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EFNI: UMSÖGN UM MÁL 273
Stjöm Sambands sveitarfélaga á Austurlandi styður framgang raáls 273 um 
mikílvægi fræðslu iim kristni og önnur tróarbrögð og lífsviðhorf.

Lítur hún svo á að með samþykkt þess á hinu háa Alþingi myndu þingmenn temja sér 
að sýna af sér gott fordæmi og iáta af bræðra- og systravígum, sem þar tíðkast og 
halda enn betur í heiðri „boðorðin 10“, er við flest hver áttum þess kost á að nema við 
fótskör mæðra okkar og feðra, hvort sem vera skyldi í upphaflegri merkingu eða 
jákvæðrí túlkun eins og hún er fram sett hér að neðan.

Boðorðin 10 og Boðorðin 10 íjákvœðri tuíkum

1. Ég er Drottmn, Guð þinn, þú skal elcki aðra guði hafa

1. Geröu upp við hjáguðma og lifðu jyrir og í kcerleika Guðs.

2. Þú skalt ekki leggja nafn Drottins Guðs þíns við hégóma.

2. Nolaðu. fúslega nafn Guðs og biddu um styrk ham -  en til góðra verka.

3. Halda skaltu hvíldardaginn heilagan.

3. Unntu þér regíulegrar hvíldar og tíma til andlegrar íhugunar.

4. Heiðra skaltu föður þinn og móður.

4. Auðsýndu foreldrum þínum virðingu og kœ.rleika. Láttu börnin þín njóta þess sama.

5. Þú skalt ekki mann deyða.

5. Verndaðu lífið og hlúðu að því í öllum myndum.

6. Þú skalt ekki drýgja hór.

6. Vertu maka þínum trú/r.
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7. Þú skait ekki stela.

7. Berðu virðingu fyrir eigum. og réttindum annarra.

8. Þú skalt ekki bera Ijúgvitni gegn náunga þínum.

8. Vertu áreiðanleg/ur í hugsunum, orðurn og verkum. Efndu loforð þín og baktalaðu

9. Þú skalt ekki gimast hús náunga þíns.

9. Berstu gegn öfund og löngun til að eignast alla hluti.

10. Þú skalt ekki girnast konu náunga þíns, þjón, þernu, fénað né nokkuð það sem 

náungi þinn á.

10. Samfagnaðu meðbróður þinum þegar honum vegnar vel í lífinu.

Ofanritað tilkynnist hér með. 

Djúpavogi 25. feb. 2011;

K
frkvstj. SSA

25. febrúar 2011
Frá nefndasviði Alþingis.

Ágæti viðtakandi.

Menntamálanefnd Alþingis sendir yður til umsagnar tillögu til þingsályktunar um mikilvægi 
fræðslu um kristni og Örrnur trúarbrögð og lífsviðhorf, 273. mál.
Þess er óskað að umsögn berist fyrir 14. mars 2011 á netfangið nefndasvid@althingi.is en 
jafnframt er óskað eftir að fá undirritað frumrit til skjalaskráningar sent til Nefndasviðs 
Alþingis, Austurstræti 8-10,150 Reykjavík.
Þingskjalið er hægt að sækja á vef Alþingis: http://www.althingi.is/altext/139/s/0316.html 
Vakin er athygli á því að allar umsagnir um málið birtast á vef Alþíngis undir fyrirsögninni 
Innsend erindi á síðu viðkomandi þingmáls þegar það hefur verið rætt á nefndarfundi. Bent 
skal á að leiðbeiningar um ritun umsagna er að finna á vef Alþingis á slóðinni 
www.althingi.is/vefur/nefndaumsagnir.html.

engan.
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