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Den nye religionskritik VII

Referat af David Robertson: The Dawkins Letters. Challenging Atheist Myths

7. brev. Myten om religionens indbyggede ondskab

Hvorfor er religion så hyppigt forekommende? Dawkins: Religionen er et uheldigt biprodukt 

ved naturlig udvælgelse

Børnenes naturlige tillidsfulde lydighed.- hjerne virus.

Kritik af Dawkins tanke om memer.

Hvad gør man med virus?

Dawkins hævder, at religionen er ond og ateismen er god. Og det tror folk flest på.

Der er gode grunde til at betegne Dawkins som fundamentalist

Ikke alle ateister er fredelige universitetsprofessorer

Norge, Bakunin og Lenin.

Dawkins voldsomhed og sprogbrug kan få alvorlige konsekvenser.

Dawkins debatterer ikke. Han angriber derimod alle, som er uenige med ham.

Dawkins karrikerer, håner og mistolker dem,der er uenige med ham.

Afghansk taliban og amerikansk taliban.

Fred Phelbs og Josef Mengele

Dawkins behandler kristendom og islam under et. Men hvis hans forehavende om at udrydde

kristendommen lykkes, vil han hurtigt mærke forskellen!

Hvor kommer religionen fra? Paul Bloom og Dorothy Kelman mener, at børn intuitivt er

teister.

C.S. Lewis hævder, at skabninger ikke fødes med ønsker uden at disse ønskers tilfredsstillelse

findes.

8. brev. Myten om gudløs moral

Dawkins nærmer sig spørgsmålet om moral med spørgsmålet om, hvorfor vi er gode.

Dawkins definerer godhed som altruisme og peger på, at vi er genetisk programmeret til at

tage os af beslægtede gener. Dertil kommer gensidig altruisme samt godt omdømme

DR har 3 indvendinger:

1. Det drejer sig hos Dawkins mere om selviskhed end om moral.

2. Dawkins moral er deterministisk (altså minus fri vilje)
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3. Dawkins moral er ikke absolut. Der findes ikke en endegyldig standart at dømme    

 efter.

Punkt 3 er ateismens svage punkt og for at skjule det angriber Dawkins den kristne moral.

DR: Mange kristne handler ikke, som de burde. Og mange såkaldte kristne er slet ikke kristne.

Bibelen forklarer det onde.

Bibelen giver med den moralske lov en nøgle til at forstå universet.

Bibelens moral forklarer mig.

C.S. Lewis: Der er to klare vidnesbyrd om Gud: Universet, som Gud har skabt. Og den

moralske lov.

Dawkins er ikke social-darwinist.- men et samfund, der akcepterer Dawkins

forudsætninger.....

Hvis ikke der findes noget absolut sandt eller galr, hvordan kan vi så hævde, at noget er ret

eller galt.

Peter Singer, Bill Hamilton

Andre evolutionsbiololger har tilsluttet sig ekstreme politiske ideologier

Nazismen og socisldarwinismen kan legitimeres filosofisk af evolutionsateismen

9. brev. Myten om den umoralske bibel

Dawkins mener, at Bibelen rummer en moral,som intet nutidigt civiliseret menneske -

religiøst eller ej - kan opfatte som andet end stødende.

Dawkins fremstilling er mere styret af hans ateisme end af viden og forståelse af teksten.

Dawkins giver en forvrænget fremstilling af Jesu moral.

Dawkins burde lære de mest elementære principper for bibellæsning.

Store dele af Bibelen er snarere deskriptiv end normativ

Bibelen rummer mindst 5 forskellige genrer: profeti, poesi, historie, breve og lov.

Hvis man skal afgøre, hvad der er symbolsk og hvad der skal forstås bogstaveligt er

svaret:sammenhæng, genre og sund fornuft.

Tanken om fremadskridende åbenbaring

Der findes store problemer i Bibelen

Dawkins m.fl. har problemer med forsoningen

Dawkins repræsenterer en moderne moralsk fremskridtsoptimisme, som DR troede forlængst

var uddød.
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Hvad angår udviklingen mht kvindernes ligeberettigelse og racelighed skal videnskaben ikke

have æren for det .- mener DR

Stalin og Hitler: Hitler gik ind for survival of the fittest.

10. brev. Myten om den religiøse børnemishandling

Dawkins mener, at det er børnemishandling at opdrage dem til en bestemt tro - en opfattelse,

som krydres med forskellige skrækhistorier

Hvis situationen er så alvorlig, som Dawkins påstår, kan vi forvente, at politiet i Den

Ateistiske Stat vil komme og fjerne børnene fra religiøse hjem på samme måde som det nu

sker med hjem med børnemishandling.

Videnskabens evne til at ødelægge.

Dawkins ideer er allerede blevet afprøvet i de kommunistiske lande - med dårligt resultat.

DR fremstilles af Dawkins både som misbrugt og som misbruger

Hvorfor bruger Dawkins så meget krudt på en statsskole i Nordøstengland? Der jo faktisk er

en både afbalanceret og fremragende skole.

Skotlands undevisningssystem er blevet dårligere efter at det kristne fundament er blevet

fjernet.

DR er helt enig med Dawkins i det pinlige i, at så få kender Bibelens indhold. For kun derved

kan Dawkins sludder få en sådan gennemslagskraft.

DR ser nu kort på Dawkins kapitel 10.

Hvem kunne ønske at have en sådan Gud, som Dawkins præsenterer, som ven og trøster?

Dawkins kritiserer de kristne for ikke at være glade, når de skal dø. Havde de været glade ville

Dawkins have kritiseret kristendommen for hjernevask.

Ateismens svar på døden møder vi hos Camus: håbløshed

Dawkins og DR’s forskellige holdninger er to forskellige filosofier - som begge til en vis grad

kan bygge på videnskabens opdagelser

I Dawkins positivistiske filosofi erstatter videnskaben Gud. Videnskaben bliver hans

tilværelsesforståelse, liv og tro. Deraf hans religiøse lidenskab

Dawkins tænkning bygger ikke på videnskabeligt observerbare kendsgerninger. Der er tale om

ABG-ism.

Dawkins regner ikke med nogen begrænsninger på menneskets viden. Vi skal blive som Gud.

Den har vi hørt før!
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Det sidste brev til læseren. Hvorfor tro?

Litteratur

10 argumenter for troen

Sammenfatning

Har den nye religionskritik ret?

3 svarmuligheder

Den nye religionskritiks argumentationsmønster

1. grundsynspunkt: Gud eksisterer ikke

a. De kristnes argumenter holder ikke

b. Kosmos kan bedst forklares ad naturvidenskabelig vej

c. Lidelsens problem

2. grundsynspunkt: Religion er af det onde

a. Selv moderat religion er arnested for radikal religiøsitet

b. Opdragelsen af børn til at være kristne er et overgreb

c. Religionen sætter folk op imod hinanden

d. Bibelens moral er barbarisk

e. Ateister er ikke onde

Den nye religionskritiks stil

Er den nye religionskritik ny?

Er den nye religionskritik farlig?

Hvad skal kirken/kristendommen gøre ansigt til ansigt med den nye religionskritik/den nye

ateisme?

Gode argumenter for Guds eksistens

1. Universets beskaffenhed

2. Den moralske lov

3. Jesu Kristi liv og forkyndelse

4. Jesu opstandelse

5. Den menneskelige erfaring

Kurt Christensen
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