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Forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson, forsætisráðherra, Geir Haarde og frú,

dóms og kirkjumálaráðherra, Björn Bjarnason, forseti alþingis, Sturla Böðvarsson,

þingfulltrúar, og allir góðir gestir. Verið öll velkomin til hátíðarfundar Kirkjuþings þegar

minnst er hálfrar aldar afmælis Kirkjuþings og 75 ára afmælis Kirkjuráðs.

Kirkjuþing íslensku Þjóðkirkjunnar kom fyrst saman 18. október 1958. Rúmum

aldarfjórðungi fyrr, 11.október 1932,  hafði Kirkjuráð tekið til starfa. Þess er einnig

minnst í dag að í ár tíu ár liðin síðan núgildandi lög tóku gildi sem skilgreina

Þjóðkirkjuna sem frjálst, sjálfstætt trúfélag og Kirkjuþing sem æðsta vald í málefnum

hennar. Svo hér er margs að minnast og þakka er við staðnæmumst við þessar mikilvægu

vörður á vegi Þjóðkirkjunnar til aukins frelsis og sjálfræðis og ábyrgðar.

Nærvera æðstu leiðtoga þjóðarinnar minnir á mikilvægi þessara tímamóta og á þau

traustu bönd sem eru milli þjóðar og kirkju. Það er þakkarefni. Nærvera fulltrúa erlendra

systurkirkna minnir á samfélag okkar innan almennrar kirkju og dýrmætt og mikilvægt

vinarþel. Við þökkum það. Við þökkum þeim sem leiddu kirkjuna, mörkuðu brautina og

vörðuðu þennan veg. Við þökkum þeim sem fyrr og síðar hafa gegnt þeim trúnaði fyrir

hönd kirkjunnar að sitja Kirkjuþing og ráða þar málum hennar og marka henni stefnu.

Við þökkum farsæla samleið ríkis og kirkju og þjóðar og kirkju að mótun menningar og

siðar í þessu landi. Og við treystum vor heit að taka höndum saman, þjóð og kirkja að hag

og heill lands og lýðs á alvörutímum.

Við stöndum á tímamótum. Við minnumst leiðtoga og forystumanna kirkjunnar sem

horfnir eru frá oss. Tveir þeirra voru í forsæti Kirkjuþings og Kirkjuráðs um árabil og

mótuðu svip og starfsemi íslensku kirkjunnar.

Herra Bolli Gústavsson, vígslubiskup lést 27. mars s.l., 72 ára að aldri. Herra Bolli

var vígslubiskup á Hólum árin 1991–2002. Hann lét víða til sín taka í félagsstörfum og í

lista og menningarlífi landsmanna, ljóðelskur og listfengur fagurkeri, ritfær og orðhagur,

eins og bækur hans, ritgerðir, myndskreytingar og teikningar bera glöggt vitni. Sem

vígslubiskup beitti hann sér fyrir byggingu Auðunarstofu á Hólum sem er ein höfuðprýði

hins helga staðar. Hann var orðlagður prédikari og framganga hans í helgri þjónustu var
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jafnan borin uppi af smekkvísi og virðingu. Eftirlifandi eiginkona hans er frú Matthildur

Jónsdóttir.

Dr. Björn Björnsson, prófessor, andaðist hinn 9. maí s.l. 71 árs að aldri. Hann sat á

Kirkjuþingi árin 1990-1994.  Fræðimennska dr. Björns og atbeini að málefnum fjölskyldu

og félagsmála, lífssiðfræði og umhverfissiðfræði birtist í þingsstörfum hans og hefur

auðgað íslenska guðfræði, samfélag og kirkju. Auk kennslu og fræðastarfa átti hann

merkan þátt að uppbyggingu félagsvísinda á Íslandi og hins félagslega kerfis í Reykjavík.

Um skeið starfaði hann sem fræðslustjóri Biskupsstofu og bar þar ábyrgð á fræðslu og

kærleiksþjónustu Þjóðkirkjunnar og átti góðan þátt meðal annars að stefnumörkun

safnaðaruppbyggingar, svo og mótun fjölskyldustefnu. Eftirlifandi eiginkona hans er frú

Svanhildur Sigurðardóttir

Herra Ólafur Skúlason, biskup andaðist hinn 9. júní s.l. á 79. aldursári. Hann var

vígslubiskup Skálholtsstiftis 1983 og biskup Íslands 1989-1997. Herra Ólafur var

forgöngumaður hinnar starfssömu kirkju sem kallar unga sem eldri til starfa að málefnum

kirkjunnar og eflir leikmenn til forystu. Þjónustuár hans á biskupsstóli voru tímar vaxtar

og grósku. Hann beitti sér fyrir nýskipan samskipta ríkis og kirkju, sem leidd var til lykta

fyrir atbeina hans, og reyndist Þjóðkirkjunni heillaspor. Á sviði samkirkjumála átti herra

Ólafur ríkan þátt í að binda styrk vináttu tengslmilli norrænu og anglikönsku kirknanna.

Eftirlifandi eiginkona hans er frú Ebba Sigurðardóttir.

Herra Sigurbjörn Einarsson lést 28. ágúst, 97 ára að aldri. Hann gegndi embætti

biskups Íslands 1959 til 1981 og hefur markað djúp heillaspor í kirkju og trúarlífi og

menningu landsmanna og naut óskoraðrar virðingar innanlands sem utan.   Hann stóð

fyrir endurnýjun guðfræðiiðkunar á Íslandi, efling og endurnýjun helgihalds og

sálmasöngs kirkjunnar, uppbygging Skálholts, Hallgrímskirkju og Hjálparstarfs

kirkjunnar. Herra Sigurbjörn ruddi nýjar brautir fyrir fagnaðarerindið á róstusamri öld

ágengra tilvistarspurninga og siðferðislegra álitamála. Til æviloka var hann sístarfandi og

mikilvirkur og gefandi, sem andlegur leiðtogi og sálusorgari þjóðar og einstaklinga. Eftir

hann liggur mikill fjöldi ritsmíða á sviði vísindaiðkunar og prédikunar. Sálmar hans og
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bænir bera uppi helgihald kirkjunnar og trúarlíf einstaklinga hér í landi, og veita leiðsögn

og huggun trúar og vonar.

Við minnumst þessara leiðtoga vorra með söknuði og hugheilli þökk og tjáum virðingu,

þökk og samhug með því að þingheimur rís úr sætum.

Drottinn minn gefi dánum ró og hinum líkn sem lifa. Amen.

Varanlegir sjóðir og velgengni

Þjóðkirkjan, eins og þjóðin öll, horfist í augu við breytta tíma og heimsmynd.

Möguleikar Þjóðkirkjunnar að bregðast við aðstæðum og sýna frumkvæði og

sveigjanleika, hafa reynst ómetanlegur styrkur. Atburðir undanfarið hafa sýnt að samstarf

yfir sóknamörk og embætta er kirkjunni nauðsyn. Við höfum séð þá margvíslegu

möguleika sem felast í samstarfi og samvinnu, í afli og áhrifum þess þegar tekið er

höndum saman, inná við og við stofnanir og félagasamtök út á við andspænis verkefnum

og áskorunum dagsins. Við höfum opnar kirkjur og gestrisna söfnuði sem leggja sig fram

um að þjóna samfélaginu. Prestar, djáknar og forystufólk safnaðanna taka höndum saman

yfir markalínur samfélagsins sem biðjandi, boðandi og þjónandi kirkja. Sem öflugur

liðsmaður við uppbygging og mótun bjartar framtíðar í okkar góða landi.

Samfélag kirkjunnar og þátttaka í þjóðlífinu birtist í trúfesti og umhyggju í önnum

og hvíld hversdagsins, samfélagi við Guð og náungann í guðsþjónustum og helgihaldi, í

athöfnum á krossgötum ævinnar. Það birtist í sjálfboðastarfi safnaðanna, það birtist í

kórastarfi og barnastarfi og ungmennastarfi alls konar. Það birtist í þátttöku í fjáröflun

Hjálparstarfs kirkjunnar. Það birtist í því þegar sorgin knýr dyra, þegar áföll verða og

syrtir að í lífi einstaklinga og samfélags, þá sækir fólk í það samfélag sem umfaðmar og

reisir upp með máttugu orði Guðs og atferli vonar, trúar og kærleika. Umhyggjan er

styrkur og sál trúarinnar. Aldrei var mikilvægara að minna á þá eilífu auðlind en einmitt

nú.

 Á snöggu augabragði hrundi svo margt sem keikast stóð í hinni hraustu, nýju

veröld hnattvæðingarinnar. Horfurnar eru engan veginn bjartar. Margir eru áhyggjufullir
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um lífsafkomu sína, einstaklingar, fjölskyldur, fyrirtæki og stofnanir samfélagsins. En við

missum ekki móðinn!  Nú fá ríki heims og fjármálastofnanir og einstaklingar tækifæri til

að endurmeta og endurskipuleggja með visku, hagsýni,  hófsemi og umhyggju að

leiðarljósi. Hvar er þeim gildum helst miðlað? Við teljum okkur vita það. Í iðkun og

uppeldi trúar, vonar og kærleika.

Ofuráhersla í umræðu um fjármálavanda og umhverfisvá er á dökkri og neikvæðri

mynd af manninum og afli hans og möguleikum til að eyða, spilla, sóa og deyða. Víst

sjáum við merki þess allt um kring, því miður. En fótspor mannsins á jörðu og mannlegu

samfélagi eru ekki aðeins fótspor ágirndar og eyðingar, heldur líka góðs og gleði,

uppbyggingar, sköpunar. Hin kristna heimsmynd og lífssýn gengur út frá því að við séum

sett á þessa jörð og falið að gæta hennar af ábyrgð og miðla með okkur gæðum hennar af

réttlæti og sanngirni gagnvart meðbræðrum okkar, já, og niðjum. Maðurinn er

samverkamaður skaparans að hamla gegn illu, hlú að lífi, greiða því góða veg. Og víða

má sjá merki þess í verkum og viðmóti góðs fólks á vettvangi daganna.

Í hamförum fjármálakreppunnar megum við ekki gleyma systkinum okkar í

fjarlægum álfum sem ekki nutu ávaxta góðærisins að neinu marki. Desmond Tutu,

erkibiskup,  hvetur alþjóðasamfélagið til að standa við þúsaldarmarkmið Sameinuðu

þjóðanna. Hann segir að við höfum þrátt fyrir allt möguleika á að vera „fyrsta kynslóð í

sögu mannkynsins til að uppræta mesta ranglæti og alvarlegustu mannréttindabrot

sögunnar: örbirgðina.“ Við skulum hlusta eftir því og bregðast við, leggja okkar að

mörkum í þeim efnum. Aldrei var meiri þörf en einmitt nú að efla hjálparstarf og

þróunarhjálp um allan heim til að standa við skuldbindingar okkar gagnvart þeim fátæku í

heiminum.

Þeir alvarlegu erfiðleikar sem íslensk þjóð gengur nú gegnum er umfram allt

auðsældarkreppa en ekki örbirgðar. Íslendingar hafa aldrei verið auðugri og þjóðin aldrei

búið við betri innviði og forsendur en nú til að takast á við og vinna sig út úr áföllum.

Sannarlega erum við vellauðug í samanburði við þau sem vart hafa til hnífs og skeiðar, og

sem er hlutskipti milljóna barna víða um heim. Okkar er að gleyma þeim aldrei og rétta

fram hjálparhönd líka og ekki síður þegar við finnum að okkur þrengt í lífskjörum. Það

væri til marks um auðugt hjarta og trúmennsku okkar við gjafara allra góðra hluta að
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leggja okkur fram um einmitt nú að styðja þau börn sem þurfa áfram á aðstoð okkar að

halda.  

Fagnaðarboðskapur frelsarans sem kirkjan ber vitni í orði og atferli á helgum og

hátíðum og í gleði og raunum knýr okkur til góðra verka. Knýr okkur til að boða von og

trú og vitna um kærleika Guðs sem öllu er ofar og á erindi til allra manna á öllum tímum.

Kirkjuþing íslensku Þjóðkirkjunnar er vettvangur til að skerpa þá sýn, með því að móta

stefnu okkar kirkju og setja ramma utan um starf hennar. Það er gert til að við getum enn

betur sinnt þjónustu fagnaðarerindisins við þjóðina okkar, hughreyst og áminnt, og bent á

hina „varanlegu sjóði og velgengni“ (Orðskv. 8:18),  sem felast í því að „stunda réttlæti,

guðrækni, trú, kærleika, stöðuglyndi og hógværð“, eins og postulinn segir (I. Tím. 6:11).

Mættum við axla þá ábyrgð nú og um komandi tíð. Gef oss það, góði Guð, „meðan þín

náð lætur vort láð lýði og byggðum halda.“

Göngum nú með gleði til góðra verka á Kirkjuþingi. Friður Guðs sé með oss öllum.


