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Gudsdebatten A. C. Grayling Hent PDF Forlaget skriver: I denne bog undersøger professor Grayling grundigt
og roligt de argumenter der fremsættes til støtte for en religiøs tro, i fuld bevidsthed om de grunde folk har til
at knytte sig til en religion, og de behov de derved søger at opfylde. Bogen byder ikke blot på argumenter

imod religion, men argumenterer overbevisende for et positivt alternativ.

I bogens første del spørger Grayling: Hvilke argumenter er der for og imod religion og religiøs tro, og kan de
klare en nærmere undersøgelse?

I den anden del spørger han: Hvad er alternativet til religion som et livsfundament og en forståelse af verden?
Er der et livssyn for eftertænksomme mennesker, som ønsker at leve med intellektuel integritet, baseret på
fornuft og beviser, og som stræber efter at leve det gode liv og give deres medmennesker den samme

mulighed?

Gudsdebatten gennemgår disse spørgsmål og foreslår humanisme som det tænkende menneskes livsetik.
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