
Deistar

Deistar (Guðstrúarmenn án trúarjátninga) líta svo á að Guð hafi 
ekki áhrif á lögmál heimsins og láti hann afskiptalausan.

Guð var sagður eins og úrsmiður sem trekkir það og lætur það 
síðan ganga án frekari afskipta.
Vildu náttúruleg trúarbrögð grundvölluð á skynsemi í stað 
opinberana.
Fylgið einkum meðal enskumælandi efri stétta og menntamanna.
Helstu leiðtogar byltingarinnar í Bandaríkjunum voru deistar.



Frjálslyndi

Á 19. öld var guðleysi og höfnun á trúrækni og 
kirkju kallað heiðindómur (infidelity).

Áhrif frá helstu hugsuðum frönsku byltingarinnar.
Áhrifamesta ritið í Bandaríkjunum var Age of Reason
eftir Thomas Paine (1737-1809) frá 1794.
Um 1790 sögðu frjálslyndir og fríþenkjarar mikið til 
skilið við deismann.

Fjöldi samtaka var stofnaður.
Ótal tilraunir til að skipuleggja samtök á landsvísu 
mistókust á 19. öld.
Flest frjálslynd samtök liðu undir lok með fyrstu kynslóð.

Eftir borgarastyrjöldina í Bandaríkjunum var áherslan 
fremur á inntak frjálslyndisins fremur en andstöðu við 
kristnar kennisetningar eins og áður fyrr.
Margir frjálslyndir skilgreindu sig áfram sem kristna 
og náðu áhrifin til fjölda kirkjudeilda.



Guðleysi
Allt frá upplýsingunni hafa menn í vaxandi mæli afneitað tilvist
Guðs.

Guðleysi nær þó ekki almennri útbreiðslu fyrr en á 19. öld.
Ýmsir deistar voru á mörkum þess að kallast guðleysingjar.
Málflutningur guðleysingja miðaði fyrst og fremst við gagnrýni á
kristindóm.
Hugmyndafræðin var vísindaleg efnishyggja: Þar sem heimurinn er 
efnislegur er hægt að rannsaka hann vísindalega.

Þekktir guðleysingjar á 19. öld:
Karl Marx.
Ludwig Feuerbach.
Auguste Comte.
Percy Bysshe Shelley.

Þekktir guðleysingjar á 20. öld:
Bertrand Russell.
Julian Huxley.

Varanleg guðleysissamtök eru fyrst stofnuð á 20. öld.
Leggja jafnan áherslu á að lífssýn sín án guðstrúar sé jákvæð.



Mikhail Bakunin (1814-1876) var 
rússneskur róttæklingur sem tók 
virkan þátt í verkalýðsbaráttunni víða 
um Evrópu og telst einn helsti 
hugmyndafræðingur stjórnleysingja 
(anarkista).

Var sannfærður guðleysingi: „Ef Guð 
væri virkilega til, þyrfti 
bráðnauðsynlega að tortíma honum.“ 
(Úr God and the State.) 
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Fyrirlestur Russells Why I Am Not a 
Christian er kominn út í íslenskri 
þýðingu Ívars Jónssonar prófessors við 
Háskólann á Bifröst undir heitinu Af 
hverju ég er ekki kristinn.



Antony Flew (1923-) er breskur 
heimspekingur sem var lengi einn 
þekktasti talsmaður afdráttarlaus 
guðleysis á Vesturlöndum.

Tók virkan þátt í rökræðu um kristindóm 
og önnur trúarbrögð.
Árið 2004 lýsti hann því yfir að hann hefði 
skipt um skoðun og tekið trú á Guð. 
Guðsmynd hans er deísk.
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Dæmi um guðleysingja úr röðum 
guðfræðinga.



Frjálslyndir á Íslandi

Frjálslyndur kristindómur.
Unitarar.
Nýguðfræði.

Guðleysingjar.
Menntamenn.

T.d. Níels Dungal.

Kommúnistar.
T.d. Brynjólfur Bjarnason.

Siðrænir húmanistar.
Siðmennt.

Samfélag trúlausra.

Vantrú.
Skeptikus.



Vestur-íslenskir unitarar og nýguðfræðingar:

Stephan G. Stephansson

Vestur-Íslendingar klofnuðu í afstöðunni til 
trúarjátninga lúthersku kirkjunnar upp úr 1885. 

Stephan G. Stephansson (1853-1927) rithöfundur var 
yfirlýstur efahyggjumaður sem varð hallur undir unitara.

Stofnaði Hið íslenska menningarfélag í Kanada árið 
1888. Lútherska kirkjufélagið leit það hornauga vegna 
frjálslyndis þess í trúarefnum.



Vestur-íslenskir unitarar og nýguðfræðingar:

Björn Pétursson

Upphaf íslenskra unitara hefur verið rakið til norska 
skáldsins og unitaraprestsins Kristófers N. Jansons 
(1841-1917).

Jón Ólafsson ritstjóri þýddi nokkur ritverk hans.

Björn Pétursson (1826-1893) var fyrrverandi 
alþingismaður sem gerst hafði bóndi í Vesturheimi.

Var mágur Jóns Ólafssonar ritstjóra.
Varð trúboði The American Unitarian Association í fullu starfi 
í Winnipeg í Kanada árin 1887-1891.
Stofnaði fyrsta vestur-íslenska unitarasöfnuðinn árið 1891.

Unitarakirkjan var byggð beint á móti lútherskri kirkju Vestur-
Íslendinga í Winnipeg.
Árið 1901 var Hið únítaríska kirkjufélag Vestur-Íslendinga
stofnað.



Vestur-íslenskir unitarar og nýguðfræðingar:

Rögnvaldur Pétursson

Sr. Rögnvaldur Pétursson (1877-1940) þjónaði 
söfnuði unitara.

Unitarar voru tiltölulega fámennir meðal Vestur-
Íslendinga þegar hann varð prestur í söfnuði þeirra 
árið 1903 en næstu árin fjölgaði þeim til muna.
Náinn vinur Stephans G.
Félagsmálafrömuður.
Sæmdur doktorsgráðu árið 1928.
Heiðursdoktor við Háskóla Íslands árið 1930 vegna 
framlags síns í íslenskum menningarmálum og 
rannsóknum á bókmenntum.



Vestur-íslenskir unitarar og nýguðfræðingar:

Friðrik J. Bergmann

Sr. Friðrik J. Bergmann (1858-1918) þjónaði 
Tjaldbúðarsöfnuðinum og var varaforseti 
lútherska kirkjufélagsins.

Varð helsti talsmaður nýguðfræðinnar meðal 
Vestur-Íslendinga upp úr aldamótum og naut 
stuðnings m.a. Jóns Helgasonar og Haraldar 
Níelssonar frá Íslandi.
Átti í hatrömum deilum við sr. Jón Bjarnason, 
leiðtoga lútherska kirkjufélagsins, sem vildi standa 
vörð um lútherskan rétttrúnað og Biblíuna sem orð 
Guðs. Sr. Jón og fylgismenn hans litu á nýguðfræði 
og unitaraisma sem trúvillu.
Sagði skilið við lútherska kirkjufélagið ásamt 
fjórðungi meðlima þess og fjölda safnaða vegna 
deilna um nýguðfræði árið 1909.
Reyndi um síðir en án árangurs að sameina 
Tjaldbúðarsöfnuðinn unitörum.
Tjaldbúðarsöfnuðurinn klofnaði upp úr 1918 og 
sameinaðist meirihlutinn unitarasöfnuðinum en 
minnihlutinn lútherskum.















Dæmi um bók þar sem rakin er 
saga trúardeilna Vestur-Íslendinga.

Unitarar urðu allfjölmennur 
minnihlutahópur.
Meirihlutinn var innan Hins 
evangelísk-lútherska 
kirkjufélags Íslendinga í 
Vesturheimi sem stofnað var af sr. 
Jóni Bjarnasyni árið 1885.
Tjaldbúðarsöfnuðurinn klofnaði 
frá lútherska kirkjufélaginu 1894 og 
varð upp úr aldamótum bækistöð 
nýguðfræðinnar. Síðar klofnaði 
söfnuðurinn í afstöðunni til unitara. 
Örfáir gerðust öldungakirkjumenn á 
árunum 1888-1891.

Megin ástæður þessa fylgis unitara 
að mati höfundar:

Einstaklingshyggja og skynsemistrú.
Uppreisn gegn gömlum 
sveitarlegum siðum og trúarhörku.
Frambærilegir forystumenn unitara.
Stýrðu lengi Þjóðræknisfélaginu.
Styrktir fjárhagslega af 
unitarasöfnuði í Boston.
Íslenskir nýguðfræðiprestar fóru 
Vestur til að þjóna hjá unitörum.



Unitarar á Íslandi

Unitarasöfnuður var aldrei stofnaður á Íslandi.
Ýmsir Íslendingar skilgreindu sig sem unitara 
eða voru undir áhrifum frá þeim.

Sr. Matthías Jochumsson var hallur undir unitara.
Vestur-íslenskir unitarar kynntu sjónarmið sín í 
trúarefnum fyrir Íslendingum í ræðu og riti.
Árið 1926 neitaði Jón Helgason biskup að vígja 
guðfræðineman Þorgeir Jónsson til prests hjá 
kanadískum unitarasöfnuði Vestur-Íslendinga.
Guðfræðingurinn Ludvig Guðmundsson skrifaði 
bók þar sem hann fordæmdi vígsluneitun biskups 
enda hefði áður komið fram hjá honum að 
íslenska þjóðkirkjan væri játningarlaus eins og hjá 
unitörum.
Fjöldi spíritískra eða nýguðfræðisinnaðra 
þjóðkirkjupresta þjónaði um tíma í 
unitarasöfnuðum í Kanada. Játningarsinnaðir 
þjóðkirkjuprestar þjónuðu hins vegar í lútherskum 
söfnuðum.



Dæmi um íslensk unitararit. Rögnvaldur Pétursson var prestur við vestur-íslenskan 
unitarasöfnuð í Kanada og flutti hann fyrirlestra sína á Íslandi m.a. í Fríkirkjunni í Reykjavík.
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Verkalýðsleiðtoginn Pjetur G. 
Guðmundsson (1879-1947) gaf út 
þýðingar sínar á fjórum erindum 
eftir Robert G. Ingersoll (1833-
1899) undir titlinum Andlegt 
sjálfstæði árin 1927 og 1931. Árið 
1936 flutti Pjetur svo útvarpserindið 
Trú og trúleysi sem síðar var einnig 
gefið út.

Ritstjóri bókarinnar og einn af 
forystumönnum félagsins Vantrú, 
Óli Gneisti Sóleyjarson, kvartar 
undan því í innganginum hversu 
hægt siðbótarstarfi kirkjunnar miði 
áfram.



Blekking og þekking eftir Niels Dungal

Niels Dungal prófessor í læknisfræði við Háskóla Íslands og rektor hans um 
tíma gaf út bókina Blekking og þekking árið 1948 í von um að geta flett ofan af 
kristindóminum fyrir fullt og allt fyrir almenningi.

Bókin er að mestu endursögn af tveggja binda ritverkinu A History of the Warfare of 
Science with Theology in Christendom eftir Andrew Dickson White (1832-1918) frá 
árinu 1896.
Upphafsmenn Vantrúar tala um áhrif bókar Niels Dungals á þá og reyndu þeir að fá 
hana endurútgefna hjá háskólaútgáfunni.
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Níels Dungal: Blekking og þekking.
Helgafell. Reykjavík. 1948.
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Níels Dungal: Blekking og 
þekking. Helgafell. Reykjavík. 
1948.
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Níels Dungal: Blekking og 
þekking. Helgafell. Reykjavík. 
1948.
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Af líkama og sál. Ritstjórar: Einar Logi Vignisson & Ólafur Páll Jónsson. 
Útgefendur: Ólafur Páll Jónsson og Einar Logi Vignisson. Reykjavík. 1992.
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Dæmi um kveðskap Helga Hóseassonar



Dæmi um kveðskap Helga Hóseassonar



Dæmi um kveðskap Helga Hóseassonar



Dæmi um kveðskap Helga Hóseassonar






