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Ágrip 

Í þessari ritgerð er rakin saga þriggja ólíkra kirkna sem allar hófu starf í Keflavík á 

síðustu öld. Í fyrsta hluta ritgerðarinnar er farið yfir almenna sögu þessara kirkjudeilda.  

Síðan er fjallað um kenningar og sérkenni safnaðanna, trúarjátningar þeirra og 

trúarkenningar. Í þriðja hlutanum verður skoðuð koma þessara kirkna til Íslands og starf 

þeirra í Keflavík. Í fjórða og síðasta hluta ritgerðarinnar eru til skoðunar kenningar um 

samstarf kristinna kirkna og samstarf safnaðanna í Keflavík.  

Leitast er við að gera grein fyrir því sem sameinði þessa þrjá söfnuði og þeim 

kenningum sem einkenndu þá. Rannsóknin byggir á verkum um sögu safnaðanna, 

tímaritum, fundargerðum, dagbókum, óútgefnum ritgerðum og viðtölum. Sýnt verður 

fram á að þrátt fyrir kenningamun og mismunandi bakgrunn var samstarf milli þessara 

safnaða frá miðri öldinni. Þrátt fyrir að þeir störfuðu ekki saman var oftast vinsemd á 

milli og sýndu þeir hvor öðrum viðurkenningu með sameignlegum guðsþjónustum og 

bænastundum.  
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Inngangur 

Við upphaf 20. aldar var Keflavík lítill kaupstaður og fiskiþorp sem fékk alla sína 

trúarfræðslu frá Útskálakirkju, það átti þó eftir að breytast á skömmum tíma. Árið 1915 

reis Keflavíkurkirkja og um það leyti fóru einnig aðrar trúarhreyfingar að láta á sér 

kræla í þessu litla þorpi sem átti eftir að taka stakkaskiptum á næstu áratugum og öld. 

Keflavík fór úr því að vera lítill kaupstaður sem byggði mest á sjósókn og fiskvinnslu í 

að verða bæjarfélag sem hafði alþjóðaflugvöll og herstöð í bakgarðinum og jók það 

fjölbreytni í trúmálum.  

Þrjú trúfélög verða skoðuð í þessari ritgerð en það eru lútherska kirkjan, 

aðventistar og hvítasunnukirkjan en þessir trúarsöfnuðir komu til Keflavíkur fyrir eða 

um miðja síðustu öld. Í ritgerðinni verður leitast við að skoða sögu þeirra og kenningar 

og reynt að varpa ljósi á samstarf þeirra og samskipti á tímabilinu frá sjötta áratugi 

síðustu aldar til upphafs þess tíunda. Reyndar voru fleiri trúfélög starfrækt á þessum 

árum í Keflavík og nágrenni og má þar nefna votta Jehóva, mormóna og baptista en 

ástæða þess að ég valdi að fjalla um þrjá fyrrnefnda söfnuði er sú að tveir þættir 

sameina þá sem hinir uppfylla ekki. Annars vegar samþykkja þessir þrír söfnuðir allir 

Postullegutrúarjátninguna og Níkeujátninguna en vottar Jehóva og mormónar gera það 

ekki. Hins vegar störfuðu þessir þrír söfnuðir á meðal Íslendinga og þjónuðu fólkinu í 

Keflavík en mormónasöfnuðurinn og baptistarnir þjónuðu nær eingöngu 

Bandaríkjamönnum á herstöðinni. Baptistar samþykkja báðar játningarnar og var 

samkomu hús þeirra í Njarðvík en starf þeirra náði ekki til Íslendinga. 

Þessum atriðum verður gerð skil með því að skoða sögu safnaðanna og hvernig 

þeir tengjast í gegnum kenningar og sameiginlegan arf kristninnar. Til að fá enn betri 

sýn á sérkenni safnaðanna þá er saga þeirra skoðuð frá upphafi og koma þeirra til 

landsins ásamt því að skoða framgang safnaðanna í Keflavík. Hef ég fengið aðstoð 

safnaðanna til þess að líta á gögn í þeirra fórum. Sérstaklega vil ég þakka Eric 

Guðmundssyni presti Aðventukirkjunnar í Reykjavík fyrir aðstoð við að finna heimildir 

um aðventista í Keflavík. Einnig hefur Daníel Jónasson sagnfræðingur verið mér innan 

handar við öflun á heimildum um Hvítasunnukirkjuna í Keflavík. Ljáði hann mér stutta 

greinargerð sem hann hafði tekið saman um starf safnaðarins í Keflavík frá stofnun fram 

að tíunda áratugnum. Bjarni Randver Sigurvinsson guðfræðingur veitti mér mikla hjálp 

þegar koma að því leita að heimildum um kenningar trúfélaganna þriggja og 

kenningarmismun. Einnig vil ég þakka öllum viðmælendum mínum fyrir að auka 

þekkingu mína á efninu og þeim tíma sem við áttum saman yfir kaffibolla. 

Ritgerðin er byggð upp þannig að í fyrsta hluta er gerð grein fyrir sögu 

kirkjudeildanna á heimsvísu. Annar hluti ritgerðarinnar fjallar um trúarjátningar og 
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kenningar safnaðanna. Þriðji hlutinn mun fjalla um hvernig þessar kirkjudeildir komu til 

landsins og sögu safnaðanna í Keflavík. Í síðasta hluta verður litið á kenningar um 

samstarf kristinna kirkna, samstarf safnaðanna í Keflavík og á hvaða grundvelli 

samstarfið byggðist.  

Helstu heimildir sem hér er byggt á eru rit sem skrifuð hafa verið um kenningar, 

sögu og einkenni safnaðanna. Einnig hef ég notast viði rit sem fjalla um trúarjátningar 

og kirkjudeildafræði kristinnar kirkju. Eins styðst ég við munnlegar heimildir og nýtast 

þær sérstaklega í köflunum um sögu safnaðanna í Keflavík og um samstarf þeirra. Þess 

fyrir utan hef ég byggt á fundargerðabókum og tímaritum sem trúfélögin hafa gefið út 

og einnig dagbók um starfið í hvítasunnukirkjunni á 9. áratugnum. Þá eru í minni vörslu 

þrjár ritgerðir sem ég fékk hjá Eric Guðmundssyni sem eru eftir Böðvar Guðmundsson, 

Guðna Kristjánsson og Steinþór Þórðarson. Eru þetta ritgerðir sem samdar voru fyrir 

áfanga sem þeir tóku í Andrews University á 8. og 9. áratug síðustu aldar.  Andrews 

University er háskóli sem rekinn er af samtökum Sjöunda dags aðventista í Michigan í 

Bandaríkjunum. Fjalla allar ritgerðirnar um komu aðventista til Íslands, fyrstu árin og 

útbreiðslu um landið. Þær eru greinargóðar um  framgöngu aðventista hér á landi og 

byggja á einkabréfum trúboðanna á Íslandi og fleiri heimildum s.s. blaðagreinum. 

Einnig hef ég efni frá Daníel Jónassyni um hvítasunnukirkjuna eins og áður hefur 

komið fram. 

Á síðustu öld voru stofnuð ýmis samtök sem stefndu að því að sameina kristnar 

kirkjur í heiminum. Ein þeirra stofnanna er World Council of Churches (WCC) og eru 

margar kirkjudeildir í heiminum hluttakendur í því, þeirra á meðal er Alþjóðlega 

lútherska sambandið og flestar hvítasunnukirkjur. Hins vegar eru Sjöunda dags 

aðventistar ekki meðlimir í þessum samtökum þrátt fyrir að þeir sendi reglulega fulltrúa 

á ráðstefnur til að hlýða á og vera ráðgefandi. 

Að lokum nokkur orð um orðanotkun. Þegar fjallað er um lúthersku 

þjóðkirkjuna í Keflavík mun ég leitast við að nota annað hvort þjóðkirkjan eða 

Keflavíkurkirkja. Sömuleiðis mun ég notast við nafnið aðventistar þegar talað erum 

starf Sjöunda dags aðventista en einnig mun bregða fyrir skammstöfunin S.D.A. fyrir 

þá. Hvítasunnusöfnuðurinn í Keflavík hefur verið nefndur nokkrum nöfnum s.s. 

Fíladelfía Keflavík, Kirkja Krossins, Hvítasunnukirkjan – Vegurinn en hins vegar mun 

ég notast við hvítasunnukirkjan þegar fjallað verður um hana. En fyrsta verkefni er að 

skoða sögu þessara ólíku kirkna sem hafa margt sameiginlegt. Allir söfnuðirnir voru 

stofnaðir eftir hreyfingar eða vakningar innan eldri kirkna. 
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1. Upphaf safnaðanna 
Í þessum fyrsta hluta mun verða litið til upphafs þeirra þriggja kirkjudeilda sem fjallað 

verður um í þessari ritgerð. Litið verður til uppgangs safnaðanna í heiminum. Munum 

við byrja á að líta á lúthersku kirkjuna. 

1.1 Lútherska kirkjan 

Í þessum kafla verður skoðað upphaf lútherstrúar í heiminum. Litið verður til Marteins 

Lúthers og mótmæla hans og hvernig starf hans leiddi til umbreytinga í kristinni kirkju. 

Marteinn Lúther og siðaskiptin 

Saga siðaskiptanna á Íslandi hefur frá upphafi verið tengt við siðbótamanninn Martein 

Lúther. Hans mótmæli eru talin upphaf siðaskiptanna í Evrópu, þegar hann negldi 

andmælabréf sitt á kirkjudyrnar og mótmælti aflátssölu kaþólsku kirkjunnar síðla árs 

1517. Fleiri siðbótarmenn voru á sama tíma en áhrif þeirra gætti ekki hér á landi fyrr en 

mun síðar. 
1
 

Lúther sem áður hafði lagt stund á embættisnám en snéri sér til klausturslífsins 

eftir lífsháska, fór að rannsaka Biblíuna og leita sér hugsvölunar í henni. Hann tók 

doktorspróf í guðfræði og kenndi við háskólann í Wittenberg.
2
  Kenningu sína um 

réttlætingu fyrir trú fékk hann í gegnum Biblíuna og þrátt fyrir að hafa verið undir 

áhrifum frá mörgum fræðimönnum bæði síns tíma og fortíðar þá var Biblían hans helsta 

uppspretta kenninga. 
3
 Viðleitni Lúthers, eftir að hann gerðist háskólaprófessor, til þess 

að rökræða aflátssölu varð til þess að hreyfing hans hófst. Þegar deilurnar hófust kom 

það skýrar í ljós að það sem Lúther leitaðist við að fá svar við spurningunni um 

hjálpræði. Þegar hann var að rannsaka Rómverjabréfið vaknaði skilningur hans á 

réttlæti Guðs. Hann uppgötvaði að réttlæti Guðs væri ekki eitthvað sem maðurinn ætti 

að reyna að uppfylla heldur væri það eitthvað sem Guð gæfi. Hinn réttláti mun lifa fyrir 

trú. Út frá skilningi hans á réttlæti hóf hann þessa baráttu sem leiddi til annarrar baráttu, 

gegn valdkerfi kirkjunnar.
4
 

Árið 1520 var honum settur úrslitakostur með páfabréfi að afturkalla fyrrum 

staðhæfingarnar sem kallaðar voru villutrú. Lúther  brást við með því að brenna bréfið í 

                                                 

1
 Loftur Guttormsson, Frá siðaskiptum, 18. 

2
 Loftur Guttormsson, Frá siðaskiptum, 25. 

3
 Émile Léonard, A history of Protestantism, 41-42. 

4
 Loftur Guttormsson, Frá siðaskiptum, 25-26. 
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viðurvist nemenda sinna og í ritlingi sem hann gaf út útskýrði hann gjörðir sínar og 

kallaði páfa antíkrist. Fyrir vikið var hann bannfærður og dæmdur í útlegð í árið 1521. 

Hélt hann sér í Wartburg kastala þar til hann kom þar út í dagsljósið í Wittenberg undir 

lok ársins 1521 þegar siðbótarboðskapurinn var farinn að færast í framkvæmd í hans 

heimahögum.
5
 

Evangelsíka hreyfingin eins og hún er nefnd stóð hæðst á árunum 1521-1525 

þ.e. frá lokum ríkisþingsins í Worms og fram til bændauppreisnarinnar miklu. Þessi 

hreyfing var biblíuleg siðbótarhreyfing studdist við kenningar Lúthers. Var þess krafist 

að Biblían yrði prédikuð og að sérhverjum kristnum manni væri frjálst lesa Orðið eða 

heyra það prédikað á sínu móðurmáli. Ekki var einungis prédikað úr 

prédikunnarstólnum heldur fóru farandprédikarar um og fluttu orðið hvar sem þeir gátu 

undir berum himni.
6
 

1.2 Sjöunda dags aðventistar 

Hérna verður litið til starfs William Millers, upphafs aðventista í heiminum og 

uppgangs þeirra í Bandaríkjunum.  

Upphaf aðventista 

Fyrsta kynslóð kristinna trúðu því að Kristur myndi koma fljótlega og fullkomna verk 

sitt sem hann hóf meðan hann gekk á jörðunni. Eftir smá tíma hætti fólk að vænta kom 

Krists en alltaf hafa verið hópar í gegnum aldirnar sem trúa því að þeir lifi á hinum 

síðustu dögum. En síðustu tvær aldir hefur aukist áhuginn á endurkomu Krists og 

endatímaspádómum Biblíunnar. Bæði innan hinna grundvölluðu kirkjudeildanna og 

annarra nýrri kirkna hafa komið fram einstaklingar eða hópar sem hafa boðað 

endatímaboðskap með áherslu á kristinn rétttrúnað.
7
 

Aðventistar í Bandaríkjunum 

Á átjándu öld jókst áhugi manna í Vestur-Evrópu og Norður-Ameríku á spádómum 

Daníelsbókar og var meginn áherslan endurkoma Krists enda er hún óaðskiljanlegur 

þáttur spádómanna. Einn af þeim sem rannsökuðu þetta efni var enginn annar en Isaac 

Newton og ritaði hann áhrifamiklar greinar um þessa spádóma. Í Bandaríkjunum voru 

                                                 

5
 Loftur Guttormsson, Frá siðaskiptum, 32-33. 

6
 Loftur Guttormsson, Frá siðaskiptum, 33-34. 

7
 John Gordon Milton, Encyclopedia of American, 111. 



 9 

fleiri forystusmenn sem vöktu áhuga og með þeim komu trúarvakningar. Á meðal þeirra 

voru menn eins og Jonathan Edwards þekktur guðfræðingur og rithöfundur, Samuel 

Hopkins sem var mikið inn í trúarbragðaumræðum á þeim tíma og Elias Boudinot 

stofnandi bandaríska biblíufélagsins. Þeir og aðrir fræðimenn sem og prestar og 

prédikarar kynntu undir þessa trúarvakningu. Sá sem átti síðar eftir að hefja 

trúarvakninguna upp í hámark sitt var William Miller. Hann var sonur hershöfðingja úr 

Frelsisstríði Bandaríkjanna. Hann var dómari og fógeti í heimahéraði sínu áður en hann 

gerðist hershöfðingi í stríðinu við Breta 1812.
8
 

Rekja má upphaf aðventista til áðurnefnds Millers. Hann hafði trúað því að Guð 

hefði ekki opinberað sig manninum (deismi), en þeir sem höfðu slíka trú neituðu því að 

Guð skipti sér af náttúrulögmálunum og leggja meiri áherslu á siðferði og rökhugsun 

heldur en trúarbrögð. Miller byrjaði að rannsaka Biblíuna og í tvö ár rannsakaði hann 

hana og fann hann ýmis svör þar og nokkur sem sannfærðu hann um að hann lifði á 

hinum síðustu tímum. Eftir frekari rannsóknir sannfærðist hann ekki bara um að endir 

aldanna væri nærri heldur var hann viss um að hann þyrfti að deila því með öllum. Hann 

byrjaði að prédika 1831 í Dresden í New York fylki þar sem vakning braust út. Hélt 

hann áfram að tala hvar sem honum bauðst að deila þessum boðskap. Hann fékk svo 

mörg boð að innan við ári frá fyrstu prédikun gat hann aðeins mætt á helming þeirra. 

Árið 1832 skrifaði hann sextán greinar í blaðið Vermont Telegraph um þetta efni og ári 

síðar 64 blaðsíðna bækling sem var dreift víðsvegar.
9
 

Sama ár gerðu baptistar hann að prédikara og næstu tíu ár eyddi hann í að 

prédika og kenna að endurkoma Jesús væri nærri. Árið 1836 gaf hann sína fyrstu bók út, 

hét hún Evidences from Scripture and History of the Second Coming of Christ about the 

Year 1843: Exhibited in a Course of Lectures. Einnig voru hans fyrri bæklingar útgefnir 

í nýrri útgáfu. Við þetta byrjuðu aðrir að bætast í hópinn með honum og prédika 

kenningar hans.
10

 

Árið 1839 bauð Joshua Himes, sem var prestur í Boston, Miller að prédika í 

kirkjunni sinni en eftir það varð Himes helsti samstarfsmaður Millers. Himes hafði 

hæfileika til að skipuleggja og færði starfið enn lengra út um landið. Árið 1840 byrjaði 

Himes að gefa út rit sem kom reglulega út og kallaðist Signs of the Times. Um haustið 

                                                 

8
 Árni Hólm, „Upphaf og vöxtur“, 5. 

9
 John Gordon Milton, Encyclopedia of American, 113. 

10
 John Gordon Milton, Encyclopedia of American, 113. 
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ákváðu þeir að halda ráðstefnu um endurkomu Krists vegna þess hversu mikið 

hreyfingunni hafði vaxið ásmegin. Margir af framtíðarleiðtogum aðventista komu 

saman á þessari ráðstefnu og voru kenningar Millers ræddar. Ráðstefnan gekk svo vel 

að næstu vikur á eftir voru haldnar fleiri ráðstefnur í öðrum borgum þar sem kenningar 

Millers voru ræddar en Himes breytti nafninu fyrir boðskap Millers í The midnight 

cry.
11

  

Vegna mikils áhuga á skrifum Millers stofnuðu hann og samstarfsmenn hans 

landssamtök. Þeir sem tilheyrðu samtökunum fengu fljótlega á sig nafnið aðventistar og 

fjölgaði þeim stöðug fram til ársins 1844 en nafnið varð mjög afdrifamikið fyrir 

hreyfinguna.
12

 Þegar hreyfingin hélt áfram að vaxa óx einnig mótstaða við hana. 

Rótfestar kirkjudeildir byrjuðu að taka afstöðu gegn áhrifum Millers og kirkjur sem 

áður höfðu verið opnar fyrir boðskapnum lokuðu dyrunum. Nokkur dæmi voru um að 

prédikarar og leikmenn hafi verið reknir úr kirkjum fyrir þennan boðskap. Þekktasta 

dæmið um það var ásökun á hendur L. S. Stockman um villutrú af öldungum Methodist 

Episcopal Church í Maine, var hann síðan rekinn úr kirkjunni. Einnig skrifaði málgagn 

meþódista The New York Christian Advocate röð greina gegn kenningum Millers og 

ásökuðu hann um að ráðast á rómversk-kaþólsku kirkjuna.
13

 

Með því að túlka einn spádóm Daníelsbókar leiddust Miller og Himes út á þá 

hálu braut  að tímasetja endurkomu Krists og settu þeir fyrstu dagsetninguna 21. mars 

1844.
14

 Fram til 1843 hafði Miller talað óljóst um endurkomu Krists og talaði að það 

myndi vera í kringum árið 1843 en þegar í byrjun árs 1843 gaf hann það út að Kristur 

myndi koma aftur einhvern tíman á tímabilinu 21. mars 1843 til 21. mars 1844 

samkvæmt tímatali gyðinga. Þegar nær dró mars jókst spennan og í lok febrúar birtist 

stór halastjarna á himninum án þess að stjörnufræðingar hefðu greint frá henni. Var 

þetta bara eitt af mörgum táknum sem birtust á næturhimninum sem leituðu á prent. 

Túlkaði fólk þetta sem tákn um endir aldanna.
15

 

Charles Fitch fór að kalla fólk sem trúði orðum Millers út úr kirkjudeildum 

sínum og hvatti það til að stofnaði sína eigin söfnuði. Miller mótmælti honum en 

                                                 

11
 John Gordon Milton, Encyclopedia of American, 113. 

12
 Árni Hólm, „Upphaf og vöxtur“,  6. 

13
 John Gordon Milton, Encyclopedia of American, 113. 

14
 Árni Hólm, „Upphaf og vöxtur“,  6. 

15
 John Gordon Milton, Encyclopedia of American, 113. 
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þrýstingurinn um að yfirgefa fyrri kirkjudeildir jókst enn meira.
16

 Þegar dagurinn kom 

og hann leið án þess að endurkoma Krists hafi átt sér stað þurfti Miller, sem þá var 

búinn að fá um 50 þúsund fylgjendur í austur Bandaríkjunum, að skrifa þeim bréf og 

viðurkenna misreikning sinn og vonbrigði. Skömmu eftir það var gefin út nýtt skema 

fyrir endurkomuna sem Samuel S. Snow setti fram, svokallað sjö mánaða skema. Sagði 

hann að hin raunverulega dagsetning endurkomunnar væri 22. október sama ár. Spennan 

náði nýjum hæðum og þegar dagurinn kom söfnuðust aðventistar saman til að bíða 

endurkomunnar en eins og einn rithöfundur skrifaði, „…dagurinn koma en Kristur 

ekki“.
17

 

Þessi dagur hefur verið kallaður Hin miklu vonbrigði af aðventistum. Skildi það 

hreyfinguna eftir í óreiðu. Miller viðurkenndi sín mistök en hélt samt áfram fast í þá trú 

að endurkoma Jesú værri nærri. Miller neitaði að setja aðra dagsetningu og hætti síðar 

sem leiðtogi innan hreyfingarinnar. Hins vegar voru leiðtogar tilbúnir að taka utan um 

hópa trúaðra sem leiddi til stofnunnar nokkurra safnaða.
18

 Margir sögðu hins vegar 

skilið við hreyfinguna en þeir sem þekktu vel til spádómanna gerðu sér smám saman 

grein fyrir mistúlkun Millers. Eitt af því sem Miller og samstarfsmenn hans gleymdu að 

Jesús sagði í Mattheus 24. kafla 36 versi: „En um þann dag og stund veit enginn, ekki 

einu sinni  englar himnanna né sonurinn, heldur aðeins faðirinn einn.“ Ef þeir hefðu 

gefið gaum að þessum orðum hefðu þeir ekki farið í það að tímasetja endurkomuna.
19

 

Það var sá hópur sem eftir stóð sem trúði á endurkomu Krists sem síðar stofnuðu 

söfnuði eins og Advent Christians, Church of God, Life and Advent Union og Church 

of God in Christ. Eru þessir söfnuðir allir tiltölulega fámennir en sá söfnuður sem kom 

úr þessari hreyfingu og náð hefur sem mestri útbreiðslu og stærð er söfnuður Sjöunda 

dags Aðventista en það er sá söfnuður aðventista sem er að finna á Íslandi. Var sá 

söfnuður stofnaður 21. maí 1863 í Bandaríkjunum. Heitið  Sjöunda dags aðventistar var 

tekið upp vegna þeirrar sannfæringar um að sjöundi dagurinn, laugardagur, sé hinn eini 

rétti hvíldardagur Guðs fyrir manninn þar sem ekki er nein heimild fyrir helgi fyrsta 

dags vikunnar í Biblíunni.
20

 

                                                 

16
 John Gordon Milton, Encyclopedia of American, 114. 

17
 John Gordon Milton, Encyclopedia of American, 114. 

18
 John Gordon Milton, Encyclopedia of American, 114. 

19
 Árni Hólm, „Upphaf og vöxtur“, 6. 

20
 Árni Hólm, „Upphaf og vöxtur“, 5-7. 
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1.3 Hvítasunnukirkjan 

Í þessum kafla verður uppgangur hvítasunnuvakningarinnar í heiminum skoðaður, 

hvernig hún kom til Noregs og dreifðist þaðan til annarra Evrópulanda.  

Fyrstu merki hvítasunnunnar í Bandaríkjunum 

Hvítasunnuhreyfingin byrjaði með mörgum litlum vakningum víða í Evrópu og 

Bandaríkjunum sem tengdust allar því að endurvekja gjafir andans þ.e. tungutal og aðrar 

náðargjafir eins og spádóma og guðlegar lækningar. Skiptar skoðanir hafa verið á meðal 

fræðimenn um upphaf hvítasunnuvakningarinnar og vilja sumir jafnvel meina að hún 

hafi byrjað með meþódistum á 19. öldinni.
21

 Flestir eru hins vegar sammála um að 

upphaf þessarar hreyfingar var um aldarmótin 1900 í Kansasfylki í Bandaríkjunum þar 

sem Charles Parham, meþódista prestur, stofnaði Bethel Healing Home 1898 í Topeka. 

Árið 1900 ferðaðist hann um landið og hélt lækningarsamkomur þar sem hann boðaði  

nauðsyn þess að kristnir menn helguðu sig Guði og snéru sér frá veraldlegum lífsstíl.  

Eftir að hann snéri heim fann hann fyrir mótstöðu og að reynt væri að grafa undan 

þjónustu hans. Hann gafst ekki upp heldur keypti hús rétt fyrir utan bæinn og byrjaði 

með biblíuskóla um haustið sama ár.
22

 Vildi hann hafa biblíuskólann þverkirkjulegan og 

eina kennslubók skólans var Biblían. Ekki er vitað frá hvaða kirkjudeildum nemendur 

skólans komu en ætla má að margir meþódistar hafi verið þar á meðal ásamt fólki úr 

öðrum kirkjum helgunnarhreyfingarinnar. Það má sjá á áherslunni á upplifun og 

kenningunum um heilagan anda,
23

 en lögðu þær kirkjur mikla áherslu á heilagan lífsstíl 

og vildu meina að helgun væri ferli sem byrjaði þegar menn hafa tekið á móti 

réttlætingu Guðs og það ferli héldi áfram þar til menn eru lausir undan synd.
24

 

Áður en fyrsti nemandinn skírðist í heilögum anda sá einn þeirra sýn á 

bænastund. Hann sá sýn af víðfeðmu fersku vatni sem flæddi yfir rétt fyrir ofan 

byggingu skólans og var þetta vatn nóg til að fullnægja hverjum sem þyrsti.
25

 Rétt fyrir 

jólafríið gaf Parham nemendum sínum það verkefni að rannsaka skírn í heilögum anda. 

Síðan fór hann í ferð til Kansas City til að prédika. Þegar hann kom til baka höfðu 

                                                 

21
 Bjarni Randver Sigurvinsson, Trúfélagið Krossinn, 25. 

22
 John Gordon Milton, Encyclopedia of American, 80-81. 

23
 Nils Bloch Hoell, The Pentecostal Movement, 19. 

24
 John Gordon Milton, Encyclopedia of American, 75 

25
 Nils Bloch Hoell, The Pentecostal Movement, 22. 
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nemendur sömu opinberunina úr orðinu, að við úthellingu heilags anda í Biblíunni hafi 

mismunandi hlutir gerst hverju sinni en í öllum tilfellum talaði fólk nýjum tungum. 

Ákváðu þau því að byrja strax að leita eftir skírn í heilögum anda með tákni tungutals. 

Fyrsta janúar 1901 féll andinn yfir Agnes Ozman og nokkrum dögum seinna yfir marga 

aðra og þar á meðal Parham sjálfan. Þarna byrjaði eitthvað nýtt og fóru þeir að sækjast 

eftir gjöfum andans en aðalega tungutali. Parham lokaði skólanum og ásamt 

nemendunum ferðuðust hann víða til þess að deila með öðrum þessari nýju 

hvítasunnu.
26

 Tímabilið milli 1901-1905 var bæði tímabil vaxtar og erfiðleika.
27

 Hann 

kom síðan 1905 til Texas og gerði Houston að höfuðstöðvum sínum og stofnaði þar  

annan biblíuskóla. Parham lét síðar stjórnina í hendur á William J. Seymour sem hafði 

verið nemandi hans.
28

 

Hvítasunnuvakningin á Azusa stræti í Los Angeles 

Það var fyrst í Los Angeles þar sem hvítasunnuhreyfingin skaut rótum og fékk að 

blómstra. Þá var borgin í örum vexti þar sem 230 þúsund manns bjuggu í henni og þar 

að um helmingur þeirra innflytjendur.
29

 Seymour kom til Los Angeles 1906 til þess að 

prédika í lítilli baptista kirkju en söfnuðurinn neitaði að hlýða á hann eftir fyrstu 

ræðuna. Hins vega var honum boðið að prédika í heimahúsi safnaðarmeðlimar á Bonnie 

Brae stræti. Eftir að hafa prédikað í þrjá daga féll andinn og fólk fór að tala tungum. 

Fljótlega varð heimilið of lítið til þess að halda samkomurnar og fluttu þau sig í gamla 

meþódista kirkju á Azusa stræti. Náði vakningin fyrst til svartra innflytjenda og annarra 

innflytjenda sem komu frá sunnanverðri Evrópu. 
30

 

Tenging hvítasunnuvakningarinnar við meþódista og baptista var óneitanlega 

mikil og má það sjá á því að Seymour var sjálfur helgunnarprédikari og líklegast einnig 

baptisti. Náði vakningin fótfestu á meðal meðlima þessara kirkjudeilda. Hét þessi kirkja 

Church of the Nazarene. Hún var stofnuð í Los Angeles 1895 og er ein af stærstu 

kirkjunum sem komu út úr helgunarvakningunni. Þegar hvítasunnuvakningin kom til 

Los Angeles var þessi kirkja í miklum vexti og hafði 6.657 meðlimi. Lagði þessi kirkja 

                                                 

26
 John Gordon Milton, Encyclopedia of American, 81. 

27
 Nils Bloch Hoell, The Pentecostal Movement, 26. 
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 John Gordon Milton, Encyclopedia of American, 81. 

29
 Nils Bloch Hoell, The Pentecostal Movement, 30. 

30
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veginn fyrir vakninguna með því að endurvekja heilagleikavakningu og kynntust 

meðlimir hennar hvítasunnuhreyfingunni við upphaf hennar. Náði þessi vakning einna 

helst til fólks úr helgunnarhreyfingunni og voru ýmsir forstöðumenn þar sem snéru sér 

til hvítasunnutrúar og voru reknir úr sínum kirkjudeildum. Frank Bartleman segir í bók 

sinni að helgunnarsöfnuðurinn í Los Angeles hafi stundum þurft að loka samkomum 

sínum vegna mikillar ásóknar meðlima til Azusa strætis.
31

  

Í seinni tíma hafa menn skoðað sögu hvítasunnuvakningarinnar með öðrum 

augum og hafa menn séð að vakningin byrjaði í samfélagi svartra í Bandaríkjunum og 

að þeir voru upphafsmenn útbreiðslu vakningarinnar vestanhafs. Þrátt fyrir að vakningin 

hafi byrjaði í biblíuskóla Parhams þá var það fyrir verk tveggja svartra nemenda hans að 

hún breiddist út. Fyrst var það Lucy Farrow sem fluttist til Houston og opnaði leiðina 

fyrir Parham til að byrja með annan skóla þar og þann skóla stundaði áðuðrnefndur 

Seymour og skírðist þar í heilögum anda. Það var hins vegar ekki fyrr en svartir fóru að 

taka á móti þessum boðskap að hvítt fólk fór að koma og taka á móti skírn í heilögum 

anda á samkomum hjá Seymour. Í smá tíma tókst að sigrast á kynþáttafordómum og 

störfuðu allir saman. Hins vegar gerðist það næstum strax að hvítir leiðtogar fóru að 

mynda sínar eigin hreyfingar. Þrátt fyrir að fyrstu tvo áratugina hafi flestar 

hvítasunnuhreyfingarnar haft bæði hvíta og svarta meðlimi þá klofnuðu þær flestar eftir 

kynþáttum með tímanum. Ástæðan fyrir þessum klofningi var sú að hvítum þóttu svartir 

prédikarar ekki sér samboðnir.
32

  

Frá Azusa stræti þróaðist vakningin sem fór um öll Bandaríkin, Evrópu, Suður-

Ameríku og til fleiri heimsálfa. Ekki kom hvítasunnuvakning fram úr tóminu heldur var 

þetta framhald af þeim hlutum sem voru að gerast annars staðar í heiminum. Með 

velskuvakningunni 1904 sem Evan Roberts fór fyrir komu áhrif til Bandaríkjanna og 

einnig fluttu hvítasunnumenn frá Armeníu sem þá þegar töluðu tungum. Fluttu þeir til 

Bandaríkjanna til þess að hefja nýtt líf og studdu þau við vakninguna á Azusa stræti. 

Níu dögum eftir fyrstu úthellingu heilags anda í Los Angeles varð jarðskjálftinn mikli í 

San Francisco og varð það til þess að enn meiri aukning varð í röðum Azusa 

strætismanna þar sem fólk tengdi þessa atburði við endatímana. Meira en 125 þúsund 

dreifibréf voru gefin út um þetta málefni. Fréttir um vakninguna komu snemma fram í 

tímaritum helgunarsinna og öðrum trúarlegum tímaritum. Fólk flykktist hvaðanæva af 
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landinu til þess að kynnast þessu nýja undri. Þegar það öðlaðist síðan skírn í heilögum 

anda fóru það til síns heima og deildi með öðrum boðskapnum.
33

 Þannig breiddist 

vakningin um Bandaríkin en yfir til Noregs og Evrópu kom hún með meþódistapresti 

sem var í Bandaríkjunum til að safna styrkjum fyrir trúboðsstarf í miðborg Osló. Hét 

hann Thomas B. Barratt.
34

  

Saga hreyfingingarinnar í Evrópu  

Einn helsti kennismiður hvítasunnumanna á Norðurlöndum og í allri Evrópu var 

áðurnefndur T. B Barratt. Eftir að hafa kynnst vakningunni um gjafir andans í 

Bandaríkjunum kom hann með þá kenningu aftur til Noregs og fór að prédika um skírn í 

heilögum anda sem staðfestist af tungutali. Meðan á dvöl hans stóð í Bandaríkjunum 

kynntist hann hvítasunnuvakningunni í gegnum dagblöð. Hann skrifaðist á við 

einstaklinga sem voru hluti af Azusa strætisvakningunni og eftir föstu og stöðuga bæn 

öðlaðist hann skírn í heilögum anda. Eftir þetta varð hann fylgismaður 

hvítasunnuhreyfingarinnar.  Hann prédikaði til allra kirkjudeilda og vildi að þetta væri 

þverkirkjuleg hreyfing og starfaði hann áfram sem meþódista prédikari fyrst um sinn. 
35

 

Trúarsamkomur hans í Kristjaníu sem nú heitir Osló vöktu mikla athygli og var skrifað 

um það í tímaritinu Bjarmi sem er gefið út af útgáfufyrirtækinu Salt fyrir Samband 

íslenskra kristniboðshreyfinga. Eins og fram hefur komið var það ekki hyggja Barratts 

að stofna nýjan söfnuð í heimalandi sínu en honum var meinað að prédika á vegum 

meþódista þannig að úr varð að hann stofnaði söfnuð hvítasunnumanna í Osló. Einn af 

þeim sem hafði orðið fyrir mikill trúarupplifun á samkomu hjá Barratt var 

forstöðumaður baptistakirkjunnar í Stokkhólmi, Lewi Pethrus. Barratt kynnti Pethrus 

fyrir afturhvarfi frá synd og skírn í heilögum anda en Pethrus kynnti Barratt fyrir 

niðurdýfingaskírn trúaðra. Þessir leiðtogar hjálpuð hvor öðrum að breiða út boðskap 

hvítasunnuhreyfingarinnar en Pethrus skírði Barratt niðurdýfingarskírn en sú skírn 

tíðkast yfirleitt ekki hjá meþódistum.
36

 

Þegar Pethrus snéri aftur heim eftir samkomur Barratts endurnærður fór hann að 

boða skírn í heilögum anda og lækningu fyrir bæn af þvílíkum krafti að fólk flykktist 
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þar sem hann prédikaði og andinn fór eins og eldur um sinu og til varð 

hvítasunnuhreyfing í Svíþjóð. Varð hvítasunnuhreyfingin í Svíþjóð til þess að 

boðskapurinn breiddist til Íslands og fleiri landa út um allan heim. Þaðan voru trúboðar 

sendir út til allra heimshluta og voru ýmsir hlutir stofnaðir að tilstilli hvítasunnumanna 

s.s. útvarpsstöð, blaða- og tímaritaútgáfa, banki, meðferðastofnanir og loks 

stjórnmálaflokkurinn Kristni lýðræðisflokkurinn. Einnig var stærsta kirkjubygging í 

Evrópu reist í Stokkhólmi fyrir þeirra tilstilli.
37

 

Barratt sagði eitt sinn: Þegar kemur að kenningum um réttlætingu fyrir trú þá 

erum við lútherskir. Þegar kemur að kenningum um skírn þá erum við baptistar.
 
Þegar 

kemur að kenningum um helgun þá erum við meþódistar. Þegar kemur að áköfu trúboði 

þá erum við eins og Hjálpræðisherinn en þegar kemur að skírn í heilögum anda þá erum 

við hvítasunnumenn.
38
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2. Kenningar og játningar 
Í þessum kafla verða skoðaðar kenningar og trúarjátningar kirknanna. Hvaða 

sameiginlegu játningar þeir hafa og einnig verður litið til sérkenna hvers safnaðar fyrir 

sig. Er kaflanum skipt í fjóra hluta. Sá fyrsti fjallar almennt um kenningar kristnar trúar 

og algengustu trúarjátningarnar. Hinir þrír hlutarnir eru tileinkaðir kenningum 

kirknanna og verður þar greint frá grundvallarkenningum og trúarjátningum kirknanna 

þriggja. 

2.1 Kenningar 

Þegar við horfum yfir heiminn sjáum við kirkjuklofning hvarvetna. Kristnar kirkjur sem 

hafa klofið sig frá öðrum kirkjum vegna ágreinings. Kenningar veita hverri kirkju 

sérstöðu í heimi trúarinnar. Kirkjudeilda- og trúarjátningafræði eru þær fræðigreinar 

sem fjalla um þann mun sem er á kirkjum og kenningum þeirra. Einnig skoðar 

kirkjudeildafræðin uppbyggingu hinna ýmsu kirkna og hvernig þær greina sig frá öðrum 

kirkjudeildum.
39

 

Litið verður til kenningar þessara þriggja kirkjudeilda en fyrst verða skoðaðar 

sameiginlegar kenningar og trúarjátningar. Þessar kirkjur eru ólíkar þegar kemur að 

hefðum, tilbeiðslu og kenningum. Nauðsynlegt er að líta á kenningar safnaðanna til þess 

að átta sig á þeim mun sem er á starfi þeirra og hugmyndum og hvað það er sem 

sameinar þær. 

Trúarjátningar og kenningar 

Frá fornkirkjunni hafa trúarjátningar verið mjög mikilvægur hluti kristinnar kirkju. 

Lengi vel voru trúarjátningar undirstaða laganna í hinum vestræna heimi en nú í dag 

ríkir trúfrelsi. Nú hafa trúarjátningar hlotið aftur það hlutverk sem þeim var upphaflega 

ætlað, að gera grein fyrir trúaratriðum kristinna manna sem játa trú sína af frjálsum vilja 

og þar sem enginn er tilneyddur að játa það sem stríðir gegn samvisku sinni.
40

 Einar 

Sigurbjörnsson guðfræðingur hefur orðað þetta svo: „Kristin trúarjátning er að eðli til 

vitnisburður, sem má flokka í tvennt. Annars vegar er hún vitnisburður fyrir mönnum 

um innihald kristinnar trúar. Hins vegar er hún vitnisburður í lofgjörð frammi fyrir 
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Guði.“
41

 Lútherska kirkjan hefur verið kölluð hin játandi kirkja og eru játningar hennar 

mikilvægur hluti af kirkjustarfi hennar, hvort sem er í tilbeiðslu eða trúarafstöðu. Allar 

þær þrjár kirkjudeildir sem við munum fjalla um í þessari ritgerð samþykkja tvær 

sameiginlegar trúarjátningar þ.e. Níkeujátninguna og Postullegutrúarjátninguna. Þar að 

auki á lútherska kirkjan tvær aðra játningar, Ágsborgarjátninguna og 

Aþanasíusarjátninguna.
42

 

Þegar kemur að kenningum kirknanna er mikilvægt að skoða játningarnar 

samhliða kenningaritum þeirra. Aðventistar hafa aldrei viljað styðjast við neinar 

játningar því að þeir telja að það hefti þá sannleiksleit sem líf þeirra er. Hins vegar hafa 

þeir gefið út grundvallartrúaratriði sín. Til að byrja með vildu hvítasunnumenn ekki 

heldur gera neinar sérstakar játningar þar sem þeir litu ekki á sig sem kirkjudeild, heldur 

hreyfingu sem næði til allra kirkjudeilda, vakningu sem væri ekki bundin við eina 

kirkju. Aðventistar byrjuðu líka á sama hátt, sem hreyfing en ekki kirkja eða 

kirkjudeild. Sama verður ekki sagt um lútherstrúarmenn en alveg frá byrjun voru 

trúarjátningar þeirra stór hluti af einkenni þeirra og tilbeiðslu.
43

 

Níkeujátningin er talin höfuðjátning eða einkenni kristinna manna og samþykkja 

flestar kirkjur hana. Var hún sett saman af samkundu biskupa á kirkjuþingi í Níkeu. Frá 

fornkirkjunni hefur þessi játning notið álits umfram aðrar. Hún ásamt 

Postullegutrúarjátningunni eru samþykktar af langflestum kirkjudeildum. Þessar 

játningar eru vitnisburður fyrir mönnum um innihald kristinnar trúar og gerir grein fyrir 

inntaki trúarinnar í stuttu máli, tjáir andsvar kirkjunnar við kalli fagnaðarerindisins, sem 

kallar menn til einingar annars vegar við Guð og hins vegar manna á milli. Hin 

sameiginlega trúarjátning í viðurkenndum texta myndar sameingingarband með 

sameiginlegri tjáningu þessarar trúar kristinnar kirkju. Þrátt fyrir að ágreiningsefni 

kristinna séu margvísleg er um leið eining fyrir hendi í því að allir játa þeir Jesú Krist, 

Guðs son, sem Drottinn sinn og frelsara. Þau atriði sem sameina þesar kirkjur koma 

fyrir í þessum tveim játningum. 
44

 

                                                 

41
 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, 20. 

42
 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, 19 og 26; Nils Bloch Hoell, The Pentecostal 

movement, 96 og 97; Þórunn Valdimarsdóttir og Pétur Pétursson, Til móts við nútímann, 

277. 

43
 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, 16, 21 og 23. 

44
 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, 16, 21 og 23. 
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2.2 Kenningar Lútherstrúarmanna 

Þegar Lúther hengdi upp mótælagreinarnar sínar á dyr Hallarkirkjunnar í Wittenberg 

byrjaði hreyfing mótmælenda sem leiddi til þessa að hinir ýmsu hópar klufu sig frá 

hinni rómversk kaþólsku kirkju. Lúther mótmælti aflátssölu kaþólsku kirkjunnar og 

vöktu þessi mótmæli strax spurningar um valdsvið páfa. Deilt var um hvort páfi hefði 

vald til þess að skipa fyrir um trúarskoðanir.  Lúther vildi meina að leiðin að 

hjálpræðinu væri aðeins í gegnum fagnaðarerindið sem væri byggt á náðarverki Jesú 

Krists og að mennirnir réttlætast eingöngu fyrir trú en ekki verk. Hann fann þessa leið í 

bréfum Páls postula þar sem hann segir að Guð sakir Krists náði hvern þann sem í iðrun 

og trú snýr sér til hans. Þessa fyrirgefningu getur hver og einn aðeins þegið að gjöf í 

gegnum trú en aldrei áunnið sér hana og því er talað um réttlæti fyrir trú. Á þessum 

skilningi byggir hin lútherska kirkja skilning sinna á kristinni trú og ritningum hennar.
45

  

Í rómversk kaþólsku kirkjunni byggist hjálpræðið á milliliðum þ.e.a.s. andlegu 

stéttinni. Með siðbótinni komu önnur áhersluatriði sem kenndu að miðja lífsins væri 

Guð og að hver einstakur maður ætti að mæta Guði í sínu eigin lífi og sinna sinni 

þjónustu frammi fyrir honum. Má því segja að lífið allt verði guðsþjónusta þar sem 

skírður kristinn maður þjónar Guði. Þjónusta hans felst í því að ganga fram fyrir Guð og 

biðja fyrir öðrum. Verk hins kristna manns verða því ekki lengur tilraun mannsins að 

öðlast hjálpræðið heldur verða þau að þakkarfórn sem færð er Guði til dýrðar og 

náunganum til blessunar.
46

 Marteinn Lúther fjallar um þetta í riti sínu Um frelsi kristins 

manns: 

 

Af þessu leiðir, að kristinn maður lifir ekki í sjálfum sér, 

heldur í Kristi og náunga sínum: Í Kristi fyrir trúna, í 

náunganum fyrir kærleikann… Sjá þetta er hið rétta 

andlega, kristilega frelsi, sem gjörir hjartað frjálst frá 

öllum syndum, lögmálum og boðorðum, sem eru æðra öllu 

öðru eins og himinn og jörðunni. 
47

  

 

                                                 

45
 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, 99. 

46
 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, 100-101. 

47
 Marteinn Lúther, Um frelsi kristns manns, 40-41. Tilvitnun úr Einari Sigurbjörnssyni, 

Kirkjan játar, 101. 
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Lúther benti á að prestastéttin væri ekki hafin yfir aðra kristna menn heldur væri 

hlutverk hennar að prédika Guðs orð og úthluta sakramentunum. Allir kristnir menn 

væru  jafnir að prestsdómi og jafnir fyrir Guði þótt allir gegni þeir mismunandi 

hlutverkum og embættum hvort sem það er veraldlegt embætti eða andlegt. Hlutverk 

konungsins eða hlutverk bændakonunnar væru misjöfn en bæði ættu að vinna Guði til 

dýrðar og náunga sínum til blessunar.
48

 

Biblían er kennivald lútherstrúarmanna og skal allt byggjast á henni. Á síðari 

hluta miðalda var ríkjandi skilningur rómversk-kaþólskra guðfræðinga að samhliða 

Biblíunni væru erfikenningar kirkjunnar. Lúther og aðrir siðbreytingamenn mótmæltu 

þessu og ítrekuðu vald ritningarinnar í kenningarlegum efnum. Vildu margir 

mótmælenda ekkert vita af erfikenningunni t.d. Kalvin en hins vegar voru fylgismenn 

Lúthers jákvæðari gagnvart henni. Lúther ítrekaði gildi ritningarinnar sem dómara í 

kenningarlegum efnum og meta ætti réttmæti erfikenninganna út frá því hvað ritningin 

segði um þessi efni. Ritningin felldi úrskurð um það hvert trúin skyldi beinast og var 

trúin að hans mati ekki blint traust heldur traust á Jesú Krist sem Drottni og frelsara og 

að hann væri einingin í allri fjölbreytni ritningarinnar. Ættu menn að lesa Biblíuna með 

það í huga. Að evangelísk lútherskum skilningi er Jesús Kristur lykillinn að skilningi á 

öllum ritum Biblíunnar og eru trúarjátningarnar dregnar af þeim vitnisburði um hann.
49

 

Til að skoða kenningarleg einkenni lúthersku kirkjunnar er nauðsynlegt að skoða 

Ágsborgarjátninguna frá 1530 sem var skrifuð af Filippus Melankton sem var 

samstarfsmaður Lúthers. Þar kemur fram vald Heilagrar ritningar í kenningarlegum 

efnum og ekkert megi kenna til sáluhjálpar sem ekki er beinlínis kennt í ritningunni. 

Um þau atriði sem ekki er kennt um í Biblíunni og eru hjálpræðinu óviðkomandi ríki 

hins vegar frelsi um túlkun. Til þeirra teljast atriði sem tengjast skipulagi kirkjunnar, 

formi guðsþjónustu og afstöðu til ríkisins.
50

 

Sakramentin hjá lútherstrúarmönnum eru aðeins tvö, það eru skrín og heilög 

kvöldmáltíð. Sakramentin að mati lútherstrúarmanna eru sögð miðla náð Guðs til 

mannanna en ekki aðeins vitnisburður um hana. Byggði hann þetta á orðum Biblíunnar 

og mótmælti því hversu mörg sakramenti kaþólska kirkjan hafði.
51

 

                                                 

48
 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, 101. 

49
 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, 101-102, 128. 

50
 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, 103 og 125. 

51
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Guðsþjónustur lúthersku kirkjunnar eru fremur íhaldsamar og skýrist það af því 

að Lúther vildi fara varlega í að breyta guðsþjónustu miðaldarkirkjunnar en aðeins 

umbylta því sem ekki stæðist mælikvarðann sem hann setti um miðlun hjálpræðisins 

fyrir Krist. Guðsþjónustan fór fram á móðurmáli safnaðarins og prédikunin fékk aukið 

vægi í guðsþjónustunni. Smám saman varð prédikunin aðalsmerki lútherskrar 

guðsþjónustu. Lúther var frjálslyndur þegar kom að messuklæðnaði og skrúða í kirkjum 

en endurnýjun guðsþjónustunnar hófst á 19. öldinni sem hafði mikil áhrif innan 

hennar.
52

 Ekki er hægt að tala um guðsþjónustur lútherstrúarmann án þess að tala um 

sálmasmíði Lúthers sem hjálpuðu til við að breiða út boðskap hans um syndugt eðli 

mannsins og réttlætið sem fæst fyrir trú á Jesú Krist. Gaf hann út sína fyrstu sálmabók 

1524 og sína aðra sama ár.
53

  

Skírn lútherstrúarmanna er barnaskírn sem staðfest er með fermingu á 

unglingsaldri. Kenningar evangelísk-lúthersku kirkjunnar um skírnina er að finna á 

heimasíðu hennar kirkjan.is: 

 

Í heilagri skírn er skírnþegi tekinn inn í kirkju Krists. Í 

hinni evangelísk – lúthersku kirkju, sem Þjóðkirkjan er 

hluti af, er algengast að barn sé skírt meðan það enn er 

ómálga. Samkvæmt fyrirmælum Jesú Krists er barn 

skírt til nafns föður og sonar og heilags anda. Það er 

helgað Guði með Orði hans og bæn og ausið vatni.
54

 

 

Í skírninni er barnið helgað Guði og velja aðstandendur barninu skírnavotta og eru þeir 

oft kölluð guðfeðgin. Játa foreldrar og guðfeðgin trúna fyrir hönd barnsins og 

skuldbinda sig þar með til þess að ala barnið upp í kristinni trú. Skírnin gegnir einnig 

öðru veigamiklu hlutverki og er það að tengja kristna kirkju innbyrðis. Þrátt fyrir að 

áherslur mismunandi kirkjudeilda í hinum ýmsu málefnum þá hafa margar náð 

samkomulagi um að viðurkenna skírn hinna sem sameiginlegan grundvöll.
55

 

                                                 

52
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53
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55
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2.3 Kenningar Aðventista 

Eins og fram kom hér að framan hafa aðventistar alltaf neitað að gefa út eiginlega 

trúarjátningu. Það hefur verið bæði vegna þess að þeir telja að það hindri þá í 

sannleiksleit þeirra og vegna þess að þetta byrjaði sem hreyfing sem gekk þvert á 

kirkjudeildir. Þeir líta á Biblíuna sem sína einu trúarjátningu.
56

  

Miller, áðurnefndur upphafsmaður aðventista í Bandaríkjunum rannsakaði 

Biblíuna í tvö ár. Þessi rannsókn varð til þess að hann fékk svar við sínum helstu 

efasemdum um kristna trú en einnig sannfærðist hann um að endalokin væru nálæg. 

Hann hélt áfram að rannsaka þessa hluti og sannfærðist ekki einungis um að 

endatímanir væru á næsta leiti, heldur ætti hann að segja öðrum frá því. Hann byrjaði að 

prédika um endurkomu Krists og braust þá út vakning. Taldi hann að Kristur myndi 

koma aftur árið 1843. Gríðarleg eftirvænting greip um sig í hópi fylgjenda hans en 

þegar tiltekni dagurinn leið og endurkoman hafði ekki átt sér stað urðu mikil vonbrigði. 

Ekki gáfust fylgjendur Millers upp heldur endurreiknuðu þeir útreikninga Millers og 

komust að því að endurkoman ætti að koma síðar það ár. En dagurinn kom án þess að 

endurkoman ætti sér stað. Miller baðst afsökunnar á fullyrðingum sínum og iðraðist 

þess að hafa sagt þetta.
57

 

Flestir aðventistar sem komu úr kristnum bakgrunni komu frá baptistum og 

meþódistum og eru greinileg merki þess í kirkjum aðventista. Kenningar aðventista 

byggjast yfirleitt á þeirri kirkjudeild sem þeir komu úr að viðbættum endatímaáherslum. 

Þar sem Miller var sjálfur baptistaprédikari er það ekki að undra að áhrif frá guðfræði 

baptista sé að finna innan kirkjudeilda aðventista. Þrátt fyrir að aðventistar séu mjög 

misjafnir eftir kirkjudeildum sínum leggja þeir sameiginlega áherslu á vissa hluti. 

Kennivald Biblíunnar, þrenninguna, niðurdýfingarskírn og fótaþvott. Sjöunda dags 

Aðventistar, þeir sem eru hér á Íslandi, hafa einnig tekið upp hvíldardagshelgi að hætti 

gyðinga og leggja þeir mikið upp úr því að halda laugardaginn heilagan, taka þeir þessa 

áherslu beint frá Sjöunda dags baptistum. Er það merki þeirra sem trúa á Krist og 

tilheyra honum að halda laugardaginn heilagan.
58

 

Ellen G. White er sá rithöfundur sem S.D.A. hafa í mestum metum og eru 

kenningar þeirra byggðar að miklu leyti á skrifum hennar. En hverju trúa aðventistar? 
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Svarið er einfalt. Þeir trúa Biblíunni. Einn stofnenda safnaðarins, James White, sagði 

eitt sinn að Biblían er fullkomin og fullnæg opinberun og að hún sé þeirra eina regla 

trúar og breytni. Í Grundvallartrúarjátningum aðventista má finna kenningar þeirra um 

þrenninguna, Guð föður, son og heilagan anda, um sköpunarsöguna og um eðli og 

hlutverk mannsins. Sköpunarsagan gegnir miklu hlutverki í kenningum S.D.A. því að 

eftir að hafa skapað heiminn í sex daga, stofnsetti Guð sjöunda daginn sem hvíldardag 

fyrir allt mannkynið til minningar um sköpunina. Í boðorðunum tíu krefst Guð þess að 

menn haldi sjöunda daginn heilagan og tilbiðji sig. Hvíldardagurinn er tákn unaðslegs 

sambands við Guð og sambands manna á milli. Hann táknar endurlausnina sem kristinn 

maður á í Jesú, tákn um helgun kristins manns og hollustu við Guð. Einnig leggja 

S.D.A. mikið upp úr heilögum og heilsusamlegum lífsstíl. Samkvæmt 

grundvallartrúaratriðum S.D.A. er slíkur lífstíll sagður vera besta prédikunin.
59

  

Skírnin er stór hluti í játningu trúar aðventista. Líkt og lútherstrúarmenn þá trúa 

aðventistar að með skírninni játum við trú á Jesú Krist sem Drottinn og afneitum 

heiminum. Einnig er skrínin tákn um sameiningu kristins manns við Krist og er það 

tákn hans um fyrirgefningu synda og viðtöku heilags anda. Aðventistar skíra hins vegar 

ekki ungabörn heldur er skírnin framkvæmd með niðurdýfingu í vatn líkt og hjá 

baptistum.
60

 Ellen White taldi að sunnudagshelgi, það er að halda sunnudaginn 

heilagann og barnaskírn væru tvö af mörgum merkjum um fráfall frá sannri kristinni 

trú.
61

 

Aðventistar trúa því að Guð gæði alla meðlimi safnaðarins, óháð aldri, með 

andlegum gjöfum sem hver og einn á að nota í kærleiksþjónustu til heilla fyrir 

söfnuðinn og mannkynið. Heilagur andi gefur þessar gjafir og eru þær margvíslegar, 

m.a. lækning, spádómar, boðun, fræðsla, stjórnun, sáttargjörð, samúð, sjálfsfórnandi 

þjónusta og góðgerðarsemi við menn. Einnig eru gefnar gjafir hirðis, trúboða, postula 

og fræðara sem hafa það hlutverk að fræða söfnuðinn um ritningarnar.
62

  

Upp úr borgarastríðinu í Bandaríkjunum reis upp hreyfing aðventista sem töluðu 

opinberlega fyrir því að leggja niður þrælahald og voru einnig stuðningsmenn 
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friðarhreyfinga. Enn í dag er það mjög algengt meðal aðventista að vera ákafir 

friðarsinnar.
63

 

2.4 Kenningar Hvítasunnumanna 

Líkt og Aðventistar vildu Hvítasunnumenn ekki búa til eiginlega trúarjátningu framan 

af.
64

 Ástæðan fyrir því að þeir vildu ekki búa til trúarjátningu var sú að þeir litu ekki á 

sig sem eiginlega kirkju. Heldur hreyfingu sem náði til allra kirkjudeilda, hreyfingu sem 

endurvakti gjafir andans sem talað er um í Nýja testamentinu. Framan af kölluðu 

hvítasunnumenn á Íslandi samtök sín hreyfingu og kirkjur sínar söfnuði þar sem þeir 

vildu forðast að tengja sig við hefðbundna kirkjustofnun en undir lok 20. aldarinnar 

breyttu þeir nafni sínu í Hvítasunnukirkjuna. Hvítasunnukirkjan á Íslandi hefur haft 

mikil tengsl við aðrar hvítasunnukirkjur á Norðurlöndum og haft þær að fyrirmynd í 

kenningum og uppbyggingu safnaðarstarfsins.
65

 Trúarjátning Hvítasunnukirkjunnar á 

Íslandi er stutt og einföld, Jesús er Drottinn.
66

 Kenningar Hvítasunnukirkjunnar á 

Íslandi eru í tólf greinum þar sem talað er um kennivald Biblíunnar og að hún sé 

innblásin af heilögum anda. Einnig er talað um þrenninguna, um guðdóm Jesú Krists og 

friðþægingardauða hans, upprisu og uppstigningu, endurkomu Krists og nýjan himinn 

og nýja jörð. Þar er talað um að réttlæting af synd sé byggð á friðþægingarverki Jesú 

Krists og að menn geti aðeins endurfæðst fyrir kraft heilags anda. Lögð er áhersla á 

heilagt og guðrækið líferni, skírn í heilögum anda og náðargjafir hans þ. á. m. 

yfirskilvitlegar lækningar Guðs. Skírn skal fara fram með niðurdýfingu í vatni í nafni 

Heilagrar þrenningar, til Jesú Krists og að engir aðrir en endurfæddir taki skírn og eins 

að kvöldmáltíð Drottins sé aðeins fyrir endurfædda. Síðasta greinin fjallar um eilífa 

blessun endurleystra á himnum og eilífa refsingu óendurfæddra í eldsdíkinu.
67

 

Hvítasunnumenn greinir ekki á við helstu mótmælenda kirkjudeildir þegar kemur að 

kennivaldi Ritningarinnar, að hjálpræði fáist  aðeins fyrir trú og um prestsskap kristinna. 

Í raun og veru má sjá á trúaryfirlýsingum hvítasunnumanna arfleið meþódista, 

heilaleikahreyfingarinnar og baptista. Þá greinir helst frá þeim með kenninguna um 

tungutal.
68
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Í yfirlýsingu Hvítasunnuhreyfingarinnar í Bandaríkjunum frá 1906 er því lýst 

yfir að sannleikur Biblíunnar sé sá sannleikur sem þeir standa á án málamiðlunar. 

Hvítasunnuhreyfingin hefur oft lagt áherslu á að eina trúarjátning þeirra sé Biblían, líkt 

og aðventistar. Hvítasunnumenn eiga ekki í neinum erfiðleikum með að játa 

Postullegutrúarjátninguna og Níkeujátninguna þrátt fyrir að hægt sé að benda á frávik 

frá hefðbundnum kristnum kenningum t. d. hvað varðar kenningar um þrenninguna. En 

ekki beri að gera of mikið úr því þar sem slík frávik má finna innan allra kirkjudeilda 

þar sem guðfræðilegri kennslu er ábótavant.
69

 

Árið 1910 gaf T. B. Barratt út fyrstu yfirlýsinguna sem getur talist vera eiginleg 

trúarjátning. Barratt var sá sem kom með hvítasunnuvakninguna til Evrópu og hafði 

hann mikil áhrif á framvindun hreyfingarinnar í heimalandi sínu Noregi og í allri 

Evrópu. Hann var áður meþódista prestur en kynntist hvítasunnuvakningunni í 

heimsókn sinni til Bandaríkjanna 1906. Hann byrjaði að prédika boðskap 

hvítasunnumanna en fljótlega var honum meinað að gera það innan raða meþódista. 

Hægt og rólega varð til hvítasunnukirkjudeild og var það að miklu leyti fyrir hans 

tilstuðlan. Er hann talinn faðir hvítasunnuvakningarinnar í Evrópu. Yfirlýsing hans 

innihélt tíu greinar og kallaði Barratt hana: Grundvallar sannleikurinn sem prédikaður 

er í þessari vakningu. Fyrsta greinin er sú að Biblían er innblásið Orð Guðs. Í annarri og 

þriðju grein er fjallað um þrenninguna og um Jesú Krist sem eilífan son Guðs í holdi 

kominn. Greinar fjögur, fimm og sex fjalla um náðarverk Jesú á krossinum og 

upprisuna sem von mannanna í öllum hlutum. Þær tala um að við séum réttlætt fyrir trú 

og endurfædd af andanum og að hver trúaður einstaklingur geti öðlast hreinsun hjartans. 

Greinar sjö og átta fjalla um að allir geti fyllst af heilögum anda og eldi líkt og á 

hvítasunnudag forðum. Þær tala um að tungutal sé gefið trúuðum enn meira nú á tímum 

en áður, síðan á dögum postulanna. Níunda greinin segir að aldrei í sögunni hafi verið 

jafn mikil þörf fyrir gjöfum andans en að þær séu einskis virði án kærleikans sem er 

einn af ávöxtum andans. Að lokum talar sú tíunda um endurkomu Krists að hún sé 

innan handar og því sé mikilvægt fyrir trúaða að vera tilbúna.
70

 Þessar tíu greinar enda 

svo á yfirlýsingu Barratts og fylgismanna hans sem hljómar svona: „Við vinnum ekki 

fyrir neinn söfnuð eða kirkjudeild, engan nema Jesú.“
71

 Í þessum greinum er dregið úr 

vægi tungutals sem nauðsynlegt merki þess að vera skírður í heilögum anda miðað við 

yfirlýsingar Barratts frá 1907 þar sem hann lýsti því yfir að tungutal væri nauðsynlegt 
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merki þess að vera skírður í heilögum anda. Hann hafði lært af reynslunni að játa ekki 

allt tungutal eins og það væri ekta eða frá Guði komið. Einnig játaði hann að mögulegt 

væri að skírast í heilögum anda án þess að öðlast tungutalið.
72

 

Trúariðkun hvítasunnumanna byggjast mikið á upplifunum og er upplifun ein–

staklingsins mikilvæg. Þessi mikla áhersla á upplifun og tilfinningar kemur fram á 

samkomum þeirra sem virðast vera mjög frjálslegar og hvatvísar fyrir gestsaugað. Þar er 

mikill söngur en einnig heyrist reglulega amen kallað inn í og tungutal. Hins vegar er 

viss regla á þessum samkomum og falla samkomurnar oft í sama formið sem endurtekur 

sig viku eftir viku. Hvítasunnumenn leggja mikla áherslu á guðlega lækningu og hafa 

þeir sætt gagnrýni frá eldri kirkjudeildum mótmælenda fyrir þessa kenningu. 

Hvítasunnumenn líkt og aðventistar leggja mikla áherslu á að endir tímanna sé að 

nálgast og að endurkoma Krists sé á næsta leiti. Þeir vitna í vers sem stendur í Jóel 3. 

kafla 1. vers. Þar segir að á hinum síðustu tímum mun Drottinn úthella anda sínum yfir 

alla menn og munu menn og konur spá og drauma dreyma. Pétur postuli vitnaði í þessi 

vers á hvítasunnudag forðum þegar Guð úthelti heilögum anda yfir fylgismenn Jesú 

Krists samkvæmt Postulasögunni 2. kafla 17. versi.
73

 

Þegar kemur að kenningum um erfðasyndina eru hvítasunnumenn á annarri 

braut heldur en lútherstrúarmenn og eru jafnvel líkari kaþólikkum. Þeir trúa að allir hafi 

syndugt eðli en hins vegar trúa þeir á að öll ungabörn séu börn Guðs og án meðvitundar 

um synd. Af þessu má sjá að kenningar hvítasunnumanna og lútherstrúarmanna stangast 

á þar sem lútherstrúarmenn leggja áherslu á erfðasyndina í manninum. Vegna hennar 

skíra lútherstrúarmenn ungabörn en hins vegar skíra hvítasunnumenn ekki ungabörn þar 

sem þeir telja þau vera án meðvitundar um synd.
74
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3. Koma kirknanna til Íslands og saga þeirra í Keflavík 
Í þessum kafla verður fjallað almennt um upphaf þessara kirkjudeilda hérlendis og svo 

sérstaklega um sögu þeirra í Keflavík. Upphaf þeirra, starf og vöxt. 

3.1 Lútherska kirkjan til Íslands 

Nefndir forgöngumenn siðaskiptanna hérlendis eru þeir Oddur Gottskálksson og Gissur 

Einarsson. Kynntist Oddur lútherstrú á þriðja áratug 16. aldarinnar. Oddur var ráðinn í 

þjónustu Ögmundar Skálholtsbiskups og varð ritari hans árið 1534.  Á þeim tíma bjó 

hann til íslenska þýðingu af Nýja testamentinu. Oddur kláraði þessa þýðingu í 

Danmörku í apríl 1540 og kom hún þar út á prenti, líklegast fyrsta bókin á íslensku.
75

 

Gissur Einarsson átti ættir að rekja til fyrstu biskupa Íslands, þeirra Ísleifs og 

Gissurrar en var sjálfur bóndasonur frá Síðu í Skaftafellssýslu. Ögmundur kallaði piltinn 

til Skálholts vegna eiginleika hans. Gissur var þá sextán vetra. Árið 1531 kom biskup 

honum í skóla í Hamburg þar sem hann lagði stund á bóklegar menntir í þrjú ár. Þar 

virðist hann hafa drukkið í sig lútherskan lærdóm líkt og Ögmundur komst að 1534 

þegar Gissur kom heim. Líkaði biskup það ekki og réð hann ekki til starfa né borgaði 

skuldir hans vegna námsins. 
76

 

Líklegt þykir að Oddur Gottskálksson hafi enn setið í Skálholti þegar Ögmundur 

biskup, ellimóður og nánast sjónlaus, kallaði Gissur Einarsson til þess að gegna fyrir sig 

reikningsskilum vegna skattgjalda á Íslandi. Sendi Ögmundur Gissur og tvo aðra á fund 

erkibiskups til að sjá um reikningsskil fyrir biskup. Fyrir ferðina hafði Ögmundur vígt 

Gissur sem djákna.
77

 

Frá lögtöku hinnar nýju kirkjuskipunar í Danmörku og þar til hún var samþykkt 

í Skálholtsbiskupsdæmi liðu fjögur ár þ.e. 1537-1541. Fyrsta kirkjuskipunin var lögð 

fyrir Öxarárþing á Þingvöllum árið 1538. Óvíst er hvernig það mál lyktaði en sjá má á 

svarbréfi Ögmundar biskups til konungs að hann ber það fyrir sig að landið sé fátækt og 

kunnáttuleysi hafi verið í landinu. Samþykktu tólf tilkvaddir prestar þetta. Hins vegar er 

það alveg ljóst að Ögmundur fór ekki leynt með andstöðu sína gegn hinum nýja sið í 

bréfi sem hann lét ganga um biskupsumdæmi sitt veturinn eftir. Því má það teljast 
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kaldhæðnislegt að árið eftir var Skálholtsbiskup tilknúinn sakir elli að afsala sér 

embættinu til lútherstrúarmannsins Gissurs Einarssonar. Var Gissur sendur árinu eftir til 

erkibiskups í Niðarósi til þess að hljóta vígslu.
78

  

Sá Danakonungur að ekki yrði af siðaskiptunum nema með þrýstingi. Sendi því 

konungur snemma sumars 1541 skip með 200 manns innanborðs og var Christoffer 

Huitfeldt frá Þrándheimi leiðangurstjóri. Í júní byrjun var Ögmundur fyrrum biskup 

handtekinn af Huitfeldt fyrir baráttu sína gegn nýja siðnum. Samþykkti því þingið nýja 

kirkjuskipan konungs sem Gissur biskup lagði fyrir þingið.
79

  

Þannig fór Skálholtsbiskupsdæmi undir hinn lútherska sið ekki með evangelískri 

vakningu heldur vegna utankomandi ógnar og þrýstings. Það var ekki fyrr en tíu árum 

síðar að Hólabiskupsstóll fór undir lútherskan sið. Það gerðist þegar Jón Arason biskup 

ásamt tveimur sonum sínum var hálshöggvinn eftir að hafa farið með hermenn í 

Skálholtsstifti og endurvígði dómkirkjuna í Skálholti og endurreisti klaustrin í Viðey og 

á Helgafelli.
80

 

3.2 Saga Keflavíkurkirkju 

Kirkjubygging og stofnun Keflavíkursóknar 

Í margar aldir sóttu Keflvíkingar kirkju til Útskála sem er við Garðinn og þarf ekki að 

hafa mörg orð um óhagræðið fyrir þorpsbúa að þurfa að fara svo langan veg til þess að 

sækja guðsþjónustur. Eftir að þorpið óx fór að heyrast sú krafa frá þorpsbúum að gerð 

yrði bót á þessu. Ákveðið var að hefja söfnun fyrir kirkjubyggingu fyrir þorpið og í 

desember 1888 skrifuðu 48 húsráðendur undir og lofuðu 212 dagsverkum til 

kirkjubyggingarinnar. Skömmu síðar var haldin tombóla í þorpinu til styrktar 

byggingunni. Þegar leitað var eftir stað fyrir kirkjuna varð fyrir valinu lóð sem stóð við 

Hafnargötu sem var kölluð Norðfjörðsfiskireitur. Yfirsmiður verksins var Guðmundur 

Jakobsson og fluttist hann ásamt konu sinni í þorpið. Þegar leið undir lok aldarinnar fór 

kirkjan að rísa hægt og rólega en aðfaranótt 15. nóvember 1902 gerði aftakaveður. Olli 

þetta óveður víða tjóni á mannvirkjum og þar á meðal nokkrum kirkjum á landinu. Ein 
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þeirra var Keflavíkurkirkja þá nær fullgerð en skekktist hún á grunninum og þurfti að 

rífa hana.
81

 

Þrátt fyrir þessar ófarir virtist mönnum í þorpinu ekki vera talið hughvarf og um 

það ber vitni hvatningarbréf frá 1906 undirritað af 54 húsráðendum þar sem þeir lofuðu 

fjárframlögum til nýrrar kirkjubyggingar. Einnig var farið fram á að Keflavík yrði 

sérstök sókn þar sem á fimmta hundrað manns bjuggu í þorpinu og var það ákveðið með 

biskupsbréfi 19. október 1906. Útskálasókn var skipt upp í tvær sóknir, Keflavíkur- og 

Útskálasókn að undangengnu samþykki Stjórnarráðs Íslands. Ákveðið var að 

kirkjutekjur Keflavíkursóknar skyldu frá og með 1. janúar 1906 renna til væntanlegrar 

kirkju. Á safnaðarfundi 10. nóvember 1909 var samþykkt að byggja steinkirkju. Vegna 

íhlutunar Ólafs Á. Ólafssonar stórkaupmanns var ákveðið að fara í þetta verk í staðinn 

fyrir að byggja trékirkju. Lagði hann til að söfnuðurinn myndi leggja til 6.000 krónur til 

byggingarinnar og myndi hann leggja til jafn mikið á móti og ef það þyrfti 4.000 krónur 

aukalega. Var þetta samþykkt. Fundinn var staður fyrir kirkjuna við Templarastíg sem 

fljótlega fékk nafnið Kirkjuvegur og heitir gatan það í dag. Kirkjan var reist árið 1914 

og var það Rögnvaldur Ólafsson byggingarmeistari sem gerði uppdrætti að kirkjunni og 

hafði hann umsjón með byggingunni en yfirsmiður var Guðni Guðmundsson. Var 

kirkjan vígð af sóknarprestinum að Útskálum séra Kristni Daníelssyni 14. febrúar 1915 

við hátíðlega athöfn en hann var fyrsti presturinn til að þjóna í Keflavíkursókn. Séra 

Kristinn var fæddur 18. febrúar 1861 að Hrafnagili í Eyjafirði. Í september 1903 fékk 

hann veitingu fyrir Útskálaprestakalli og var því einnig prestur Keflvíkinga þar sem 

Útskálaprestar þjónuðu Keflavík fram til 1952 en þá varð Keflavíkurprestakall stofnað. 

Hann var mikilsvirtur bæði í heimahéraði sínu þar sem honum voru falin ungur 

trúnaðarstörf og einnig þegar hann þjónaði í Útskálaprestakalli. Þar sinnti hann ýmsum 

trúnaðarstörfum sem hann sinnti af mikilli prýði. Hann þjónaði til 1916 þegar hann fékk 

lausn frá embætti og fluttist til Reykjavíkur. Hann gaf af sér gott orð og hlaut mikið lof 

samtíðarmanna. Heildar kostnaður við bygginguna var 17.000 krónur og borguðu þau 

systkin Ó. Á. Ólafsson og Kristjana Duus 10.000 krónur af þeirri upphæð og þær 7.000 

krónur sem eftir stóðu greiddi safnaðarsjóður. Söfnuðurinn var einhuga og áhugasamur 

um kirkjubygginguna og fórnuðu bæjarbúar tíma, fé og gáfu muni til kirkjunnar. Allir 

tóku þátt karlar, konur, unglingar og börn.
82
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Næsti prestur á eftir séra Kristni var séra Friðrik J. Rafnar og þjónaði hann frá 

1917. Hann sat einnig að Útskálum. Hann var fæddur 14. febrúar 1891 einnig að 

Hrafnagili í Eyjafirðinum. Hann var talinn snjall prédikari og góður raddmaður og 

listrænn að eðlisfari. Var honum vel tekið á Suðurnesjunum og ógleymanlegur bæði 

sem prestur og maður, jafnt í kirkju sem utan. Hann þjónaði í Útskálasókn til 1927 

þegar hann fékk veitingu að Akureyrarkalli. Sóknarbörn hans syðra hörmuðu brottför 

hans mikið og var mikill söknuður af honum. Síðar meir eða 1937 var hann vígður 

vígslubiskup í Hólastiftinu hinu forna. Hann var við embætti meðan Akureyrakirkja var 

byggð.
83

 

Séra Eiríkur S. Brynjólfsson var settur í embætti á eftir séra Friðriki eða árið 

1928. Var hann síðasti prestur Keflvíkinga til að sitja að Útskálum. Hann var fæddur 7. 

september 1903 í Litla-Dal í Svínadal í Húnavatnssýslu. Það var ekki auðvelt fyrir 

ungan prest að feta í fótspor forvera sinna sem nutu mikilla vinsælda meðal sóknarbarna 

sinna en ekki lét hann það á sig fá og tókst á við hvert verkefni með miklum dug. Séra 

Eiríkur var hugsjónamaður og mikill drifkraftur í honum og það var eins og nýr og 

ferskur andblær sem fylgdi honum. Hann framkvæmdi mikla hetjudáð sem lengi hefur 

verið minnst í Keflavík á jólatrésskemmtun árið 1935 í samkomuhúsinu þegar í 

kviknaði og húsið brann. Hann var á staðnum og gekk til björgunarstarfsins af svo 

mikill ósérhlífni að hann skaðbrenndist á útlimum og á andliti. Sigurgeir Sigurðsson 

biskup hafði það á orði að hann bæri heiðursmerki á höndum sér fyrir þetta. Séra Eiríkur 

fékk leyfi biskups og kirkjustjórnar að hafa brauðskipti árlangt við séra Valdimar J. 

Eyland í Winnipeg árið 1947. Þar ferðaðist hann til Vancouver og kynntist leiðtogum 

íslenska safnaðarins þar í borg. Síðan þegar ný lög um skiptingu prestakalla voru sett 

hafði hann val um að vera annað hvort við Keflavíkurprestakall eða Útskálasókn en 

endaði með því að honum bauðst til að fara til Vancouver og þáði það. Hann fór vestur 

um haf í ársbyrjun 1952.
84

 

Ýmsar endurbætur voru gerðar á kirkjunni næstu áratugi eftir byggingu 

kirkjunnar t.d. var leitt rafmagn í hana fyrir jólin 1923, stórendurbætur voru gerðar á 

kirkjunni árin 1943-1944 og árið 1966 var hún stækkuð. Á meðan kirkjan var stækkuð 

var messað í gagnfræðiskólanum og útfarir fóru fram þar eða frá nágrannakirkjum. 
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Byggður var nýr kór og var byggður kjallari undir allri viðbyggingunni. Ekki var lokið 

að innrétta þar fyrr en 1974.
85

  

Þegar séra Eiríkur fór vestur um haf fékk séra Björn Jónsson veitingu fyrir hinu 

nýskipaða Keflavíkurprestakalli. Séra Björn er fæddur að Þverá í Blönduhlíð í 

Skagafirði 7. október 1927. Margt gott fólk tók þátt í safnaðarstarfinu með honum og 

náði miklum árangri með barna- og æskulýðsstarf. Starfaði hann einnig sem kennari við 

barnaskólanum og þannig tengdist hann ungmennum bæjarfélagsins í gegnum starf sitt 

ásamt ungmennastarfi sínu innan kirkjunnar. Árið 1975 fékk hann veitingu fyrir 

Garðaprestakalli á Akranesi og kvaddi Keflavík. Undir hans stjórn voru gerðar miklar 

breytingar á starfi kirkjunnar, þá sérstaklega efldist barna- og unglingastarf eins og 

komið verður að síðar. Þegar hann sagði skilið við Keflavíkurprestakall hafði Innri-

Njarðvík gengið undan Keflavíkurprestakalli.
86

 

Á aðalsafnaðarfundi 1967 um leið og fagnað var stækkun kirkjunnar nefndi séra 

Björn að næsta stórmál væri safnaðarheimili. Það varð mögulegt þegar Helga Sigurrós 

Geirsdóttir arfleiddi kirkjuna að 300 þúsund krónum 1969 þegar hún lést. Keypti 

kirkjan þá húsnæðið við Kirkjuveg 22A sem varð safnaðarheimilið og nefndu 

safnaðarheimilið Kirkjulund. Það brann að hluta árið 1980 en byggt var við það og 

endurinnréttað í kjölfar brunans.
87

 Árið 1990 hófst undirbúningur undir byggingu nýs 

safnaðarheimilis. Efnt var til samkeppni um hönnun og varð tillaga teiknistofunnar 

Verkstæði 3-Arkitektar hlutskörpust. Framkvæmdir hófust hins vegar ekki fyrr en 1996 

og þeim lauk 2000 og var það vígt 1. júní það ár.
88

 

15. júní 1908 varð Keflavík viðskila við Romshvalaneshrepp og varð sérstakt 

sveitarfélag ásamt Njarðvíkurhreppi og nefndist hann Keflavíkurhreppur. Þessi 

sameining kallaði einnig á að gera Keflavíkur- og Njarðvíkursókn að einni sókn.
89

  

Fyrstu áratugi eftir stofnun Keflavíkursóknar sátu prestar Keflvíkinga að Útskálum. 

Eftir sameiningu við Njarðvíkursókn varð sú krafa enn háværari að prestar skyldu sitja í 

Keflavík en ekki að Útskálum. Hins vegar varð ekki neitt úr því í langan tíma. Það var 

ekki fyrr en árið 1952 að loksins var stofnað sérstakt prestakall sem tók yfir Keflavík og 
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Ytri – og Innri-Njarðvík.
 90

  Árið 1963 var ráðinn sértakur prestur sem þjónaði 

Íslendingum á Keflavíkurflugvelli. Varð einnig sú breytinga á Keflavíkursókn að þau 

sóknarbörn sem bjuggu í Grænási urðu hluti af svokölluðu Grænásprestakalli. Í 

ársbyrjun 1968 varð aftur breyting á sókninni. Þá var Ytri-Njarðvík gerð að sérstakri 

sókn innan Keflavíkurprestakalls.  Hins vegar komu íbúar Hólmsbergs undir 

Keflavíkursókn samkvæmt þeirra ósk. Áður höfðu þeir tilheyrt Útskálasókn enda í 

Gerðahreppi.
91

 

Eftir að séra Björn fékk veitingu Garða prestakalls á Akranesi kom séra Ólafur 

Oddur Jónsson til Keflavíkur og fékk veitingu árið 1975 en frá sama tíma varð Njarðvík 

að sér prestakalli. Hann fæddist þann 1. nóvember 1943 í Reykjavík. Tók hann við 

starfinu af séra Birni sem hafði hleypt mikill grósku í það og hélt það starf áfram. Séra 

Ólafur fékk mikla hjálp frá séra Birni til að byrja með en einnig vann hann mjög vel 

með sóknarnefndinni. Undir stjórn séra Ólafs blómstraði ungmennastarfið Kristið 

æskufólk (KÆK) sem hjálpaði mikið til með barnastarf og héldu lífleg „Gospelkvöld“.
92

 

Árið 1993 kom séra Sigfús B. Ingvason inn sem aðstoðarprestur eftir að hafa 

útskrifaðast úr guðfræðideild Háskóla Íslands. Til að byrja með var hann ráðinn sem 

aðstoðarprestur en fljótlega fékk hann titilinn prestur. Starfar hann enn í dag við það 

embætti og hefur starfið vaxið á hans tíma og haldið áfram að ná til sóknarbarnanna. 

Séra Ólafur þjónaði Keflavíkurkalli allt til dauðdags 2006.
93

  

Barna og ungmennastarf 

Séra Eiríkur S. Brynjólfsson tók við árið 1928 en skömmu áður hafði verið ákveðið að 

hafa sérstakar barnaguðsþjónustur. Síðan þá hefur barnastarfið verið reglulegur hluti af 

kirkjustarfinu yfir vetrartímann. Allt fram til 1920 tíðkaðist að presturinn kallaði 

fermingarbörn til spurninga að Útskálum og var það þar til Keflavíkurkirkja var reist. 

Eftir að Kirkjulundur var reistur hefur fermingarundirbúningur farið að mestu fram þar 

en áður annað hvort í kirkjunni eða í skólum bæjarins. Einnig frá tíð séra Eiríks 

Brynjólfssonar hefur það tíðkast að fermingarbörnin fari í ferðalag með presti 
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fermingarvorið sitt.
94

 Á tíma séra Björns Jónssonar óx barna- og æskulýðsstarf í 

Keflavíkurkirkju. Frá því hann kom voru haldnar reglulegar barnaguðsþjónustur og frá 

1954 hófust reglulegar æskulýðsguðsþjónustur. Söngstarf barna- og æskulýðsstarfsins 

óx á árunum frá 1945 fram til 1975. Voru sérstakir barna- og æskulýðskórar stofnaðir 

fljótlega og naut Æskulýðskór Keflavíkur vinsælda og bárust þeim ýmis tilboð. Var 

þeim boðið í söngferð um Norðurlöndin ásamt sóknarpresti 1970. Hóf Björn útgáfu á 

Fermingarblaðinu í Keflavík og Njarðvík 1962 og hefur það komið út síðan þá. Einnig 

var það 1961 að byrjað var að halda Æskulýðsdag þjóðkirkjunnar fyrsta sunnudag í 

mars og alveg frá byrjun hefur hann notið vinsælda í Keflavík. Messað var um daginn 

en um kvöldið haldin kvöldvaka. Fyrst um sinn voru þær haldnar í kirkjunni og sóttar 

bæði af unglingum og fullorðnum en árið 1967 varð að flytja vökuna í félagsheimilið 

Stapann vegna mikillar þátttöku og hélt það áfram einhvern tíma.
95

 

 Árin 1975-1984 sá Kristið æskufólk (KÆK) um barnastarfið. Kristið æskufólk 

var ungmennahreyfing innan Keflavíkurkirkju undir áhrifum náðargjafavakningarinnar 

og fylgdi léttur söngur, boðskapur um iðrun og afturhvarf og áhersla á náðargjafirnar 

eins og  tungutal, lækningu, þekkingarorð og spádóma.
96

 Þessi hópur var stofnaður af 

nokkrum ungum einstaklingum sem höfðu kynnst starfi YWAM (Youth with a mission. 

ísl. Ungt fólk með hlutverk) frá Noregi þegar þau komu til Íslands 1974 til að vera með 

götutrúboð. Ekki voru allir ánægðir með þetta starf innan kirkjunnar og vildi fólk vara 

þau við þessari braut.
97

 KÆK hélt úti sunnudagsskóla á þeim tíma meðan þau sáu um 

barnastarfið og var þetta nýjung í Keflavíkurkirkju. Þeir sem áður höfðu haft 

sunnudagsskóla í bænum voru hvítasunnukirkjan og Ólafur Ólafsson kristniboði og hélt 

hann skólann utan kirkjunnar. Sunnudagskólinn hélt sínu striki og fljótlega blandaðist 

starf hans við fjölskylduguðsþjónustur og barnaguðsþjónustur sem höfðu legið niðri í 

einhvern tíma frá 1975.
98

 

 Æskulýðsstarf hefur verið stopult í Keflavíkurkirkju fyrir utan 

fermingarfræðsluna. Þegar KÆK fór að starfa varð kröftugt æskulýðsstarf sem varði í 

nokkur ár. Vildu þau starfa innan kirkjunnar og lögðu sitt að mörkum í Keflavík, 
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Njarðvík og Vogunum. Þessi hópur hélt úti svokölluðum „Gospelkvöldum“ sem voru 

léttar samkomur með söng og prédikun fagnaðarerindisins. Margir hrifust með þessum 

hóp og varð þetta starf öflugt innan kirkjunnar fljótlega og á tímabili var æskulýðsstarf 

skipt í þrjá aldursflokka. Síðan lognaðist þetta út af. Eftir það var byrjað nokkru sinnum 

með æskulýðshópa og gekk það vel en náðu þeir aldrei að festa rætur.
99

 Þessi hópur átti 

í samskiptum við Hvítasunnukirkjuna í Keflavík og sérstaklega forstöðumann hennar 

Samúel Ingimarsson og konu hans. Hvítasunnukirkjan hafði götutrúboð um helgar á 

Hafnargötunni þar sem ungmennum var boðið að kíkja á kaffihús á efri hæð kirkjunnar 

þar sem hægt var að spjalla og hlusta á lifandi tónlist. Voru meðlimir úr KÆK sem bæði 

mættu og tóku þátt í því starfi. Þar til á þeim tímapunkti að einstaklingar frá Ungu fólki 

með hlutverki úr Reykjavík fannst þetta ekki við hæfi að hafa svona mikinn samgang á 

milli og vöruðu við honum.
100

 

3.3 Aðventistar á Íslandi 

Grundvöllurinn að komu Sjöunda dags aðventista og fleiri trúfélaga var lagður með 

stjórnarskránni sem Kristján IX. kom með til Íslands sumarið 1874. Í stjórnarskránni er 

grein sem tekin er upp úr dönsku stjórnarskránni 1849. Fjallar sú grein um trúfrelsi og 

hefur hún staðið óbreytt síðan þá.
101

  

Ævi og starf David Ostelunds 

Árið 1896 ákváðu dönsk samtök Sjöunda dags aðventista að senda trúboða til Íslands í 

kjölfarið á því að O.J. Rost norskur prédikari hafði skoðað aðstæður hér þrem árum 

áður. Hann snéri aftur með þær góðu fréttir um landið að þrátt fyrir erfiða veðráttu, 

langa vetur og lítt frjósæla jörð byggi hér vinalegt fólk. Rost kom að austurströnd 

Íslands að sumri til að Hólum í Reyðarfirði og kynntist séra Lárusi Halldórssyni sem var 

sannfærður um helgi laugardagsins. Rost dvaldist hjá séra Lárusi í tvær vikur og eftir 

það fylgdist Lárus ávallt með starfi Sjöunda dags aðventista. 
102

 

Við komuna til baka gaf Rost skýrslu og út frá henni var ákváðu samtökin að 

senda trúboða til landsins, var David Oestlund valinn til þessa verkefnis. Hann var 

prédikari frá Osló en ólst upp í Orebro í Svíþjóð. Í Osló öðlaðist hann menntun sem 
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prentari og lærði einnig ýmis tungumál s.s. þýsku, ensku og grísku. Hann var kvæntur 

Inger Nielsen frá Brevik. Í október 1897 kom hann til Danmerkur og þaðan fór hann 

með skipinu Laura til Íslands. Á skipinu með honum voru tveir aðrir trúboðar. 

Kaþólskur prestur og kapteinn í Hjálpræðishernum. Allir þessir ætluðu að snúa 

landanum til sinnar trúar. 
103

  

Þegar komið var til Leith í Skotlandi lentu Oestlund og kapteinninn hjá 

Hjálpræðishernum á miklu spjalli um trúmál og stóðu margir í kring og hlýddu á. 

Umræðan kom að sjöunda dags hvíldardagshelginni og skírn. Þar var íslenskur maður 

sem hjálpaði Oestlund að rökstyðja mál sitt. Um leið og tækifærið gafst gaf hann sig á 

tal við manninn og komst hann að því að hann héti Einar Magnússon og  væri aðventisti 

sem hafði heyrt af því að verið væri að senda aðventista trúboða til Íslands. Einar bjó í 

Bandaríkjunum og þegar hann og konan hans fréttu þetta ákváðu þau að selja býlið sitt 

og flytja til Íslands til þess að hjálpa til við að boða samlöndum sínum boðskapinn. Þau 

komu til Reykjavíkur 26. nóvember 1897.
104

 

Þegar Oestlund hafði komið sér fyrir í Reykjavík helgaði hann sig því að læra 

tungumálið. Hann lagði mikla stund við námið og uppskar eftir því. Aðeins fimm vikum 

eftir komu hans til landsins flutti hann sinn fyrsta fyrirlestur á íslensku. Fyrirlestri hans 

var vel tekið og komust mun færri að en vildu. Hélt hann fyrirlestra á hverjum 

sunnudegi og vöktu þeir það mikla athygli í Reykjavík að fréttablöð fjölluðu um 

fyrirlestrana. Blaðamaður hjá Ísafold hrósaði honum fyrir það hversu hratt hann hafði 

lært málið og væri farinn að nota það.
105

  

Ekki er vitað til þess að nokkur hafi tekið skírn hjá Oestlund fyrsta árið en hins 

vegar komu einhverjir vinir saman með honum á laugardögum og héldu hvíldardaginn 

heilagan. Fylgjendur Oestlund voru fáir til að byrja með en verkið var greinilega hafið 

og fylgdu stærri sigrar á næstu áru .
106

 

Vorið 1898 hvarf hann aftur til Noregs og Danmerkur til að vera á ráðstefnu og 

hitta aftur fjölskyldu sína en hann hafði ekki hitt þau í nokkra mánuði. Hann snéri aftur 

til Íslands með fjölskylduna með sér. Við komuna til Íslands dvöldust þau í Reykjavík 
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en fljótlega fór Oestlund til Seyðisfjarðar að prédika. Hann gerði sér einhverjar ferðir til 

annarra kaupstaða eins og Hafnarfjarðar en annars var starf hans aðalega í Reykjavík.
107

 

Þegar hann hóf aftur að starfa um veturinn komu nokkrar mótbárur gegn starfinu. Fyrst 

var það tímaritið Nýja Öldin sem gaf út grein sem fjallaði um það hvernig vísindalegar 

uppgötvanir myndu eyða trú og enda í trúleysi en með boðskap sínum lagði Oestlund 

mikla áherslu á heilagleika og óskeikuleika ritningarinnar. Hin mótbáran kom úr röðum 

kirkjunnarmanna en prófessor Jón Helgason, síðar biskup, gerði grein fyrir kenningu 

um óskeikuleika hluta ritningarinnar og mótsögnum í hluta hennar. Hann hélt því fram 

að einhverjir hlutar ritningarinnar væru innblásnir af Guði. Hans leið til að gera upp á 

milli ritningargreina, hvort að þær væru innblásnar eða ekki var sú að ef það væri engin 

mótsögn þá væri það innblásið. Eftir að Oestlund gaf út smábók um hvíldardaginn 

hófust ritdeilur milli hans og Jóns í nokkrum tímaritum þar sem þeir rökræddu réttmæti 

laugardags eða sunnudags sem hvíldardags. 
108

 

Árið 1905 reisti Oestlund kirkjubyggingu á eiginn kostnað en tók bankalán fyrir 

hluta upphæðarinnar þar sem Norræna samband S.D.A. gat ekki fjármagnað bygginguna 

á þeim tímapunkti. Hélt hann áfram að prédika í Reykjavík og árið 1906 var kirkja 

aðventista stofnuð. Í henni voru þrettán meðlimir en einnig voru milli þrjátíu og fjörtíu 

manns sem héldu laugadaginn heilagann án þess að vera skírð inn í kirkjuna.
109

 Þeirra á 

meðal voru séra Lárus Halldórsson og fjölskylda en héldu þau það til æviloka þrátt fyrir 

miklar mótbárur. Þau gengu aldrei í söfnuð Sjöunda dags aðventista en séra Lárus 

stofnaði síðar fríkirkju.
110

 

Á meðan Ostelund dvaldi á Íslandi var hann vinsæll ræðumaður. Hann er 

þekktastur fyrir útgáfustarf sitt en hann hafði lært prentiðn sem nýttist honum vel í 

útgáfustarfinu. Hann gaf út vikublaðið Frækorn og var mest útbreiddasta blaðið á 

Íslandi á tímabili og kom það út í 4.000 eintökum.
111

 

Oestlund fór út í viðskipti þar sem hann hafði sína eigin prentsmiðju sem 

prentaði stærsta dagblað landsins, Vísi, en einnig fór hann út í fasteignaviðskipti. Árið 

1909 var hann svo djúpt sokkinn í skuldir að hann sætti ákæru og hafði um tvennt að 
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velja annað hvort að fara í fangelsi eða flýja land. Hann valdi síðari kostinn. Sambandið 

sem sendu hann borguðu upp skuld hans gegn því að hann myndi aldrei snúa aftur til 

Íslands og að hann gæti ekki unnið fyrir þá lengur. Hann samþykkti þetta en stóð ekki 

við það. Því þegar honum væri óhætt að snúa aftur til Íslands gerði hann það.
112

 

Söfnuðurinn hérna heima vissi aldrei almennilega af hverju hann hvarf á braut en þegar 

hann kom aftur og leitaðist eftir því að verða endurkjörin forstöðumaður þá kusu þau 

hann aftur.
113

 Þetta átti sér stað í desember 1909 en 22. janúar 1910 brann 

kirkjubyggingin niður til grunna. Oestlund hafði fjármagnað byggingu hússins en 

sambandið hafði keypt það af honum síðar meir. Oestlund vildi hins vegar fá 

skaðabæturnar af brunanum en sambandið neitaði að leysa það út fyrr en þau hefðu sent 

nýjan trúboða og myndi hann endurbyggja kirkjuna þá.
114

 

Fjölmiðlastríð og valdabarátta 

Norræna samband Sjöunda dags aðventista valdi Ole J. Olsen frá Noregi til að taka við 

sem trúboði af Oestlund. Hann hélt af stað frá Kaupmannahöfn 28 júlí 1911 og kom til 

Reykjavíkur níu dögum síðar þá 24 ára að aldri. Hann kom til landsins að taka við 

leiðtogastöðu kirkjunnar en þurfti hins vegar að fá kosningu hjá safnaðarmeðlimum og 

samþykki hjá ráðuneytinu. Í nóvember sama ár fékk hann kosningu safnaðarmeðlima en 

þegar söfnuðurinn leitaði eftir konungssamþykkt fyrir því að hann yrði yfirmaður 

kirkjunnar var því hafnað. Ástæðan fyrir því var sú að söfnuðurinn hafði nú þegar 

yfirmann, Oestlund. Olsen sendi ráðuneytinu ásakanir í garð Oestlund varðandi 

tryggingarfé vegna kirkjubrunans og óskaði þess að hann yrði sviptur 

konungssamþykktinni sem leiðtogi kirkjunnar. Ráðuneytið neitaði þessu og það var 

ekki fyrr en leiðtogar Norræna sambandsins komu til landsins sjálfir sumarið 1912 og 

gengu í málið að það leystist. Við þetta hófust hinar mestu deilur á milli Oestlund og 

Olsen sem leituðu á síður blaðanna, aðalega Vísis. Gengu ásakanir á báða bóga um hin 

ýmsu atriði t.d. hvað varðaði nýju kirkjubygginguna sem reist var 1910 og öðrum 

þáttum sem snéru að starfi aðventista hérlendis. Oestlund átti upphafið af þessum 

deilum þar sem hann setti fram ýmsar ásakanir og rangfærslur á hendur Olsen og 

Norræna sambandinu sem þeir þurftu að svara. Úr varð að tveir aðventistasöfnuðir urðu 

                                                 

112
 Ópr. Guðni Kristjánsson, Early history and development, 5. 

113
 Ópr. Guðni Kristjánsson, Early history and development, 5. 

114
 Ópr. Björgvin Snorrason, Pastor David Ostlund, 46-47, 56. 



 38 

til í Reykjavík þar sem Olsen fór fyrir öðrum og Oestlund fyrir hinum og kallaði hann 

sinn söfnuð hinn Fyrsta söfnuð sjöunda dags aðventista.
115

 

Frá 1911 til 1914 voru þessir tveir aðventistasöfnuðir starfandi í Reykjavík en 

söfnuðurinn hafði verið klofinn í tvennt áður en Olsen kom. Sáðu þeir báðir Orði Guðs 

á Íslandi en þrátt fyrir að Oestlund hefði það fram yfir Olsen að hann kunni íslensku og 

var frábær ræðumaður þá minnkaði fljótlega aðsókn að samkomum hans. Báðir 

prédikuðu þeir sama boðskapinn en hins vegar missti annar allt fylgi á meðan söfnuður 

hins óx og óx. Árið 1915 flutti Oestlund til Bandaríkjanna ásamt fjölskyldu sinni og 

vann þar fyrir samtökin World Prohibition og World League Against Alcoholism. Var 

hann talsmaður þessara samtaka í Noregi, Danmörku, Svíþjóð og á Íslandi. Árið 1919 

flutti hann til Svíþjóðar þar sem hann dó árið 1931.
116

 

Fyrstu ár Olsen og útbreiðsla boðskaparins 

Fyrst eftir komu Olsens til Íslands voru samkomur haldnar á heimili þeirra hjóna að 

Laugarvegi 33 en þegar samkomuhúsið hafði verið endurreist snemma árs 1912 fluttust 

samkomur þangað. Hélt Olsen biblíulestra fyrir safnaðarmeðlimi út veturinn án þess að 

auglýsa bæði vegna þess að ekki var búið mála samkomuhúsið og af því að hann vildi 

að meðlimirnir myndu kynnast kenningunni betur. Í byrjun haustssins byrjaði Olsen sitt 

fyrsta trúboðsátak með fyrirlestri um Biblíuna. Fékk hann nokkra mótstöðu frá 

Plymouth bræðrunum sem gáfu út rit sem nefndist Villukenningar Sjöunda dags 

aðventista. Þar voru aðventistar kallaðir skræfur, fávísir og ólæsir. Olsen svaraði þessu 

með stuttri fréttatilkynningu og sagðist ætla að svara þessum með litlum bækling 

fljótlega. Næstu nótt skrifaði hann sextán blaðsíðna bækling sem var dreift í 3.000 

eintökum og urðu Plymouth bræðurnir mjög hissa á skjótum svörum Olsens.
117

 

Plymouth bræðurnir voru hópur manna sem kenndi sig við söfnuð í Plymouth á 

Englandi sem lagði mikla áherslu á endurkomu Krists og heilagan lífsstíl. Það starf 

þeirra sem lifði lengst af hér á landi var Sjónarhæðarsöfnuðurinn á Akureyri og 

sumarbúðirnar Ástjörn í Þingeyjarsýslu. Ýmsir sem sóttu samkomur að Sjónarhæð urðu 
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síðar atkvæða miklir í öðrum kristilegum félögum, þeirra á meðal Ásmundur Eiríksson 

síðar leiðtogi hvítasunnumanna. 
118

 

Árið 1911 ákváðu Olsen og Raft formaður Norræna sambands S.D.A. að þýða 

og gefa út bók Ellen G. White Kristur frelsari vor. Kom hún út seint árið 1912 og fór þá 

í dreifingu til landsins þar sem Nils Andersen fór um landið og seldi bókina. Fékk hann 

síðar Eirík Sigurðsson og sjómanninn Björn S. Jónsson með sér í lið og seldu þeir mun 

meira af bókinni en Andersen. Bókin seldist vel vegna sölumennsku þessara þriggja 

manna. Þannig breiddist út boðskapur S.D.A. um allt land og náði til enn fleiri fyrir 

vikið. Síðar meir voru stofnaðir söfnuðir víðsvegar um landið fyrir starf O. J. Olsen og 

fleiri einstaklinga.
119

 

3.4 Aðventistar í Keflavík 

Í þessum hluta mun verða litið til komu aðventista til Suðurnesja og upphafs starfs 

þeirra í Keflavík. Einnig verður skoðað framgang starfsins fyrstu árin og uppgangsár 

þess með byggingu safnaðarheimilissins. 

Upphaf starfsins og stofnun safnaðarins 

Í kringum 1916 byrjaði O. J. Olsen að heimsækja safnaðarmeðlimi á Suðurnesjunum, þá 

helst í Keflavík og Garðinum. Ákveðin helgiljómi hvílir yfir frásögnum af heimsóknum 

hans suður með sjó. Segir sagan að hann hafi lagt af stað snemma morguns á laugardegi 

fótgangandi til Hafnarfjarðar og predikaði þar. Eftir stundina lagði hann leið sína til 

Keflavíkur, þar sem hann kom undir kvöld og flutti orð Guðs aftur. Síðar um kvöldið 

hélt hann áfram í Garðinn þar sem hann predikaði inn í nóttina og endaði ferð sína 

þar.
120

 

 Það var hins vegar ekki fyrr en í október 1935 að fyrstu skrefin að starfi Sjöunda 

dags aðventista á Suðurnesjum voru tekin. Þá voru auglýstir fyrirlestrar þar sem 

almenningi var boðið að koma og hlýða á kenningar S.D.A. og kynnast starfi þeirra. Sá 

sem flutti fyrirlestrana var Olaf Frenning en hann var norskur starfsmaður aðventista hér 

á landi. Hann var einnig forstöðumaður aðventista á Íslandi í nokkur ár í fjarveru O. J. 

Olsen sem hafði verið kvaddur til Noregs. Þessir fyrirlestrar voru haldnir í 

samkomuhúsinu Skildi en það stóð við Kirkjuveg. Fyrirlestrarnir voru haldnir kl. 14 á 
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sunnudagseftirmiðdögum og fyrsta komu um 20 manns. Aðsókn jókst og þegar mest var 

mættu um 60 manns. Frenning hélt áfram fyrirlestrunum fram eftir vetri eða þar til 

Skjöldur brann milli jóla og nýárs. Þar sem þetta var eina samkomuhús bæjarins á 

þessum tíma féll fyrirlestraröðin niður um fjögurra vikna skeið.
121

 Frenning gisti 

líklegast hjá Ólafi Ingimundarsyni sem síðar fór fyrir starfi aðventista í Keflavík. Ólafur 

var vanur að taka við fólki frá sínu heimahéraði þegar það kom til Suðurnesja og var 

hann beðinn af vini að hýsa aðventistaprédikarann.
122

 

 Vegna velvildar eigenda kaffistofu Ásbergs við Hafnargötu var hægt að halda 

fyrirlestrunum áfram næstu þrjá sunnudaga. Eftir það fannst góð aðstaða fyrir 

áframhaldandi fyrirlestra og byrjaði hann með barnasamkomur í sparisjóðshúsi Stefáns 

Björnssonar við Vallargötu 17. Notaði hann það húsnæði fram í apríl og hélt hann þar 

fyrirlestrana og barnasamkomurnar. Ekki voru aftur haldnir opinberir fyrirlestrar af 

aðventistum í Keflavík fyrr en 1955.
123

 

Þrátt fyrir góða mætingu á fyrirlestra og áhuga margra til að hlýða á boðskapinn 

leið þó nokkur tími þar til einstaklingar úr bæjarfélaginu fóru að sýna boðskapnum 

virkan áhuga. Þegar leið að lokum þessa sex mánaða fyrirlestrartímabils frá október 

1935 til apríl 1936 var lítill hópur sem vildi heyra meira um kenningar S.D.A. og varð 

það til þess að stofnaður var svokallaður hvíldardagsskóli í Keflavík. Þetta er 

alþjóðlegur skóli sem var stofnaður í Bandaríkjunum árið 1852 af aðventistum sem 

síðar urðu Sjöunda dags aðventistar. Þessi skóli hafði það fyrir augum að viðhalda og 

auka þekkingu meðlima hans á Biblíunni. Biblían var rannsökuð með svonefndri 

hvíldardagslexíu þar sem tekin voru fyrir ákveðin efni ritningarinnar á kerfisbundinn 

hátt. Hélt þessi hópur hvíldardagsskólann á heimili Ólafs Ingimundarsonar að 

Framnesvegi 4 en er nú Austurgata 15 og heitir Grund. Hófu þau þennan skóla 28. 

febrúar 1936 fjórum mánuðum eftir að Frenning hóf fyrirlestrarröð sína. Þrem 

mánuðum eftir að þau hófu hvíldardagsskólann gerðust fyrstu Suðurnesjabúarnir 

aðventistar en það voru þau Ólafur Ingimundarson, Jensína Jóelsdóttir móðir hans og 

Jóhanna Jóelsdóttir systir hennar. Þrem mánuðum síðar gerðist eiginkona Ólafs, Rósa 

Teitsdóttir meðlimur.
 124
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Á árunum 1936 til 1947 var hvíldardagsskólinn eina reglubundna starfsemin á 

meðal aðventista á Suðurnesjunum. Komu nemendur skólans saman að Grund kl. 10.30 

á laugardagsmorgnum. Nýir nemendur bættust í hópinn á þessu tímabili og á meðal 

þeirra voru foreldrar Rósu þau Teitur Guðmundsson og Kristín R. Sveinsdóttir. Árið 

1949 voru nemendur hvíldardagsskólans orðnir fimmtán talsins. Frá 1940 starfaði 

Guðmundur Pálsson í Keflavík í sjö ár og var hann einn af stofnendum safnaðarins 

þar.
125

 Söfnuðurinn var stofnaður 27. september 1947 og var Guðmundur Pálsson 

áðurnefndur kosinn formaður safnaðarins en hann var einnig starfsmaður aðventista í 

Reykjavík. Stofnmeðlimir voru auk Guðmundar tólf manns. Þegar söfnuður aðventista 

var stofnaður í Keflavík var sú breyting að reglulegar guðsþjónustur voru byrjaðar og 

fóru þær fram að Grund næstu fimmtán árin eða til 1962. Stuttu eftir stofnun 

safnaðarins var stofnað systrafélag safnaðarins og var fyrsta verkefni þess að senda 

nokkra kassa af fatnaði til aðalstöðvar Barnahjálpar Sameinuðuþjóðanna. Best þekkta 

starfsemi systrafélagsins sem fékk nafnið Alfa, var hins vegar hinn árlegi basar og var 

hann haldin á hinum ýmsu stöðum bæjarins.
126

 

Lengi framan af hafði söfnuðurinn engan staðbundinn prest en eins og áður segir 

þá sinntu prestar safnaðarins í Reykjavík söfnuðinum suður frá. Á þeim tíma fóru 

Guðmundur og Ólafur fyrir starfinu en Guðmundur var í Keflavík í sjö ár og samkomur 

voru á heimili Ólafs og Rósu. Það var ekki fyrr en 1970 að söfnuðurinn fékk 

staðbundinn prest en þá fluttist Steinþór Þórðarson til Keflavíkur. Hann hafði stundað 

nám í Bandaríkjunum og starfaði hann í Keflavík í sex ár. Á hans tíma var mikill 

uppgangur í safnaðarstarfinu og fjölgaði í söfnuðinum á hans tíma.
127

 Var hann til 1976 

en þá tók Einar Valgeir Arason frá Sandgerði við starfinu. Hann stundaði nám í 

Bretlandi og var hér í tvö ár áður en hann fór til Vestmannaeyja. Hann lagði mikið upp 

úr kennslunni og að byggja upp söfnuðinn. Einnig hélt hann opinberar samkomur sem 

fólk utan úr bæ kom á og hlýddi á boðskapinn.
128

 Eftir hann kom Írinn David West sem 

hafði verið kennari við Hlíðardalsskóla og starfaði í Keflavík í tvö ár. Frá 1980-1982 

var enginn prestur en Þröstur B. Steinþórsson kom eftir það og starfaði í nokkur ár. 

Þegar hann hætti var enginn prestur fram til 1990 þegar Steinþór snéri aftur í eitt ár en 
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eftir hann snéri einnig Einar Valgeir aftur og fór fyrir starfinu í sex eða sjö ár. Nýlega 

hefur nýr prestur tekið við starfinu og heitir hún Þóra Jónsdóttir.
129

 

Safnaðarstarf, aukinn fjöldi meðlima og bygging safnaðarheimilis 

Frá stofnun safnaðarins til 1960 var töluverður vöxtur í meðlimatölu og var hann 

kominn upp í 26 í árslok 1960 sem þótti mjög góður árangur á þeim tíma. Ein af 

ástæðunum fyrir þessum vexti var að á þessu tímabili komu til Keflavíkur tveir erlendir 

prédikarar og héldu opinbera fyrirlestra. Annars vegar var það Lammont Murdoch frá 

Skotlandi en hann var hér árið 1955 og hélt fyrirlestra í Tjarnarlundi. Hins vegar var það 

Norðmaðurinn Svein B. Johansen sem þá hafði verið starfsmaður aðventista á Íslandi í 

nokkur ár. Hann hélt fyrirlestrana í Keflavík í ársbyrjun 1960 einnig í Tjarnarlundi.
130

 

Árið 1962 varð sú breyting á starfi safnaðarins að allar safnaðarsamkomur fluttu 

frá Grund yfir á Víkina við gatnamót Hafnargötu og Faxabrautar en fyrir það hafði 

heimili Ólafs og Rósu þjónað sem safnaðarheimili í samtals 26 ár. Í fimm ár var Víkin 

samkomustaður aðventista í Keflavík. Vilji var fyrir að byggja safnaðarheimili 

aðventista og varð draumurinn að veruleika með fyrstu skóflustungunni 18. mars 1965 

en tveim árum seinna var safnaðarheimilið tekið til notkunnar að hluta til. Frá og með 

þeim degi hafa allar safnaðarsamkomur farið þar fram, að Blikabraut 2. Lokið var við 

frágangi á húsinu haustið 1970 og húsnæðið vígt í desember sama ár. Um 160 manns 

voru viðstaddir athöfnina bæði innlendir og erlendir. Með tilkomu hins nýja 

safnaðarheimilis hófst nýtt tímabil í sögu aðventista í Keflavík, tímabil vaxtar og 

framgangs. Aðstaðan batnaði til muna og blómstraði starfsemi safnaðarins.
131

  

Vegna aukinna umsvifa í safnaðarstarfinu lá fyrir brýn þörf eftir safnaðarpresti 

en fram til ársins 1970 hafði söfnuðurinn aldrei haft starfandi prest á staðnum en prestar 

safnaðarins í Reykjavík höfðu gengt safnaðarstörfum í Keflavík. Um haustið 1970 var 

Steinþór Þórðarson ráðinn safnaðarprestur. Eftir að söfnuðurinn hafði fengið sinn eigin 

safnaðarprest efldist starfið til muna inn á við sem út á við. Var starfið í mun meiri 

blóma næsta áratug og má það sjá að á því tímabili fór meðlimatalan úr 29 manns upp í 

47 árið 1980.
132
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Skólastarf og annað æskulýðsstarf 

Með bættri aðstöðu var opnaður möguleiki fyrir barnaskóla í nýja safnaðarheimilinu en 

aðventistar um allan heim leggja áherslu á að börn sín njóti kristilegrar menningar. Það 

varð til þess að haustið 1969 var Barnaskóli S.D.A. stofnaður og var Ellý 

Guðmundsdóttir fyrsti kennari skólans. Fyrsta veturinn voru 50-60 börn bæði á 

forskóla- og barnaskólastigi.
133

 Þannig var að aðventistar byrjuðu með sex áradeild áður 

en Keflavíkurbær bauð upp á slíkt nám. Þegar gert var skylt að bjóða upp á nám fyrir 

sex ára börn bauð bærinn söfnuðnum að taka yfir rekstri skólans.
134

 Þetta var árið 1972 

er bæjarstjórnin leitaði til stjórnar safnaðarins um að sjá um forskóla fyrir bæinn. Eftir 

umfjöllun stjórnar safnaðarins var ákveðið að verða við beiðni bæjaryfirvalda og var 

forskóli Keflavíkur í húsnæði aðventista undir stjórn skólastjóra barnaskóla S.D.A. Árið 

1979 fluttist forskólinn í gamla barnaskólann við Skólaveg. 
135

 

Voru nemendurnir hvattir til að koma á hvíldardagsskóla á laugardögum og þó 

nokkur fjöldi komu reglulega. Öflugt skátastarf var rekið á tímabili og var meirihluti 

krakkanna utan safnaðarins. Á tímabilinu 1970-1980 var mikið af ungu fólki í 

söfnuðinum og var gott unglingastarf sem var í sambandi við söfnuðinn í Reykjavík en 

einnig sóttu ungmennin ungmennasamkomur hjá hvítasunnusöfnuðinum í bænum.
136

 

3.5 Hvítasunnuhreyfingin til Íslands 

Snemma árs 1907 birtust greinar um vakningu í Bandaríkjunum í íslensku blaði. Það var 

Vestur-Íslendingur að nafni Samuel O. Johnson og hafði komið hingað 1904. Hann gaf 

út mánaðarritið Trú um „kristilegan sannleika og trúarlíf.“ Ekki er vitað hversu lengi 

hann var hér á landi.
137

 Það var ekki fyrr en 11 árum síðar að Vestur-Íslendingurinn Páll 

Jónsson kom til landsins þ.e. 1918. Hann hafði gerst hvítasunnuprédikari og hóf fyrstur 

hvítasunnumanna starf hér á landi.
138
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Erik og Signe Åsbö fyrsta ár þeirra á Íslandi og upphaf starfsins 

Fyrsti hvítasunnuprédikarinn kom til Íslands frá Bandaríkjunum en það voru ung hjón 

frá Svíþjóð sem komu og byrjuðu vakninguna hér á Íslandi. Erik og Signe Åsbö voru 

send frá Smyrnasöfnuðinum í Gautaborg sem trúboðar til Íslands. Hann var norskur en 

hún sænsk.
139

 Hann hafði kynnst hvítasunnuvakningunni í Bandaríkjunum þegar hann 

dvaldist í Norður-Dakóta árið 1907. Þegar hann var þar sá hann sýn af hrikalegu 

landslagi og byggð og tengdi hann það við Ísland að hann ætti að fara þangað og boða 

fagnaðarerindið. Hann snéri aftur til Noregs 1913 og starfaði sem prédikari og 

forstöðumaður bæði þar og í Svíþjóð næstu árin eða þar til þau voru send til Íslands. 

Fyrst um sinn þegar þau komu til Reykjavíkur byrjuðu þau að starfa með Páli Jónssyni 

en hann prédikaði og túlkaði einnig fyrir þau. Héldu þau nokkrar samkomur um sumarið 

í Reykjavík auk þess að Páll og Erik ferðuðust umhverfis landið í trúboðsferð.
 140

  Allan 

september héldu þau samkomur í Reykjavík þar til Páll komst í kast við lögin vegna 

fjársvika og þurfti að sitja í fangelsi í nokkrar vikur. Samkvæmt Einari J. Gíslasyni síðar 

forstöðumanni Betel í Vestmannaeyjum og Fíladelfíu í Reykjavík var Páll þrátt fyrir að 

vera góður prédikari þekktur fyrir að vera ónákvæmur í fjármálum og kvennamálum.
141

 

Þetta dró mikið úr Åsbö hjónunum en þau héldu samt starfi sínu áfram en í byrjun árs 

1921 kynntust þau hjónin Sveinbjörgu Jónsdóttur prestsdóttur sem var fædd 1857 og 

hafa hvítasunnumenn á Íslandi litið á það sem guðlegt inngrip. Hún hafði tekið trú á 

samkomu hjá Hjálpræðishernum á Akureyri en flutti fljótlega eftir það til Bandaríkjanna 

þar sem hún kynntist hvítasunnuvakningunni. Hún hafði misst mann sinni og son. Við 

komuna heim kynntist hún Åsbö hjónunum og hjálpaði hún þeim með samkomur í 

Reykjavík til að byrja með.
142

 

Koman til Vestmannaeyja og vakningin.  

Veturinn 1920-1921 var erfiður fyrir þau hjón og má sjá það á bréfaskriftum Eriks til 

sænsku hreyfingarinnar og um sumarið 1921 voru þau í raun á leiðinni heim með skipi 

sem kom við í Vestmannaeyjum. Þegar Erik sá Heimaey fannst honum hann sjá 

klettabyggðina sem hann hafði séð í sýninni áður fyrr þegar hann fann köllun til 
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trúboðsstarfsins. Við komuna til Vestmannaeyja tók maður vel á móti þeim og bauð þau 

velkomin. Fylgdi hann þeim í fínasta húsið í byggðinni þar sem Gísli Johnsen 

kaupmaður og frú bjuggu. Voru trúboðshjónin undrandi en ánægð með móttökunnar og 

fór vel á með þeim og kaupmannshjónunum. Síðan leiddi kaupmaðurinn samtalið að 

fuglum og fuglaveiðum þar sem hann spurði Erik út í tæknilega atriði fuglaveiðanna. 

Erik hafði ekki hugmynd um það hvernig hann ætti að svara og rann það þá upp fyrir 

þeim að maðurinn sem tók á móti þeim hafi farið mannavillt. Hann hafði haldið að Erik 

væri norskur náttúrufræðingur sem átti að ráðleggja eyjabúum við veiðar á bjargfugli. 

Gestgjafinn gerði gott úr þessu og leyfði þeim að dvelja hjá sér um stund en 

náttúrufræðingurinn var sóttur niður í fjöru þreyttur á biðinni.
143

 

Upphaf hvítasunnuhreyfingarinnar á Íslandi er rakin til vakningar sem var á 

túninu norðan við Landakirkju í Heimaey það sumar. Åsbö hjónin ásamt Sveinbjörgu 

Jónsdóttur héldu þar samkomur og urðu um 60 manns fyrir trúarreynslu á þeim. Erik 

greindi frá því í bréfi að margar konur sem hafi verið sjúkar hafi fengið lækningu fyrir 

bæn. Nánast eingöngu konur sjómanna og verkamanna frelsuðust á þessum samkomum. 

Er þetta í raun eina verulega trúarlega vakningin meðal alþýðufólks á Íslandi 

samanborið við trúarvakningarnar sem áttu sér stað í öllum mótmælendaþjóðum 

Norður- og Vestur-Evrópu á 19. og 20 öld. 
144

 

Samkvæmt frásögn þeirra sem voru á fyrstu samkomunum á túninu norðan 

Landakirkju og í Gamla bíóinu þá fannst fólkinu það heyra í þessum prédikunum 

kristna trú líkt og í Passíusálmum séra Hallgríms Péturssonar og sama tón og var í 

ræðum Jóns Vídalíns. Ekki var það þegar trúboðinn talaði heldur þegar Sveinbjörg 

túlkaði.
 145

 Hins vegar hófst andstaða við trúboð Åsbö hjónanna og var reynt að hrekja 

þau hjónin í burtu úr byggðinni en þá fór Sveinbjörg að ganga meðal kvennanna og tala 

við þær í heimahúsum, biðja með þeim og hafa biblíulestra.
146

 

Stofnun safnaðar og útbreiðsla 

Fyrsti söfnuður Hvítasunnumanna, Betel, var stofnaður í Vestmannaeyjum 1. janúar 

1926 eftir að safnaðarhús hafði verið reist þar fyrir tilstilli Svía. Söfnuðir 
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hvítasunnumanna bera oftast nöfn úr Biblíunni og kenna meðlimir sig við staðbundna 

söfnuðinn s.s. Fíladelfía. Við það tækifæri tóku 19 manns niðurdýfingarskírn. Á fjórða 

áratug 20. aldarinnar breiddist starfið um landið og voru stofnaðir söfnuðir bæði á 

Akureyri og eins og áður sagði í Reykjavík. Við það tækifæri gerði Thomas B. Barratt 

sér ferð til landsins. Síðar meir breiddist starf þeirra enn frekar út og eru nú söfnuðir í 

mokkrum sveitarfélögum landsins þ.á.m. Ísafirði, Keflavík, Selfossi, Höfn og 

Vopnafirði.
147

 

Karísmatíska hreyfingin 

Síðar meir kom upp hreyfing hvítasunnumanna innan hinna rótfestu kirknanna eins og 

kaþólika og lútherstrúarmanna þar sem gjafir heilags anda og skírn í heilögum anda léku 

stórt hlutverk. Þeir vildu ekki kalla sig hvítasunnumenn en gengu undir nafninu 

náðargjafahreyfingin. Vegna þessa fór fólk ekki endilega úr þeim kirkjum sem þeir voru 

í til að ganga til liðs við gömlu hvítsunnukirkjurnar en voru annað hvort áfram í sínum 

kirkjum eða stofnuðu náðargjafa kirkjur í anda þeirra kirkna sem þeir tilheyrðu áður.
148

 

Dæmi um þannig kirkjur á Íslandi eru Vegurinn og Íslenska Kristskirkjan.
149

 

3.6 Saga Hvítasunnukirkjunnar í Keflavík 

Hérna verður litið til upphafs starfs hvítasunnumanna í Keflavík. Einig verður skoðuð 

bygging safnaðarheimilsins og uppgangur starfsins á 7. til 9. áratugarins.  

Upphaf starfsins og safnaðarhúsnæði rís við Hafnargötu 84 

Eric og Signe Ericson unnu mikið brautryðjendastarf fyrir Hvítasunnuhreyfinguna á 

Íslandi en þau komu frá Svíþjóð sem trúboðar hingað til lands. Hann var forstöðumaður 

safnaðarins í Vestmannaeyjum um stund eða þar til hann kom til Reykjavíkur og tók 

upp starfið í Reykjavík og var forstöðumaður þar frá 1936-1948. Hann stofnaði 

útgáfufélag og byrjaði með útgáfu á blaðinu Afturelding árið 1934 og var það blað gefið 

út af hreyfingunni til ársins 1992. Erik Åsbö lét þau orð falla að sjálfur hefði hann verið 

frumkvöðull hvítasunnuhreyfingarinnar á Íslandi en ef einhver ætti skilið að vera 

kallaður postuli hreyfingarinnar þá væri það Eric Ericson.
150
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Ericson hjónin ferðuðust mikið um landið og prédikuðu. Sumarið 1950 á meðan 

þau hjón dvöldu í Svíþjóð fengu þau bifreið af Volvo gerð og fluttu um haustið til 

Íslands. Þau höfðu lengi beðið eftir að eignast bíl til þess að ferðast á um landið í 

trúboðsferðum og sérstaklega í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Einn þeirra staða sem 

þau heimsóttu var Keflavík. Fóru þau oft tólf saman á tveimur bílum og seldu blöð og 

bækur og töluðu við fólk um nauðsyn frelsisins. Eftir dálítinn tíma fannst Ericson tími 

til kominn að hefja þar fast starf og sótti hann um lóð fyrir samkomuhús og fékk 

úthlutað stórri lóð við Hafnargötu 84.
151

 

Fluttur var stór og rúmgóður skúr frá Reykjavík og komið fyrir á lóðinni. Átti að 

nota hann bæði sem íbúð og verkstæði. Var þessi skúr notaður undir samkomuhald og 

var einnig haldinn sunnudagaskóli í honum fyrstu árin en þegar aðsókn fór að aukast var 

það ljóst að það þyrfti hentugara húsnæði. Árið 1953 var hafist handa við að undirbúa 

húsbyggingu á lóðinni og voru teikningar tilbúnar snemma árið eftir og stefnt var á að 

hefja byggingarframkvæmdir um vorið.
152

 Þar sem söfnuðurinn í Keflavík var útibú frá 

Fíladelfíu í Reykjavík lagði Ericson fram tillögu til stjórnar safnaðarins í janúar 1954, 

um að söfnuðurinn í Reykjavík myndi styrkja húsbygginguna með 30 þúsund króna 

styrk frá tekjuafgangi bókaforlagsins frá árinu á undan. Ásmundur Eiríksson flutti þessa 

tillögu fyrir hönd Ericson og var hún samþykkt.
153

  

Getgátur voru um það hjá sumum Keflvíkingum að Ericson fengi fjármagn frá 

Ameríku en ekki er neitt sem bendir til þess. Líklegra er að söfnuðirnir á Íslandi hafi 

styrkt bygginguna ásamt fjárhagslegum stuðningi frá Svíþjóð. Ericson var ákafamaður 

og vildi láta verkið ganga hratt fyrir sig. Vann Ericson mikið við 

byggingarframkvæmdir næstu ár og fékk hann hjálp frá mörgum í sjálfboðavinnu og 

undraðist fólk í Keflavík hversu hratt verkið gekk. Það tók þrjú ár að reisa húsið og tók 

Garðar Ragnarsson til hendinni með Ericson ásamt mörgum öðrum.
154

 Lokið var við 

samkomuhúsið árið 1957 og var það vígt þann 7. apríl að viðstöddu fjölmenni. Húsið 

var tvær hæðir, stórt og reisulegt og var aðalsamkomusalurinn á eftri hæðinni en lítill 

salur og íbúð á neðri hæðinni einnig voru svalir fyrir ofan samkomusalinn.
155

 Við 
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vígsluathöfnina flutti Ericson aðalræðuna og þakkaði þann stuðning sem söfnuðurinn 

hefði fengið við húsbygginguna. Gat hann þess að byggingarkostnaður hafi verið í 

kringum 400- 500 þúsund krónur auk þess lögðu hinir ýmsu einstaklingar yfir 10 

þúsund vinnustundir í verkið í sínum frítíma. Var mikið fjölmenni við athöfnina þar sem 

safnaðarmeðlimir úr Reykjavík voru viðstaddir en einnig var blaðamönnum og fleirum 

boðið. Eftir athöfnina var boðið upp á veitingar.
156

 

Uppbyggingar árin 

Ericson var forstöðumaður safnaðarins fyrstu árin en ekki fór hann einn fyrir starfinu. 

Sumarið  1952 flutti Haraldur Guðjónsson frá Vestmannaeyjum til Keflavíkur og var 

verkstjóri Hraðfrystistöðvarinnar í Keflavík. Næstu áramót flutti fjölskyldan hans einnig 

til Keflavíkur alfarið. Haraldur tók virkan þátt í starfinu frá fyrstu stund. Á tíma Ericson 

óx starfið og tók sín fyrstu skref og meðan hann var enn í Keflavík komu inn í 

söfnuðinn einstaklingar sem urður síðar helstu stólpar hans. Árið 1958 veiktist Ericson 

og þurfti að hætta störfum og lagði hann ábyrgðina á herðar Haraldi sem fór fyrir 

starfinu til 1973. Honum við hlið stóð Kristján Reykdal alla tíð. Smám saman bættist í 

hóp Hvítasunnumanna í Keflavík en ekki var stofnaður sjálfstæður söfnuður á þessum 

árum heldur var söfnuðurinn útibú frá Fíladelfíu í Reykjavík. Þegar Haraldur hætti 

komu til Keflavíkur hjónin Kristín og Peter Inchcombe frá Jersey og stóðu fyrir starfinu. 

Hins vegar er ekki vitað hversu lengi þau voru en líklegast var það á tímabilinu 1973-

1974.
157

 

Framkvæmdir við húsnæðið og lóðina 

Eftir að húsnæðið reis var ekki lengur þörf fyrir skúrinn sem fluttur hafði verið til 

Keflavíkur og kom beiðni frá unglingastarfinu í Fíladelfíu Reykjavík um að fá skúrinn. 

Á fundi 10. maí 1964 var ákveðið að gefa þeim skúrinn gegn því að unglingastarfið 

myndi sækja skúrinn. Ári síðar var skúrinn rifinn niður og efnið gefið unglingstarfinu í 

Reykjavík en þau höfðu fengið land til afnota. Í júní sama ár var ráðist í tvær stórar 

framkvæmdir á lóð safnaðarins.  Steyptur var steinveggur á lóðmörkum 

Aðalstöðvarinnar og lóðar safnaðarhússins en einnig var hellulögð gangstétt fyrir 

framan það sem snýr að Hafnargötunni. Borgaði Keflavíkurbær kostnaðinn við 

gangstéttina gegn því að söfnuðurinn myndi leggja hana sjálfir. Um haustið kom í ljós 
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að miðstöðvarketillinn í húsinu var bilaður og var tvísýnt hvort að hægt væri að laga 

hann. Ef kaupa ætti nýjan ketil myndi það kosta 30-35 þúsund krónur auk þess þyrfti 

brjóta gat á vegg hússins til að ná gamla katlinum út og setja nýjan inn. Endaði það 

þannig að kostnaðurinn við vinnuna og ketilinn varð dýrari en gert var ráð fyrir en 

ketillinn kostaði 60 þúsund krónur.
158

 

Á stjórnarfundi í Reykjavík í október 1974 óskaði Kristján Reykdal þess að sent 

yrði fólk til að starfa í Keflavík. Sagði hann að vinirnir suður frá væru einhuga um að 

kalla Samúel Ingimarsson og Ástríði Júlíusdóttur til starfsins en hún var frá Keflavík. 

Samþykktu þau boðið og fluttu til Keflavíkur.
159

 Þau höfðu áður verið unglingaleiðtogar 

í Fíladelfíu í Reykjavík. Á þeirra tíma var mikill uppgangur í starfinu og stóðu þau fyrir 

ýmsum nýjungum. Mikið af ungu fólki tók þátt í starfinu og lögðu þau mikla áherslu á 

að ná til bæjarbúa með boðskapinn.
160

 

Tóku þau við starfinu 1974 en fljótlega fékk Samúel sýn fyrir því að byggja aðra 

hæð á kirkjuna fyrir ofan samkomu salinn. Sagðist hann haf séð fyrir sér sal fyrir ofan 

samkomusalinn þar sem mikið af ungu fólki kom og settist við kaffidrykkju og fékk að 

heyra fagnaðarerindið. Samkomusalurinn var hátt til lofts og voru litlar svalir sem stóðu 

þar út. Hugmyndin var að minnka hæðina á loftinu á samkomusalnum og byggja aðra 

hæð þar fyrir ofan. Vildu þau stækka til þess að geta haft meira rúm fyrir 

sunnudagaskóla og kaffihús til að bjóða ungmennum af götunni upp á kakó, söng og 

vitnisburði um trúna. Var söfnuðurinn mjög spenntur fyrir þessu fyrir utan örfáa en þar 

sem söfnuðurinn var útibú frá Reykjavík var kallaður til fundur með leiðtogum 

safnaðarins í Reykjavík til að fá álit þeirra.
161

 Var mikið rætt á þessum fundi og virðist 

svo vera að safnaðarstjórnin í Reykjavík hafi viljað tala söfnuðinn í Keflavík ofan af 

þessari framkvæmd. Mun það bæði hafa verið vegna kostnaðar við framkvæmdina og 

vegna þess að presturinn á Keflavíkurflugvelli hafði lofað fjárstuðningi. Vildu 

öldungarnir, þ.e. meðlimir safnaðarstjórnarinnar, úr Reykjavík ekki eiga það á hættu að 

amerískir hermenn myndu draga ungar trúaðar stúlkur á tálar og frá trúnni. Eftir mikið 

karp og umræður var ákveðið að þetta yrði mál safnaðarins í Keflavík og skipti mestu 

máli að meðlimir hans væru sammála. Samúel sleit fundinum og þakkaði góða 
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fundarsetu og ljúfan anda og endaði með lýsa því yfir að peningar skiptu ekki máli þar 

sem Drottinn gæfi það sem þyrfti. Ákveðið var að byggja efri hæðina og stendur sú 

breyting enn í dag nær óbreytt. Hópur hermanna og annarra starfmanna af 

herstöðvarinnar á Miðnesheiði kom að starfinu í söfnuðinum á þessum tíma og hjálpaði 

mikið til við að fjármagna þessar breytingar á safnaðarhúsinu.
 162

 

Barna- og Unglingastarf 

Hvítasunnumenn í Keflavík hafa alltaf lagt mikið upp úr sunnudagaskólastarfi og var 

þegar byrjað með sunnudagaskóla í skúrnum sem stóð fyrstu árin á lóðinni við 

Hafnargötu 84.
163

 Strax í tíð Haraldar Guðjónssonar var sunnudagaskólinn þekktur 

meðal bæjarbúa og sóttu mörg börn hann.
164

 Auk þess var Haraldur séra Birni Jónssyni 

presti Keflavíkurkirkju innan handa í barnastarfi þjóðkirkjunnar en þeir kynntust þegar 

þeir störfuðu saman í skóla í Keflavík. Séra Björn hafði það á orði að Haraldur hefði 

verið einn af hans mestu samstarfsmönnum í starfinu í Keflavík og kunni hann mikið að 

meta hjálp hans og vináttu.
165

 Á fundi um miðjan mars 1965 sagði Haraldur að hann 

vildi gera eitthvað sérstakt fyrir unglingana sem komu á unglingafundina og bað hann 

hina fullorðnu um að mæta þangað 23. sama mánaðar með það fyrir augum. Á sama 

fundi var ákveðið að hafa systrafund þann 22. mars þar sem ganga átti frá fatnaði sem 

síðan væri sendur til trúboðsins í Grænalandi eða útbýtt hér heima eftir þörfum.
166

 

Þegar Samúel og Ásta tóku við starfinu héldu þau áfram að leggja mikið upp úr 

barna- og unglingastarfi með nýjum áherslum. Höfðu þau sunnudagaskóla kl. 11 á 

sunnudagsmorgnum og fengu þau rútubílsstjóra í bænum til þess að keyra um hverfi 

bæjarins og sækja börnin í sunnudagaskólann og skila þeim aftur eftir á. Þegar mest var 

voru 160 börn sem sóttu skólann. Vakti þessi nýbreytni mikla ánægju hjá foreldrum. 

Höfðu þau aldurskipt barnastarf og lögðu þau þess vegna mikla áherslu á að stækka 

húsnæðið.
167

 

                                                 

162
 Ópr. Daníel Jónasson, Keflavík. 

163
 Ópr. Daníel Jónasson, Keflavík. 

164
 Agnes Eiríksdóttir, „Lífið með Guði“, 25. 

165
 Viðtal. Höfundur við Séra Björn Jónsson, júlí 2010. 

166
 Ópr. Daníel Jónasson, Keflavík. 

167
 Viðtal. Höfundur við Samúel Ingimarsson, nóvember 2009. 



 51 

Eftir stækkun húsnæðissins var möguleiki á að hafa einnig kaffihúsaaðstöðu á 

efri hæðinni og var opið um helgar fyrir ungmenni af götunni að koma inn og fá sér 

heitt kakó, te eða kaffi og hlustuðu þau á lifandi tónlist frá m.a. Willy Hansen yngri en 

einnig kom fólk ofan af Keflavíkurflugvelli til að aðstoða. Eins og komið hefur fram 

kom hópur ungs fólks úr Keflavíkurkirkju sem kölluðu sig Kristið Æskufólk (KÆK) og 

tóku sum þeirra þátt í starfinu og önnur komu og nutu tónlistarinnar og veitinganna. 

Fóru hópar niður í bæ og buðu fólki að koma á kaffihúsið. Gekk þetta vel og var nokkuð 

um að ungmenni komu inn sértaklega á köldum vetrarkvöldum og gæddur sér á heitum 

drykkjum.
168

 

Samúel og Ásta störfuðu í sex ár í Keflavík eða þar til þau voru beðin um að  

taka við starfi á vegum hvítasunnuhreyfingarinnar.
169

 Yngvi Guðnason og Rebekka 

Jónasdóttir tóku við starfinu 1983. Þau höfðu flust til Keflavíkur 1977 inn í íbúðina á 

neðri hæð kirkjunnar.
170

 Í þrjú ár áður en þau tóku við starfinu fóru Yngvi, Kristinn 

Ásgrímsson og Ingimar Þ. Vigfússon saman fyrir starfinu.
 171

 Eftir að Yngvi og 

Rebekka tóku alfarið við lögðu þau einnig mikla áherslu á barnastarfið og héldu því 

uppi þrátt fyrir mismunandi mikla mætingu og jafnvel í slæmu veðri mættu nokkrir 

krakkar.  Aðsókn náði mest yfir 70 börn en eftir áramót gat hún dottið niður en náði sér 

alltaf aftur á strik. Aðeins sex börn mættu 8. janúar 1984 sem var fyrsta skiptið eftir 

jólafrí en voru orðin 40 börn 26. febrúar. Tók sunnudagaskólinn sér frí yfir sumartímann 

og byrjaði oftast seint á haustin í október eða nóvember. Byrjuðu þau í lok árs 1984 að 

vera með barnastarf í Höfnum að beiðni heimamanna og var það kl. 13 annan hvern 

laugardag í félagsheimilinu. Hélt starfið áfram að vaxa og 1985 þurftu þau að skipta 

sunnudagaskólanum í yngri og eldri deild og aðsóknin fór vaxandi. 9. nóvember féll 

sunnudagaskólinn niður vegna þess að forstöðuhjónin urðu veðurteppt í Fljótshlíð. Þann 

28. desember var Jólahátíð sunnudagaskólans og komu hjónin Ragnar Snær og 

Málfríður og voru með brúðuleikhús og ýmsa skemmtun en þau sáu um barnastarfið í 

Keflavíkurkirkju. Fór Rebekka Jónasdóttir fyrir sunnudagskólanum og var hann með 

föstu formi öll þau sex ár sem þau voru forstöðuhjón í Keflavík. Yfirleitt voru um 40-60 

                                                 

168
 Viðtal. Höfundur við Samúel Ingimarsson, nóvember 2009. 

169
 Viðtal. Höfundur við Samúel Ingimarsson, nóvember 2009. 
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börn sem mættu en stundum rauk mætingin upp og stundum dróg úr henni vegna veðurs 

og annarra hluta.
172

 

Yngvi og Rebekka hættu með starfið 1989. Árið 1991 sameinuðust Vegurinn og 

Hvítasunnukirkjan í Keflavík í Hvítasunnukirkjuna-Veginn. Ákveðið var að um sumarið 

myndu samkomurnar vera í húsnæði Vegarins í Keflavík og síðan um haustið yrðu þær í 

húsnæði Hvítasunnukirkjunnar. Þá varð Kristinn Ásgrímsson forstöðumaður yfir 

þessum sameinaða söfnuði og er enn í dag. Greint verður betur frá því í kaflanum um 

samstarf safnaðanna.
173
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4. Samstarf 
Í þessum kafla verður skoðaðar kenningar um samstarf kristinna og einingu þeirra. Í 

seinni hlutanum verður litið á samstarf þeirra þriggja safnaða í Keflavík sem fjallað er 

um í ritgerðinni. Einnig verður litið til þess hvernig samstarf átti sér stað og milli hverra 

það var mest. Að lokum verður skoðuð sameining Hvítasunnukirkjunnar í Keflavík og 

Vegarins sem var lítill söfnuður í Keflavík á þeim tíma sem spratt upp úr 

náðargjafahreyfingunni.  

4.1 Eining og klofningar 

Víða um hinn kristna heim blasir við kirkjuklofningar og jafnvel deilur. Þá deila hinar 

kristnu kirkjurdeildir, sem skipta hundruðum, oft á tíðum um hver sé hin rétta kirkja og 

hver játi hina sönnu trú. Til eru fræði sem taka á þessum málefnum. Horfa þau fræði  á 

játningar kirkna annars vegar og hins vegar kirkjuklofning í gegnum aldirnar. Hins 

vegar fjalla þessar greinar ekki eingöngu um hvað sundrar heldur einnig þá hluti sem 

kirkjur eiga sameiginlega í játningum sínum, sögu og hefðum. Sú áhersla sem stóð lengi 

var í sambandi við trúvarnaráhuga eða þann áhuga að verja sína kirkjudeild gegn 

árásum frá hendi annarra kirkjudeilda. Á síðastliðnum áratugum hefur hins vegar borið 

meira á öðrum áherslum, samkirkjustefnu. Samkirkjuleg guðfræði leggur ekki einungis 

upp úr því að bera saman kirkjudeildir heldur frekar að reyna að átta sig á 

ágreiningsefnunum í því skyni að sigrast á kirkjuklofningum og ná einingu. Sú viðleitni 

hefur leitt til vaxandi samstarfs kirkjudeilda út um allan heim og leitt til samræðna á 

trúfræðisviðinu. Oft hefur náðst ótrúlegur árangur og hefur orðið samstaða um atriði 

sem áður voru talin ósættanleg ágreiningsefni.
174

 Þessar samræður hafa átt sér stað á 

milli einstakra kirkjudeilda og sömuleiðis á sviði Trúar- og skipulagsmálanefndar 

Alkirkjuráðsins (Commission on Faith and Order) sem er starfsvið innan Alþjóðaráðs 

kirkjudeilda (World Council of Churches) en margar kirkjudeildir eiga aðild að þeirri 

nefnd.
175

 

Sú eining sem kristin kirkja reynir að ná getur verið á ýmsan hátt t.d. sameining 

eins og hefur orðið á Indlandi þar sem nokkrar kirkjudeildir mótmælenda sameinuðust í 

eina kirkju Church of South India. Slík sameining hefur einnig gerst á 

Bretlandseyjunum og víða annars staðar. Einingin getur einnig verið þannig að 
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kirkjudeildir viðurkenna hvor aðra án þess að renna saman í eina kirkjudeild og sýna 

viðurkenningu sína með því að halda sameiginlegar guðsþjónustur þar sem  meðlimirnir 

ganga saman til altaris og vinna yfirleitt saman án samkeppni. Einn af þeim fyrstu sem 

vakti máls á þessu var lútherski guðfræðingurinn Georg Calixtus (1586-1656). Hann 

taldi að kirkjudeildirnar ættu að leggja áherslu á sameiginlegan arf í trúarjátningum 

fornkirkjunnar í stað þess að rækta ágreininginn eins og tíðkaðist á hans dögum. Ekki 

var hlýtt á málefni Calixtus á hans tíma og var hann sakaður um grautartrú og 

stefnuleysi.
176

 

4.2 Samstarfið í Keflavík 

Í viðtali við Rósu Teitsdóttur sem er einn af stofnendum S.D.A. í Keflavík kom til tals 

samskipti aðventista við hinar tvær kirkjurnar. Nefndi hún að það hafi verið erfitt að 

gerast aðventisti í svona litlu samfélagi eins og Keflavík var fyrir stríð. Til að byrja með 

hafi það verið ósköp erfitt og fólk bent og sagt „þarna er konan sem er að verða 

aðventisti.“ Minntist hún þess að vera á gangi út á götu og fólk hefði tekið sveig fram 

hjá henni þar sem það vildi ekki blanda geði við aðventista en þetta breyttist fljótlega til 

batnaðar og samskipti við bæjarbúa bötnuðu.
177

 

Þegar samstarf kristinna safnaða eins og í Keflavík er skoðað þá er það yfirleitt á 

herðum leiðtoga safnaðanna hverju sinni hvernig því er háttað og hvernig þeir eru 

fyrirkallaðir. Samskipti hafa oft verið góð á milli safnaðanna í Keflavík án þess að þeir 

hafi verið í formlegu samstarfi og hefur það byggst á samskiptum leiðtoganna.
178

 Einnig 

hefur verið rígur á milli þar sem leiðtogi eins safnaðar vildi fara að mála 

safnaðarheimilið á helgidegi annars safnaðar.
179

 Á þessu má sjá að leiðtogarnir eru 

grunnurinn að því hvernig samskipti og samstarf safnaðanna getur orðið. 

Saga samstarfs þessara safnaða byrjaði rétt eftir miðja síðustu öld. Mismikið 

samstarf var á milli safnaðanna á mismunandi tímabilum og oftast var meira samband á 

milli þjóðkirkjunnar og hvítasunnumanna heldur en við aðventista. Aðventistar hafa 

lengi verið meira einangrunarsinnaðri heldur en hinir tveir söfnuðirnir enda eiga S.D.A 
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 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, 15. 
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 Viðtal. Höfundur við Rósu Teitsdóttur, ágúst 2010. 
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 Viðtal. Höfundur við Séra Sigfús B. Ingvason, nóvember 2009. 
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 Viðtal. Höfundur við Einar Valgeir Arason, nóvember 2009. 
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ekki aðgang að Alþjóðaráð kirkjudeilda (World Council of Churches).
180

 Í samtali við 

Einar Valgeir Arason, fyrrum prest aðventista í Keflavík sagði hann að aðventistar 

hefðu lengi viljað einangra sig en það hefur breyst núna. Áður fyrr voru menn að reyna 

að passa sig á öðrum kenningum og söfnuðum en núna horfir fólk meira til samstarfs.
181

 

Í seinni tíð hafa þessir þrír söfnuðir unnið meira saman og þá sérstaklega þegar kemur 

að samkirkjulegum bænastundum og guðsþjónustum. Samstarf kvenna hefur hjálpað til 

með samskiptin í gegnum sameiginlegar stundir á Alþjóðabænadegi kvenna en í 

Keflavík hafa þær skipst á að halda samverustundir.
182

 

Þegar byrjað er að skoða hvernig samstarf var á milli safnaðanna kemur fram að 

það verða miklar breytingar við komu séra Björns Jónssonar og Haraldar Guðjónssonar 

enda var hvítasunnusöfnuðurinn þá nýstofnaður. Kynntust séra Björn og Haraldur er 

þeir störfuðu báðir í skóla í Keflavík og tókst vinátta með þeim fljótlega. Lydía dóttir 

Haralds minnist þess að hafa farið með fjölskyldunni reglulega í heimsókn í 

Keflavíkurkirkju á bænastundir sem haldnar voru á mánudagskvöldum.
183

 Haraldur er 

látinn en ég náði tali af séra Birni á heimili hans á Akranesi í júlí síðastliðnum. Séra 

Björn minntist tíma síns í Keflavík með mikilli gleði og hvernig hann kynntist mikið af 

einstaklega góðu fólki þar og þá sérstaklega minntist hann á Harald. Hann sagði við mig 

í síma nokkrum vikum áður að þrátt fyrir að hann sé ekki sammála hvítasunnumönnum í 

öllu að þá hafi Haraldur verið hans mesti og besti samstarfsmaður á þessum tíma. 

Haraldur tók þátt í barnastarfinu í Keflavíkurkirkju og hjálpaði séra Birni með það enda 

hafði hann mikla reynslu í því að reka sunnudagaskóla í hvítasunnusöfnuðunum. Einnig 

kom það fyrir að Haraldur prédikaði í Keflavíkurkirkju og kom séra Björn einnig í 

heimsóknir á samkomur hvítasunnumanna á þeim tíma. Tókst upp mikil vinátta milli 

þeirra. Þá minntist séra Björn þess að hafa fengið til sín unglingsstúlku úr 

aðventusöfnuðinum sem vildi fermast, foreldrum hennar til mikils ama og sagði hann að 

það hafi verið skrýtin upplifun að ráðleggja henni að fermast ekki heldur halda sig við 

sama söfnuð og foreldrar hennar.
184
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 Vef. Seventh-day Adventist church. 

181
 Viðtal. Höfundur við Einar Valgeir Arason, nóvember 2009. 
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 Viðtal. Höfundur við Einar Valgeir Arason, nóvember 2009. 
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 Viðtal. Höfundur við Lydíu Haraldsdóttur, október 2009. 

184
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Haraldur og séra Björn hættu báðir með tveggja ára millibili, Haraldur 1973 og 

séra Björn 1975. Árið 1974 kom nýr forstöðumaður í hvítsunnusöfnuðinn ungur maður, 

Samúel Ingimarsson og var hann þar í sex ár. Árið eftir verður séra Ólafur Oddur 

Jónsson prestur yfir Keflavíkurprestakalli. Með þeim komu nýjar áherslur í starfi og 

urðu vissar nýjungar á þeirra tíma í samstarfi kirknanna. Á sama tíma og Samúel var að 

hefja störf sín í Keflavík var ungur hópur fólks í Keflavíkurkirkju að hefja sinn 

félagsskap Kristið æskufólk (KÆK). Þegar síðan Samúel stóð fyrir breytingum á 

húsnæði hvítasunnusafnaðarins og hóf ungmennastarf sem ætlað var að ná til unglinga 

niðrí bæ um helgar lágu leiðir KÆK og Samúels saman. Úr varð að ýmsir úr KÆK 

komu og störfuðu með Samúel að því starfi en einnig komu aðrir og nutu góðs af 

kaffihúsinu.
185

 Einnig sóttu hópur af ungu fólki í söfnuði aðventistanna 

unglingasamkomur hjá hvítasunnumönnum.
186

  

Samúel starfaði í Keflavík til 1980 en samskipti á milli þessara þriggja safnaða 

hélt áfram og færðist það frá því að vera helst á meðal ungmennanna í það að 

söfnuðirnir héldu sameiginlegar bænastundir og guðsþjónustur. Þann 22. janúar 1981 

var sameiginlega samkoma í safnaðarheimili aðventista vegna bænaviku safnaðanna. 

Skiptust söfnuðirnir á dagskrárliðum þar sem allir sinntu einhverju hlutverki og Kristið 

æskufólk var fyrir hönd Þjóðkirkjunnar.
187

 Ekki er vitað hvort að söfnuðirnir hafi haft 

sameiginlega stund á bænavikum næstu tvö árin en í ársbyrjun 1984 var haldin 

sameiginleg bænavika þar sem söfnuðirnir skiptu samverustundunum sín á milli. 

Samverustundirnar voru haldnar í Keflavíkurkirkju og voru bæði leiðtogar og leikmenn 

úr öllum söfnuðunum sem tóku þátt. Náði þetta frá miðvikudegi 18. janúar til 

miðvikudagsins næsta 25. janúar. Flest kvöldin var þátttakan 30-40 manns.
188

 Árið 1985 

var einnig haldin sameiginlega samkoma vegna Alþjóðabænadags kvenna. Ekki er getið 

um samkomustað en tekið fram að aðventukirkjan, hvítasunnukirkjan og þjóðkirkja hafi 

staðið að þessu. Auður Eir Vilhjálmsdóttir var ræðukona kvöldsins og að vel var 

mætt.
189

 Ragnar Snær og Málfríður sem fóru fyrir barnastarfi Keflavíkurkirkju tóku þátt 
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í jólahátíð sunnudagsskóla hvítasunnukirkjunnar um jólin 1986 og voru með 

brúðuleikrit og fleira.
190

  

Eftir þetta virðist ekki hafa verið um sameiginlegar samverustundir eða 

guðsþjónustur í einhvern tíma og er það ekki fyrr en árið 1991 að dregur til tíðinda í 

samstarfi kristinna trúfélaga á svæðinu. Um nokkurra ára skeið hafði verið starfrækt 

lítið kristið samfélag sem var útibú frá Fríkirkjunni Veginum og kallaði sig Vegurinn 

Keflavík og fóru fyrir því Kristinn Ásgrímsson, sem áður hafði verið í 

hvítasunnusöfnuðinum og Tómas Ibsen Halldórsson sem var einn af þeim sem hafði 

tilheyrt KÆK og var með í því að stofna Veginn. Eftir samræður um sumarið milli 

leiðtoga hvítasunnukirkjunnar og Vegarins í Keflavík kom í ljós einlægur vilji þessara 

tveggja safnaða að sameinast í eitt samfélag. Haldinn var fundur með öldungum 

safnaðanna í Reykjavík og voru menn jákvæðir gagnvart þessu og lögðu þeir það í 

hendur trúsystkinanna í Keflavík að vinna úr þessu. Helsta álitamálið var hvorum 

söfnuðinum sameiginlegi hópurinn úr Keflavík myndi tengjast. Ákveðið var að mynda 

sameiginlegan söfnuð undir þeim formerkjum að hér væri kristið fólk í Keflavík sem 

kæmi saman um Jesúm Krist, án tillits til bakgrunns þeirra. Ákveðið var að hver og einn 

myndi halda þeim tengslum við þann söfnuð í Reykjavík sem það vildi en í Keflavík 

væru þau sameinuð kirkja vegna Drottins. Nafn þessa safnaðar varð Hvítasunnukirkjan 

– Vegurinn. Fyrst voru samkomur haldnar í húsnæði Vegarins að Túngötu 12 fram að 

hausti en eftir það í húsnæði hvítasunnukirkjunnar.
191

 

Á þessum áratugum virðist hafa verið gott samstarf á milli safnaðanna þriggja 

og þrátt fyrir að þeir hafi ekki alltaf unnið saman þá hafa þeir sýnt hverjir öðrum 

virðingu og viðurkenningu og haldið sameiginlegar guðsþjónustur. Mismikið var um 

samstarf og samgang en öruggt er að í seinni tíð hafa samskipti þeirra á milli farið 

vaxandi.
192

 En staðreyndin er sú að það hefur ekki alltaf verið raunin því tortryggni 

hefur ríkt hjá söfnuðunum í garð hvors annars. Því meira var lagt upp úr mismun 

kenninga en sameiginlegum kristnum arfi en eins og sagan sýnir þá hefur það tekið 

stakkaskiptum. Kenningarmismunur er enn til staðar en leiðtogar safnaðanna hafa lagt 

hann til hliðar til þess að efla samstarf og einingu kristinna suður með sjó.
193

 Er þetta 
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svipað og gerst hefur á höfuðborgarsvæðinu á síðastliðnum árum og hefur verið stofnuð 

Samstarfsnefnd kristinna trúfélaga og eiga allir þessir söfnuðir fulltrúa í þeirri nefnd. 

Stendur hún fyrir sameiginlegum bænastundum vikulega í Friðrikskapellu við 

Valsheimilið og taka leiðtogar og leikmenn úr öllum söfnuðum þátt í þeim og hefur 

þetta framtak aukið vilja til samstarfs og samstöðu meðal hinna kristnu safnaða á 

Íslandi. 
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Lokaorð 
Allir þessir söfnuðir hafa sameiginlegan kristinn grunn og eiga þeir allir sögu sína að 

rekja beint eða óbeint til siðbreytingarinnar á 16. öld. Kenningar Lúthers um kennivald 

Biblíunnar og réttlæti fyrir trú hafa haft áhrif á kenningar þeirra allra og allar eiga þær 

upphaf sitt í trúarhreyfingum eða vakningum meðal almennings. Þrátt fyrir það spruttu 

þessar kirkjudeildir upp á ólíkum tímabilum og við ólíkar aðstæður. Aðventistar og 

hvítasunnukirkjan eiga meira sameiginlegt hvað varðar kenningar og kenningabakgrunn 

ef frá er skilin kenningin um hvíldardaginn sem laugardag hjá aðventistum. Báðir þessir 

söfnuðir spruttu fram frá kirkjudeildum meþódista og baptista og stunda báðir 

niðurdýfingarskírn fullorðinna. Þrátt fyrir það þá virðist mesta samstarfið í Keflavík á 

síðustu öld hafa verið milli lúthersku þjóðkirkjunnar og hvítasunnukirkjunnar en það 

var ekki fyrr en undir lok 8. áratugarins að meira samstarf og samskipti mynduðust á 

milli allra þriggja. 

Saga safnaðanna í Keflavík er mjög ólík þegar kemur að starfsháttum og 

uppbyggingu starfsins en hins vegar má sjá þætti sem þessar kirkjur áttu sameignlega 

t.d. áhersla þeirra allra á öflugt barna- og ungmennastarf. Einnig var uppgangstími allra 

þessara safnaða á 7. og 8. áratug síðustu aldar. Þrátt fyrir að uppgangur Keflavíkurkirkju 

hafi verið jafnari og stöðugir þá jókst starfsemi þeirra allra og meðlimafjöldi á þeim 

áratugum. Undir lok tímabilsins fór samstarfið að aukast. Oft virðist þó hver og einn 

hafi starfað í sínu horni án mikillar vitneskju um starf hinna safnaðanna. Hvað varðar 

kenningar um samstarfið þá hefur samstarfið í Keflavík byggst að miklu leyti á því að 

söfnuðirnir hafi sýnt viðurkenningu á starfi hvors annars með því að hafa sameiginlegar 

bænastundir. Eins var beint samstarf á milli einstaklinga úr einum söfnuði þar sem þeir 

þjónuðu í kirkjustarfi annars safnaðar t.d. samstarf Haraldar Guðjónssonar og séra 

Björns Jónssonar.  

Það sem tengir þessa söfnuði saman er þeirra sameiginlega kristna arfleið í 

Postullegutrúarjátningunni og Níkeujátningunni og þær áherslur sem komu inn með 

siðaskiptunum. Kenningar þeirra eru ólíkir um vissa hluti og virðist það hafa hindrað 

samstarf framan af en þegar leið á öldina virðast áhersla á kenningarlegan mismun vikið 

fyrir vilja til samstarfs. Hafa leiðtogar safnaðanna verið viljugri að horfa á þá hluti sem 

sameinuðu þá. Greinilega má sjá að samstarf var að miklu leyti undir samskiptum 

leiðtoganna komið. Leiðtogar safnaðanna hafa metið það meiri kost að vinna saman 

heldur en að vera í samkeppni og líta gagnrýnum augum á hvern á annan. 
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Samvinna kristinna trúfélaga hefur aukist síðastliðin ár á Íslandi og hefur það 

haft þau áhrif að stofnuð hefur verið Samstarfsnefnd kristinna trúfélaga sem stendur 

meðal annars fyrir vikulegum bænastundum í Friðrikskapellu við Valsheimilið. Þar 

koma saman leiðtogar og leikmenn úr mörgum kirkjudeildum og meðal annars þessara 

þriggja kirkna sem fjallað hefur verið um í þessari ritgerð. Er þar breyting frá því sem 

áður var eins og sjá má á samskiptum aðventista og Plymouth bræðranna við upphaf 

síðustu aldarinnar. Því nú ríkir mun meiri skilningur og virðing milli safnaða sem eykur 

möguleika á samstarfi og einingu í framtíðinni. 
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