
  Endnu tre gode grunde imod den kristne tro? 

Den gammeltestamentlige Gud er amoralsk 

Kampen om det gammeltestamentlige (og bibelske) gudsbillede 

Og om hvordan man skal læse Bibelen 

Den klassisk kristne gudsforståelse 

Den onde Gud 

 Indtagelsen af det forjættede land 

 Salme 137.8f. 

 Dawkins indvendinger 

 Jesu moral 

Svar til Dawkins og andre 

 Dawkins mistolker en række tekster 

 Regler for bibeltolkning 

  Deskriptivt og normativt 

  Bibelen er både Guds ord og menneskers ord 

  Bibelen rummer mange litterære genrer 

  Selektiv fremstilling af Det Gamle Testamentes moral 

  Centrum i den bibelske etik 

  Det Gamle Testamente skal tolkes i lyset af Det Nye Testamente 

  Rødt lys, gult lys og grønt lys 

  Progressiv åbenbaring 

 De problematiske tekster 

  To løsningsmodeller 

Forskellige forklaringer i historiens løb vedr. erobringen af Det forjættede 

Land 

Nogle ledetråde 

En delvis forklaring: Kanaanæernes synd 



Den hellige Gud 

 Hvad så med Salme 137? 

 De to løsningsmuligheder. Hvilken skal vi vælge? 

 

 

Der findes ingen sandhed, og hvis den findes kan vi ikke erkende den 

Synet på sandhed historisk set: præ-moderne, moderne og post-moderne 

”Jeg er vejen og sandheden og livet, ingen kommer til Faderen uden ved mig” (Johs 14.6) 

Den almene problematik og den religiøse 

- Det ontologiske aspekt 

- Det erkendelsesteoretiske aspekt 

 

1. Findes sandheden 

Findes der en fælles virkelighed? 

Den fælles virkelighed og de individuelle billeder af denne virkelighed 

De filosofiske sandhedsteorier 

 Korrespondens-sandhed 

 Koherens-sandhed 

 Pragmatisk sandhed 

”Kritisk realisme” 

2. Kan vi erkende sandheden? 

Tilnærmet sandhed 

Ikke alle udsagn om sandheden er lige gode 

Teksttolkning (hermeneutik) 

3. Konsekvenser for den kristne tro 

Opsummering 

Der kan udmærket findes almengyldige ”kristne” sandheder 

Men vi kan ikke med absolut sikkerhed erkende dem (bevise dem), kun pege på gode grunde 

 

 

 

 



Det med religion er ikke så afgørende 

Jf. ”Religion er et personligt og samfundsmæssigt onde” 

- Man kan udmærket leve et godt og meningsløst liv uden religion 

- Moralen kræver ikke en religiøs basis 

- Religion/kristendommen er irrelevant for et nutidigt menneskeliv 

Hvad skal man bruge religion til, når alt går godt?   

Religion historisk set 

 Der har altid været religion 

 De tre faser i menneskehedens udvikling 

 Løgstrup: ”Skabelse og tilintetgørelse” 

 Religionens genkomst 

 Den nye religionskritik 

Hvordan og hvorfor opstår religioner? 

 Religiøst instinkt 

 Menneskets forhold til dets omverden 

 Åbenbaring 

 Forklaring på de ikke-kristne religioners opståen 

Hvad er religion? 

Forskellige inddelinger af religioner 

Hvad skal religion gøre godt for? 

- Man kan udmærket leve et godt og meningsløst liv uden religion 

- Moralen kræver ikke en religiøs basis 

Hvad giver religionen/kristendommen så? 

- En prioriteret tilværelsesforståelse 

- En omfattende historieforståelse 

- En høj antropologi 

- Et etisk kompas 

- Visdom 

- Tilgivelse 

- Mening  



- Realistisk syn på tilværelsens forgængelighed og håb hinsides døden 


