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Hvem kan argumentere bedst for sin overbevisning? Ateisten der afviser Guds eksistens eller 
den kristne, der er overbevist om, at Gud findes? Giver det mening at tro på Gud i 2012? - 
eller strider det mod al sund fornuft og videnskabelig erkendelse? 
 
Spørgsmålet om Gud er tilværelsens vigtigste spørgsmål. Findes Gud som en virkelig realitet 
uafhængig af menneskers tro, må vi alle indse dette og forholde os til Gud. Findes han ikke, giver 
det ingen mening at tro på ham, og så må vi opgive enhver form for religion. Eller reducere religion 
til terapi. Når der står så meget på spil, kan det egentlig godt undre én, at Danmarks Radio ikke for 
længst har lavet en TV-debat mellem nogle af landets mest overbeviste ateister og nogle af de mest 
overbeviste kristne og ladet dem duellere på rationelle begrundelser for deres overbevisning. Det 
ville være public service med eksistentielle implikationer. 
 
Men nu tager Menighedsfakultetet så fat på spørgsmålet i et åbent debatarrangement. Vi sætter en 
hardcore ateist over for en hardcore kristen og beder dem sobert og ordentligt at argumentere for 
deres overbevisning. Så får vi en fornemmelse af, hvem der har de bedste argumenter på hånden. 
Og der bliver efterfølgende mulighed for som tilhører at gå ind i debatten med spørgsmål og 
kommentarer.  
 
Arrangementet hedder Spotlights og foregår fredag den 9.11. kl.19 på Menighedsfakultetet. Her vil 
bestyrelsesmedlem Christian Thostrup Møller-Jensen fra Ateistisk Selskab debattere med professor 
dr. theol. Kurt Christensen. Forinden vil en anden af Menighedsfakultetets professorer, teol. dr. 
Asger Chr. Højlund holde et foredrag om emnet: ”Hvad mener vi, når vi taler om tro?”, så der er et 
grundlag at tale ud fra, når det talen gælder tro.  
Aftenen glider over i et mere uformelt samvær, hvor snakken kan fortsætte under afslappede former 
i kaffestuen og slutter til midnat.  
 
Alle er velkomne: ateister, kristne, religiøse og alle andre interesserede, og der er fri entré. 
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