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FÍLADELFÍA

Vegna þingsályktunartillögu um mikilvægi fræðslu um kristni og önnur trúarbrögð og lífsviðhorf, 273. 
mál.

Að mati Hvítasunnukirkjunnar á íslandi er tillagan góð. Þekking er grundvöllur upplýstrar 
umræðu og fordómaleysis og er þekking á tmarviðhorfum ekki undanskilin. Staða kristinnar trnar er 
einstök í vestrænum samfélögum, sérstaklega hvað varðar bókmenntaarf okkar og listir. Þekking á 
helstu stefum og grundvallarhugmyndum kristinnar tráar er þar af leiðandi grundvöllur fyrir góðum 
skilningi á sögu okkar og menningu.

Við tökum heilshugar undir það að þrátt fyrir einstaka stöðu kristninnar megi ekki halla á böm 
sem eru annarrar trúar, en að sama skapi er þeim ekki greiði gerður með því að neita þeim um 
tækifærið að kynnast kristni og kristnum hugmyndaheimi. Grundyöll hins vestræna gildismats er að 
finna í hinni gyðing-kristnu hefð, sá sem kemur úr öðrum menningarheimi á auðveldara með að fá 
samhengi í gildismat vestrænna samfélaga þekki hann grunninn.

Um gildi Nýja Testamentisins og aðgang að þvl verður ekki deilt. Nýlega fór hið opinbera í 
Bretlandi þess á leit við Biblíufélagið þar að það útbyggi einskonar leiðarvísi um helstu stef og þemu 
Biblíunnar því nemendur skildu ekki breskar bókmenntir, aðallega Shakespeare, því þau þekktu ekki 
Biblíuna. Að til sé hópur fólks sem vill safoa fé til að gefa skólabörnum bók, sem námsskrá gerir kröfu 
um að bömin kunni skil á, er nokkuð sem ber að fagna ekki að banna, Þess vegna erum við því 
heilshugar sammála að Gídeon félaginu skuli vera heimilt að dreifa Nýja Testamentinu i skólum.

Meðan það er stefiia evrópusambandsins að efla trúarbragðakennslu og að víða sé stefnan sú að 
kennsla um trúarbrögð fari fram á forsendum trúarhópanna sjálfra? til að tryggja hlutlausa framsetningu 
og til að ítreka að bakvið trúarbrögðin sé fólk, er það óskiljanlegt ef íslenskt menntakerfi ætlar aðra 
leið. Meðan helstu hátíðir kristninnar eru opinberar hátíðir á fslandi er það þar af leiðandi eðlilegt að 
böm séu frædd um þær hátíðir, af hveiju þær eru haldnar og fái að sjá innviði kirkjubygginga. Enda er 
það deginum Ijósara að kennarar sem kenna bömum á hveijum degi og foreldrar bamanna hafa mun 
meiri áhrif á gildismat þeirra og trú en prestur eða djákni sem þau sjá tvisvar til þrisvar á ári. Fræðsla 
jafiigildir ekki trúboði. Það felast mjög gildishlaðin skilaboð í því að skólinn loki allt trúarlegt úti, 
eðlilegra er að taka umræðuna um trúarbrögðin í skólanum eins og allt annað.

Það er ekkert óeðlilegt við það að sú trú sem 80% fslendinga játa endurspeglist í skólanum, eins 
og aðrir þættir menningar okkar. Skólar eru fyrst og fremst fræðslustofhanir og því er eðlilegt að allt 
samstarf kirkju og skóla taki mið af hlutverki skólanna, best er að slíkt samstarf sé mótað í samstarfi 
kirkju og viðkomandi skóla.

Fræðsla um trú er jafneðlileg og samfélagsfræði og saga, fræðsla um kristna trú er nauðsynleg 
sem hluti af samfélagsfræði og sögu okkar.
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