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Den nye religionskritik - den nye ateisme IV

1. Opsamling af Dawkins hovedsynspunkter:
Gud eksisterer ikke

De kristnes argumenter for Guds eksistens må afvises
Verdens eksistens og nuværende skikkelse kan forklares af
naturvidenskabelig vej

Religion er en uting
Religionen kan forklares darwinistisk som et biprodukt af noget andet
Hvis vi får fjernet alle former for religion, vil vi leve sandere og bedre.

2. Er der tale om gammel religionskritik i nye klæder?
-Der findes en naturlig forklaring på religion. Religionene er skabt af mennesker.
Dawkins: Religion kan forklares darwinistisk, nemlig som et biprodukt af noget
andet
- Frygt. Dawkins:trøst
- Uvidenhed. Dawkins: Tilbedelse af huller - bevidsthedsudvidelse

3. Kritikpunkter af Dawkins
- Tæppebombning af religion og kristendom
- Dawkins bog er præget af spot og had
- Dawkins behandling af de traditionelle gudsbeviser er problematisk
- Dawkins fremhæver betydningen af, hvad der må anses for sandsynligt, men lever
ikke selv op til det.
- Dawkins har ikke kunnet bevise, at Gud ikke er til. Tværtimod må han indrømme 5
meget usandsynlige hændelser for at den nuværende verden kunne blive til.
- Dawkins er hardcore positivist
- Dawkins tolker Bibelen og ikke mindst Jesus påfaldende forkert.

4.  Alister McGrath: The Dawkins Delusion. Atheist fundamentalism and the denial of the
devine.

Forord
Dawkins bog burde slet ikke være nødvendig
Naturvidenskaben incl evolutionsteorien kan harmonere med både ateisme og
konventionel religiøs tro.
Dawkins bog kræver et svar.

Kapitel 1. Deluded about God
Hvem er det, der har vrangforestillinger om Gud?

Tro er barnlig
Mange kommer til tro i voksen alder
Børneopdragelse

Tro er irrationel
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Dawkins fremstiller det sygelige som om det er det normale
Tertullian og Luther

Argumenter for Guds eksistens
Dawkins overfortolker betydningen af de såkaldte gudsbeviser.

Guds ekstreme usandsynlighed
Hvem skabte så Gud?
“Grand unified Theory”, teorien om alting.

Hullernes Gud
Dawkins har ret i sin kritik af “hullernes teologi”
Videnskabelig forskning
Intelligent Design er ifølge McGrath udtryk for en hul-tænkning

Kapitel 2. Har naturvidenskaben modbevist Gud?
Ifølge Dawkins er ateisme den eneste mulighed for rationelle mennesker. Men 
hvorfor er der så ganske mange naturvidenskabsmænd, der er religiøse og kristne?
Videnskabsteoretisk debat. Ethvert sæt af observationer kan forklares af forskellige
teorier.

Naturvidenskabens grænser?
Dawkins mener, at naturvidenskaben principielt er uden grænser og derfor kan
forklare alt.
Denne holdning kritiseres fra mange hold.
Naturvidenskaben kan eksempelvis ikke besvare spørgsmålet, om naturen har et
formål.

NOMAs og POMAs
Dawkins repræsenterer “scientism”
Både Dawkins og McGrath kritiserer NOMA (non-overlapping magisteria) mellem
naturvidenskab og religion
McGrath går ind for POMA (partially overlapping magisteria).

Kampen mellem naturvidenskab og religion
Et problem for Dawkins er, at så mange naturvidenskabsmænd tror på Gud.
Nyere bøger modsige Dawkins 
Nyere undersøgelse modsiger Dawkins
Både en ateistisk, en deistisk, en specifik kristen og en forståelse af en “livskraft” kan
forenes med den natur, vi kan iagttage.
For Dawkins er der imidlertid tale om en kamp på liv og død. Dawkins repræsenterer
en ateistisk fundamentalistisk dualisme.

Et sammenstød mellem fundamentalismer
Dawkins har skadet naturvidenskaben ved at fremstille den som helt igennem
ateistisk.
Pave John Paul II blev af Dawkins betegnet som en hykler.
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Dawkins har ændret sig fra at være videnskabsmand til at være antireligiøs
propagandist.

Kapitel 3. Hvad er religionernes oprindelse?
Dawkins tilbyder en ny udgave af den naturalistiske forklaring på religionernes
oprindelse. Religion er biprodukt af noget andet.
Men hvor er videnskaben, hvor er kendsgerningerne?
Hvad er forskellen mellem en religion og en tilværelsesforståelse. Også
tilværelsesforståelser kan let føre til fanatisme.

Definition af religion
Religion er et fænomen med mange facetter.
Dawkins gør ønsketænkning til et globalt træk ved religion

Tro på Gud og religion
Religion er et langt mere omfattende fænomen end tro på Gud.
To yderst usandsynlige forklaringer på religion:

Forstandens virus
Længe leve memet!

Kapitel 4. Er religion et onde?
Dawkins: Religion er ond. Når den er bandlyst fra jordens overflade, kan vi leve i fred.

Religion fører til vold
Dawkins har helt ret, når han skildrer og udfordrer religiøs vold.
Ikke alle religioner er ens. Jesus øvede ikke vold, men var genstand for vold.
Amish- pigerne, der blev dræbt i oktober 2006
Politisk ekstremisme kan også føre til vold.
Dawkins lever i et elfenbenstårn

Det menneskelige misbrug af idealer
Er selvmordsbombere da ikke en speciel religiøs form for vold?
Nej. Selvmordsbombere er snarere politisk motiveret!
Men religion har en evne til at forstærke almindelige menneskelige uenigheder og konflikter
“Frihed, hvilke forbrydelser er der ikke begået i dit navn”.
Religion kan skabe splittelse, men også forandring til det gode.

Jesus og talen om næstekærlighed
Her afslører Dawkins, hvor dum han er!
Jesus talte om at elske sin fjende
Beretningen om den barmhjertige samaritaner
Jesu holdning til familien

Kristendom og religionskritik
I både GT og NT møder vi kritik af religion
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Om at læse Det gamle Testamente
Dawkins ignorerer en række tekster i Mosebøgerne, der taler om tilgivelse og omsorg m.m
Han ignorerer også profet- og visdomslitteraturen.
Endelig ser han bort fra, at kirken altid har hævdet, at Jesu lære og liv udgør det afgørende
kriterium m.h.t at tolke mellem centrum og periferi i GT

Religion og velbefindende
Dawkins har hidtil ensidigt hævdet, at religion er en dårlig ting. Nu hævder han, at selvom den
ikke altid er dårlig, er den ikke dermed sand.
Michael Shermer fremhæver, at religionen også medfører i titusindvis af gode handlinger.
Hvorfor vil Dawkins ikke indrømme det?

Konklusion
Man sporer nu en anelse panik indenfor ateismen. Religion vokser nemlig.
Dawkins bog er mere egnet til at ovebevise ateisters vaklende tro end til brug blandt troende
og ærligt søgende.
Er Illusionen om Gud et selvmål fordi den tydeligvis er lige så intolerant og doktrinær som det
værste religion kan tilbyde?
Der må være noget galt med Dawkins sag, når han i så udpræget grad bygger på retorik
snarere end kendgerninger
Ateismen kunne gå hen og blive afslører som kejseren der intet tøj har på.
Kunne det være, at ateismen er en illusion om Gud?

Hovedindvendinger
McGrath har en række grundlæggende indvendinger mod Dawkins bog:
Dawkins er antireligiøs fundamentalist. Han tolker alting i et sort - hvidt skema. Dawkins er
snarere antireligiøs polemiker end videnskabsmand. Hans bog bygger ikke på kendsgerninger
og videnskabelige undersøgelser, men på anekdoter og eksempler, som han altid tolker i
værste mening.
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