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LESERBREV:
Det er vanskeligt at udvide Erik Bartram Jensenshorisont ud
over hans gammel-testamenteligeforestilling om
kirke, tro og folks dommekraft. Kun han har ret! Andre har forsogt at begrunde religionsforstAelsetil
EBJ igennem flere indlag
med sunde filosofiske betragtninger. Alligevel vender han tilbage til sit ensidige dystre syn pA kristendom. Vi andre er altsi nAet
til at diskutere budskabet i
det nye testamenteog til et
nyt Artusinde. Niels Peter
Jakobsenhar nok ret, nAr
han synesEBJ's virkelighed er en anden.
EBJ's syn pi mennesker
er pinlig for andre humanister.nAr han beskriver undervisning (larerne) i religion som indoktrinerende
og nedgor foraldres dsmmekraft i tilmelding til fri
villig undervisning. Et andet syn pi omverdenen og
dialogviserhan i et indlag,
hvor han fAr udtalelser til
at fremstd, si det man IKKE lige fAr naevnt- det er
man enige i. Jeg kan finde
en del ting, EBJ ikke har
fortalt, som han si kunne
tillagges. Den form for debat er da umulig.
EBJ har beveget sig fra
at udlagge >etforslag om
en gruppe, der vil stille forslag om et frivilligt tilbud<
som tvang og kommunisme,hen til at beskaftige sig

Kristendom.
Naturvidenskab
og selvesteBigBanganerkendes
af kirken.Deter et faktum,mendet passerikkeindi ErikBartram
jensensargumentation,
havder BertilChristensen.
Arkivfoto.
med liv efter doden og empati. Indledningen til debattenviste EBJ's ensidige
manipulation (frivillig tilbud = totalitar tvang) og i
forlobet spranger han konstant de rammer, han selv
forlanger i oplysendevirksomhed.
Nu har EBJ forceret
sig selv igen. Han stiller
sporgsmAlom helvedeog
liv efter doden.Det sporgsmAl kan jo slet ikke stilles,

nArmantagerhansstandpunkt. Ogempati,somhan
menerat besidde,er fsrst
mulig,ndr manhar hsrt efter,forstAetogkan seting i
andresperspektiv.SAlangt
er han ikke niet overfor
dem,dertror pAnogetandetendham selv.Hvilket
er pracisereti NielsMarks
indleg den15.marts.
EBJ's-igen-manipulerendeudlegning den17.
marts,at kristendomkun

forklarer skabervark med
Gud (altsApdstAetundsi
gelseaf naturvidenskab)
er ukorrekt. Naturvidenskab og selvesteBig Bang
anerkendesaf kirken. Det
er et faktum, men da det
ikke passerind i EBJ's ar.
gumentation, fordrejer han
kirkens syn si det modsatte
fremstAr.
Og selv om Big Bang ikke var anerkendt, havdejeg
stadig lov at tro pA begge
deleog kalde mig kristen.
Fuldstandig som man har
lov at valge den ene udgave
fra. Forskellen er ens,men
det kan ikke accepteresaf
EBJ.
I ovrigt skal siges,at den
teoretiske fysik viser stadig
mere sammenhangmellem tro ogvidenskab. Uanset hvor langt vi beveger os
ned i gluoner, superstrenge,
sortehuller og tidsregning,
kan vi blive ved at sporge,
hvad der ligger til grund og
hvad der sketefor. SporgsmAl i naturvidenskab vokser proportionalt med den

faktiske viden. SAdaner det
med alt nyt, hvis man magter at satte sig ind i det.
Forelobig ser det ikke ud
til, at videnskab nir den endestation,man har hdbet pi
i mange 6r. Det bekrafter
sAmin naive ide om, at Gud
er til og han har trykket pd
knappen pA en mAde,sAvi
kan blive ved at sporge.
MAskeen simpel tanke,
men det er forlangelsen af
den tanke, der lader mig acceptereog prove at forstA
andres mide at tro og soge
viden pi.
Alle skal stadig gerne argumenterefor derestro eller overbevisning. Det er
vel ikke indoktrinering, at
man fAr oplysning og indsigt fra eksperter (inkl.
praster og imamer), skoler og forskere for bedre at
kunne valge fra og til? At
lare om og forsti andre ideer mi vare naturligfor humanister og alle os andre og
burde vare for EBJ. Jeg hdber, i det mindste, at det vil
gAop for ham.

