðlist trú eða skilning.  Hann reyndi af vanmætti manns að 

útbreiða orðið, kalla á menn og bjóða þeim að vera með því allir eru velkomnir. 
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