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Kirkjan og framtíðin
Ef ég man rétt voru um 93% Íslandinga meðlimir í Þjóðkirkjunni þegar ég hóf prestskap.
Síðan eru liðin tæp þrjátíu ár. Nú eru u.þ.b. 70% Íslendinga í þjóðkirkjunni. Að vísu er rétt að
taka fram að þessi breyting stafar ekki eingöngu af úrsögnum. Fjöldi nýbúa hefur flutt til
landsins og fæst þeirra gengið í kirkjuna. Eftir stendur samt að þjóðkirkjufólki er að fækka.
Ekki þarf mikla kunnáttu í tölfræði til að átta sig á örlögum kirkjunnar ef sama þróun heldur
áfram.
Ég tel að mikilvægasta verkefni Kirkjunnar á komandi árum sé að stöðva þessa þróun og
helst að snúa henni við. Hér þarf langtíma hugsun. Við þurfum að spyrja spurninga eins og:
Hvaða áhrif mun það sem við gerum í dag hafa eftir þrjátíu ár? Hver eru kjarnaatriði
kristindómsins sem við verðum að viðhalda — og hvað skiptir minna máli? Hvernig
kirkjustarf vill þjóðkirkjufólk? Getum við betur höfðað til fólks á hinum mikilvægu
mótunarárum milli fermingar og tvítugs? Getum við laðað nýbúa að kirkjunni?

Vígslubiskupinn á Hólum hefur engin formleg völd að heitið geti. Hlutverk hans felst í því að
halda góðu sambandi við yfirstjórn kirkjunnar, þekkja til í öllum sóknum biskupsdæmisins,
bera umhyggju fyrir, hlusta, ráða heilt og vara við. Ég hygg að hér valdi hver á heldur. Sé
þessu hlutverki vel sinnt getur það í raun verið ákaflega miklvægt fyrir kirkjuna.
Að lokum ein brýning: Kjósum! Það sýnir styrk Kirkjunnar og skiptir máli að góð þátttaka sé í
þeim kosningum sem framundan eru.

