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kunde undgå att
bli skakad av trosvissheten hos den unge Göteborgare som anslutit sig
till Jihadkrigarna. Han visste för han hade själv läst Koranen. Det var
rätt att döda motståndarna till den islamiska staten. Själv skulle han
få ta med sig sextio släktingar till paradiset när han blivit martyr. Där
skulle han få förlusta sig med oskulder.
För tusen år sedan gav sig horder av kristna män ut i korståg för att
bekämpa muslimer och omvända hedningar. De behandlade sina motståndare lika grymt som jihadisterna nu gör. De var också trosvissa.
De grundade sig på Bibeln. Den innehåller också löften om evigt liv
för den som tror på kristendomens Gud och uppmaningar att gå ut
och göra alla människor kristna.
Det skulle inte förvåna mig om någon bokstavstrogen sekt börjar uppmana arbetslösa ungdomar och andra att gå i krig för den kristna tron.
Dessvärre kan det finnas många ungdomar som tar dessa uppmaningar till sig. Som behöver känna att de gör något meningsfullt. Som
kan tro på löftena om evigt liv. När bortåt 300 ungdomar i Göteborg
kunde övertygas om att varje stavelse i Koranen är sann så lär man
också kunna övertyga ungdomar om att allt som står i Bibeln är sant.
Det måste vara skolans uppgift att lära eleverna att skilja på saga och
verklighet. Det som står i de heliga skrifterna om att det finns en Gud
och att det finns ett liv efter detta är saga. Det är märkligt att man inte
vågar tala i klartext om detta i skolan av ängslan för att stöta sig med
mäktiga religiösa samfund.
Nu tillåter man tvärtom att eleverna deltar i psalmsång och böner vid
skolavslutningen i kyrkan. Man medverkar därmed till att ett antal av
skolans en miljon elever kan uppfatta Bibelns saga som verklighet.
Detta är inte ansvarsfullt med tanke på det elände som den religiösa
indoktrineringen kan leda till för våra ungdomar och för världen.

