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Hva er deres favorittsteder i bibelen?
Sjekk hva 18 kjente personer trekker fram som sine favoritt- 16
steder i Bibelen. Del ditt kjæreste vers med Vårt Lands lesere.
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Forakt bak
sovemasken
«Ber elever sove seg gjennom kirkebesøk» meldte vi på forsiden sist lørdag. Saken handlet om aksjonen der
Humanistisk Ungdom (HU) deler ut
sovemasker i anledning julens skolegudstjenester.

Haltende. Vi hadde ikke dekning for
den tittelen. «Ikke lukk øynene for ekskludering» er den mildt sagt haltende
symbolikken i aksjonen, men det er
ingen eksplisitte soveoppfordringer å
finne. Det er imidlertid ikke så rart at
vaktsjefen, som laget forsiden, tolket
budskapet slik han gjorde. For to år
siden var budskapet nemlig dette: «Må
du delta i skolegudstjeneste? Skynd
deg å bestille gratis ørepropper fra
Humanistisk Ungdom!»
Årets opprop har denne teksten: «Vi,
de undertegnede, ønsker en
inkluderende skole. En skole som deler
opp elever på grunnlag av elevenes
eller foreldrenes livssyn, er i praksis
ekskluderende. Vi ønsker ikke religionsutøvelse i skoletiden og ber om
at skolegudstjenester og tilhørende
forberedelser fjernes. Ja til en skole for
alle – uansett tro eller tvil!»
Barnehagenivå. Prinsipiell argumentasjon er vanskelig å motsi. Desto viktigere er det at øvrige virkemidler ikke
drar debatten ned i gjørma. At dette
handler om skolegudstjenester, burde
være hint nok til humanetikerne om å
heve seg fra barnehagenivået.
Humanetikere bruker gjerne
utestemme når de krever respekt for
sitt livssyn, men å putte propper i øra
eller vifte med en sovemaske når andre forteller hva de tror på, signaliserer
bare forakt. Et dårligere utgangspunkt
for en konstruktiv debatt får vi neppe.
Pappa Einar Eidsaa Edland løfter opp sønnen Joel Alessandro, som i vår ble døpt på bedehuset Emmaus i Skedsmo. Nå er
Den norske kirke og ledere i kristelige organisasjoner enige i synet på bedehusdåp.
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