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Kun dette åndedrag Chr. Braad Thomsen Hent PDF Forlaget skriver: For filminstruktør og forfatter Christian
Braad Thomsen har kristendommen altid repræsenteret et underligt hykleri. Kristendommen har, med hans

egne ord, været en livslang udfordring.

I Kun dette åndedrag har han samlet sin kritiske undren i ti velskrevne essays. Udgangspunktet er opvæksten
i Bjertrup og den ånd af jysk snusfornuft, der herskede der, finalen udgøres af en sønderlemmende kritik af

regeringens beslutning om at deklarere Danmark som et ”kristent land".

Selvom Braad Thomsen ikke forsøger at skjule sin egen ateistiske position, er ambitionen at forestå en
fordomsfri præsentation. I arbejdet med kristentroens grundlag, Bibelen, forsøger Braad Thomsen at vurdere,
hvad der rent faktisk står – tage den for gode varer. Resultatet er hårdtslående og rejser en række konkrete
spørgsmål: Hvorfor selekterer kirken, når det kommer til Bibelens fremstilling af Jesus? Hvad er grundlaget

for at påstå, at det er Gud, der har skabt mennesket, og ikke omvendt?
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