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L,€SERBREV:Jeg bliver
provokeret til at sporge,
hvorfor sA mange ateister
har sAondt afsig selv.Det
sker af og til, at jeg kan gA
vred fra en diskussion om
tro, fordi jeg skal finde mig
iathsre, atjeg som kristen er diktatorisk og lig
med det onde selv.Vi prover ikke at tvinge nogen til
at mene noget, vi forteller
bare om vores livssyn, ligesommange ateister ogsi
selv gor.'
Jeg gir selv i 9. klasse pA
Rodding Skoleog har religion pi skemaet.Vi har haft
flere emner i Arets Isb. hvor

vi sammenligner jodedommen, islam og kristendommen, ligeledeshar vi ogs&
Irert om New Age og Satanismen.
Vi har lige i denneuge
Iast om Den barmhjertige Samaritaner, som netop
handler om, at det ikke kun
er dem, der tror pA vores
gud, der kan vere godeog
barmhjertige mennesker.
Vi debattererjaevnligt pA
klassen, og der kommer rigtig mange forskellige livssynfrem, bl.a. ateistiske og
humanistiske livssyn. Det
er dog pA trods af, at der i
9.apA Rsdding Skole,gAr 10
elever,der for kun to 6r siden gik til konfirmationsforberedelser ved selv sam-

meprest, der beskyldesfor Jensenside.
narmest at bjernevaske
TiI allersidst viljeg baborn ogunge.
re fortelle, at tro ikke beJegvil barehore,om
hsver at handle om skyld,
Erik Bartram Jensengerne skam, straf oghelvede.Det
vil besteinme,hvordanfor- er en trist fejlfortolkning i
aldre skalopdragederes
mine ojne, og jeg tror ogsA,
bsrn?For sdsynesjeg,at
at det er det i rigtig mange
der er tale om et totalitart
andres ojne. Tro handler
styre,somkan sammenlig- rettere om tilgivelse tii den,
nesmeddekommunistiske der snsker det. nastekarlande,hvor Erik Bartram
lighed og beskyttelse,der
giver mange mennesker en
Jensener voresopdragelsesdiktator.
tryghedsfolelse.Der er ogsA
SAlange foraldre og
Ieveregler, men de behover
bsrn frit har kunnevelge,
ikke tynge folk, for ingen
om deville gdtil mini og
tager skadeafat leve et anmaxikonfirmationsforbere- standigt liv og havde nogle
gode standpunkter at fordelser,si er detvel en indgriben i foreldrenes frie
holde sigtil.
valgtil at opdragederes
bsrn, derer Erik Bartram

