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er til eller ikke er til, eller hvilken skikkelse de har. Der er nemlig meget der hindrer os i at vide noget derom;

sagens dunkelhed og livets korthed", - sagde den græske filosof Protagoras i 5. århundrede f.v.t.

I de ca. 2500 år der er gået siden dengang har spørgsmålet om gudernes - eller Guds - eksistens været et
tilbagevendende problem, både for almindelige mennesker, for teologer, for præster og for filosoffer. Da det
moderne samfund begyndte at tage form, blev de traditionelle autoriteter overalt kritiseret, og kirken og

religionen gik heller ikke ram forbi. Fra slutningen af 1700-tallet og helt frem til i dag har der været ført en
ofte massiv religionskritik.

Ud med Gud? - bidrag til den moderne religionskritik præsenterer en række centrale, filosofiske tekster fra
Hume og Kant i 1700-tallet, over Feuerbach, Marx, Kierkegaard og Nietzsche i 1800-tallet til Freud, Fromm,
Russell, Ayer og Camus m.fl. i 1900-tallet. Enkelte af teksterne har ikke tidligere været oversat og foreligger

her for første gang på dansk. . Målgruppe: For filosofi- og religionsundervisningen i gymnasiet og HF
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