
Είναι η ύπαρξη Θεού παράλογη λόγω της ύπαρξης του κακού;

Πρόλογος

Στο ακόλουθο  κείμενο,  με  τον  αρχικό τίτλο  που  του  είχα  δώσει,  με  αφορμή μία
διάλεξη  του  Peter  Singer,  ενός  αξιόλογου  Αυστραλού  φιλοσόφου,  που  χαίρει
εκτιμήσεως για τις πρωτότυπες και “πράσινες” αντιλήψεις του, έγινε μία απόπειρα
αντίκρουσης  των θέσεών του.  Η αντίκρουση αυτή υπήρξε σχεδόν αυθόρμητη και
κατεγράφη άμεσα. Καμία εξωτερική αναφορά ή παραπομπή δεν υπήρχε ή δεν έγινε
με αυτή.
Το κείμενο έμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα έτσι. Σε κατοπινή χρονική στιγμή
διάβασα κάτι που θεώρησα ότι σχετιζόταν με το κείμενό μου. Το παρέθεσα κάτω από
αυτό. Το ίδιο ξανασυνεβήκε μερικές φορές ακόμη, με διαφορετικά κείμενα ή και με
συζητήσεις.  Έτσι  όλα  αυτά  που  ήρθαν  εκ  των  υστέρω  σε  γνώση  μου  -και  εγώ
θεώρησα  ότι  συνδέονταν  κατά  τρόπο  σημαντικό  με  το  αρχικό  κείμενο  μου-
δημιούργησαν ένα προσωπικό μετασχολιασμό στο αρχικό κείμενο. Μάλιστα έχουν
παρατεθεί και με τις ημερομηνίες που προέκυψαν. Έτσι φτιάχτηκε κατά τη γνώμη
μου ένα ιστορικό προβληματισμού και παραθέσεων. 
Φυσικά το θέμα είναι  τεράστιο,  οι  δικές μου δυνάμεις  προφανέστατα λίγες,  αλλά
νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, ιδίως υπό το πρίσμα ότι εδώ έχει γίνει το ανάποδο από το
συνήθως συμβαίνων: Δηλαδή πρώτα κατατέθηκε μία άποψη και μετά έγινε η ας την
αποκαλέσουμε θεωρητική τεκμηρίωσή της.
Με  τις  εξηγήσεις  αυτές  και  για  τον  προαναφερόμενο  λόγο  και  ως  αφορμή  ίσως
συζητήσεως (και σε κάθε περίπτωση προσωπικής εκφράσεως) δημοσιεύω το κείμενο
αυτό ως έχει μέχρι σήμερα1.

Μια αντίκρουση στον Peter Singer

O Piter Singer (στην συνέχεια  ΠΣ) υποστήριξε ότι  δεν μπορεί  να υπάρχει
Θεός  γιατί  αυτό  θα  ήταν  αδύνατο  και  αντίθετο  προς  τις  βασικές  του  ιδιότητες.
Δηλαδή αυτές τις ιδιότητες που εμείς του αποδίδουμε, κυρίως οι Χριστιανοί -πιθανά
και οι Εβραίοι ή οι Μουσουλμάνοι, αφού ιδιαίτερα οι τελευταίοι πιστεύουν σε έναν
ελεήμονα Θεό.  Οι  συλλογισμοί  του όμως έχουν ως γνώμονα και  κύριο  αντίπαλο-
στόχο την χριστιανική αντίληψη των πραγμάτων. 

Λέει λοιπόν, πως μπορεί να είναι παντοδύναμος και αγαθός και καλός ο  Θεός
αν  επιτρέπει  σε  τόσο  κακό  να  υπάρχει  στον  κόσμο.  Και  ως  παραδείγματα
(ομολογουμένως  ιδιαίτερα  δυνατά)  αναφέρει  τον  Χίτλερ  (και  6.000.000  θύματα
Εβραίους), τον Στάλιν (και 20.000.000 θύματα της εποχής και της πολιτικής του) και
τον Πολ Ποτ, στην Καμπότζη (που εξόντωσε το 20% του πληθυσμού της χώρας του). 

Ως τίμιος αναζητητής της αλήθειας και διανοητής αναφέρει την άποψη των
χριστιανών που έρχεται να δώσει απάντηση στο θέμα. Χαρακτηρίζει την άποψη αυτή
ως την κύρια και από παλαιά υπάρχουσα εκ μέρους τους. Πρόκειται για την ύπαρξη
της ελεύθερης βούλησης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν το κακό υπάρχει ως καρπός της
ελεύθερης βούλησής μας, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό και ας πούμε μπορεί να
δικαιολογήσει αυτή την τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και της ιστορίας του
κόσμου. Μοιάζει να σέβεται και να εκτιμά αυτή τη θέση. Πλην όμως στην συνέχεια

1 Βέβαια είναι αναγκαία η παραπομπή στην ομιλία του Peter Singer, που υπάρχει με τον τίτλο “Peter
Singer on the Christian God” στο https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=t52idellX8k&feature=emb_logo
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την απορρίπτει γιατί την καταρρίπτει. Ως μη δυνάμενη να εξηγήσει μία άλλη συνθήκη
του βίου μας, αδιαπραγμάτευτη ως προς την ύπαρξή της και πλήρως ανεξήγητη ως
προς την αιτία της.

Ερωτά: εντάξει το κακό που είναι απότοκος της δικής μας κακής βούλησης.
Όμως τι γίνεται με το κακό που υπάρχει στον κόσμο και δεν οφείλεται σε εμάς, αυτό
που  οφείλεται  σε  φυσικά  αίτια  και  μοιάζει  τόσο  παράλογο  ή  πολλές  φορές
εκπληκτικό σε μέγεθος και το υπόκειται ο άνθρωπος χωρίς τίποτε να μπορεί  να τον
σώσει από αυτό ή να μπορεί  να εξηγήσει γιατί του συμβαίνει. Πως μπορεί αυτός ο
φιλεύσπλαχνος και πανάγαθος  Θεός να αφήνει να χάνονται τόσες ανθρώπινες ζωές ή
να υποφέρουν ή να καταστρέφονται από φαινόμενα όπως ένας σεισμός, ένα τσουνάμι
(μην ξεχνάμε, περίπου 200.000 θύματα από κάτι τέτοιο τον Δεκέμβριο του 2004). 

Αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί από την δική μας κακή παρεμβολή στον κόσμο. 
Άρα  η  ύπαρξη  ενός  Θεού  με  τις  γνωστές  ιδιότητες,  που  αφήνει  αυτά  να

συμβαίνουν  αντιβαίνει  είτε  προς  τις  ιδιότητές  του  είτε  προς  την  ύπαρξή  του.
Προφανές και λογικό συμπέρασμα είναι ότι αυτό το πλάσμα, αυτό το Ον δεν μπορεί
να υπάρχει.

Στην συνέχεια της συγκεκριμένης ομιλίας ο ΠΣ  αναφέρεται στο πρόσωπο του
Ιησού.  Λέει  λοιπόν  ότι  αυτός  ο  άνθρωπος  ήδη  μέσα  από  τα  ίδια  του  τα  λόγια
διαψεύδεται. Μάλιστα διαψεύδεται από πράγματα όχι μακρινά από την εποχή του ή
τον περίγυρό του. Ο ΠΣ χαρακτηριστικά αναφέρει την πρόβλεψη του Ιησού ότι η
Δευτέρα Παρουσία θα γίνει πολύ σύντομα και γιαυτό  κάποιοι από τους ακροατές του
δεν θα γνωρίσουν τον θάνατο. Αυτό όμως δεν συνέβη. Άρα εντελώς λάθος προέβλεψε
τα γεγονότα και εντελώς λανθασμένη ήταν η δήλωση του Ιησού. Στην εξέταση που
κάνει για την θέση των χριστιανών επί του θέματος, αναφέρει το ότι οι Χριστιανοί
υποστηρίζουν  ότι  τα  λόγια  αυτά  δεν  πρέπει  να  λαμβάνονται  κυριολεκτικά  αλλά
μεταφορικά. Ο ΠΣ αυτό το απορρίπτει υποστηρίζοντας ότι είναι σαφές ότι ο Ιησούς
δεν ομιλούσε μεταφορικά αλλά κυριολεκτικά. Επομένως αυτοδιαψεύδεται και ισχύει
ο συλλογισμός περί της ανακρίβειας, αναλήθειας και λαθών του.

Σε όλα αυτά –κατά τον ΠΣ- η απόδειξη  βρίσκεται στις ίδιες τις γραφές, σε
πολλά σημεία όπου υπάρχουν σχετικές αναφορές.

Βεβαίως  ο ΠΣ είναι άνθρωπος της δυτικής σκέψης, διανόησης και αντίληψης.
Και σίγουρα είναι γνώστης και μελετητής πολλών θεμάτων, ίσως και σε βάθος. Και
προφανώς έχει μεγάλη δύναμη σκέψης και πρωτοτυπίας, πιθανά να έχει  θέσει και
ρηξικέλευθες απόψεις για τον σύγχρονο “φιλοσοφικό” κόσμο.

Θεωρείται και εκτιμάται ως ένας από τους κορυφαίους διανοητές της εποχής
μας. Και ο λόγος του είναι καθαρός, καλοδομημένος, κατά την γνώμη μου μοιάζει
καλοπροαίρετος, ευγενής και ειλικρινής.

Ένα ερώτημα που γεννάται είναι το εξής: Έχει μία βιβλική θεώρηση περί της
ιστορίας του κόσμου (σε γνωστικό επίπεδο); Και εάν η απάντηση στο προηγούμενο
είναι ναι, τότε δεν γνωρίζει ότι το κακό όταν εισήρθε στον κόσμο, εισήρθε καθολικά,
τόσο για τον  άνθρωπο όσο και  για  την Φύση; Αυτό που ως γεγονός  ονομάζουμε
Πτώση (καρπός του προπατορικού αμαρτήματος) είχε συνέπειες για εμάς αλλά και
για ολόκληρο το Σύμπαν. Ο κόσμος έπαψε να είναι  όπως αρχικά ήταν.  Δεν έγινε
ακριβώς  εχθρικός,  όμως  έπαψε  να  είναι  –θα  τολμήσω  τις  εκφράσεις-  σίγουρος,
ασφαλής,  άνετος,  ακίνδυνος  για  εμάς.  Και  όχι  μόνο  για  εμάς.  Αλλά  για  όλα  τα
πλάσματα και τα όντα που υπάρχουν μέσα σε αυτόν.

2



Εξ αυτού του λόγου γεννήθηκε αυτό που με μία λέξη ονομάζουμε κακό ή
αλλιώς χρησιμοποιούμε όρους όπως δυστυχία, τραγικότητα κλπ. Υπό αυτή την έννοια
μόνο μπορεί να εξηγηθεί το γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και
δεν τα χωράει το μυαλό μας: οι σεισμοί και τα τσουνάμι (πχ Κίνα 200.000 νεκροί το
1920, Ιαπωνία 140.000 το 1923, 250.000 το Δεκέμβριο του 2004 στην Ινδονησία, και
για ηφαίστειο ας σκεφθούμε λίγο την μοίρα των ατυχών κατοίκων της Πομπηίας κλπ
κλπ). Έτσι εξηγείται ο πόνος των αθώων πλασμάτων, των παιδιών, των προσφύγων,
των αρρώστων, των αστέγων, των εγκαταλελειμμένων ηλικιωμένων και τόσα άλλα.

Το θέμα όμως είναι ότι αυτό που εγώ ονόμασα εξήγηση των πραγμάτων, δεν
χωρά στο νου μας. Και από εκεί ξεκινά η αντίδρασή μας, η επανάσταση μας, ο θυμός,
η προσπάθεια δημιουργίας ενός συνεπούς και λογικού σύμπαντος. Και για να υπάρξει
αυτό το λογικό σύμπαν πρέπει να εκλείψει η ιδέα του σπλαχνικού Θεού. Δεν χωρά.
Αντιβαίνει και στις πιο στοιχειώδεις λογικές παραδοχές και αντιληπτικές μεθόδους.

Όμως, εάν ο ΠΣ θυμόταν λίγο παραπάνω τις γραφές θα έπρεπε να μας έχει
πετάξει στα μούτρα κάτι άλλο πιο χοντρό, πιο τραγικό και αχώνευτο. Δύο χιλιάδες
νήπια  σφαγιάσθηκαν  από  τον  βασιλέα  της  Ιουδαίας  στην  προσπάθειά  του  να
εξοντώσει τον Ιησού. Αυτά κι αν ήταν αθώα. Το γεγονός αυτό, τόσο κοντινό στην
γέννηση του Ιησού(που την θυμόμαστε και γιορτάζουμε γλυκερά στα Χριστούγεννα),
αφενός συνήθως το ξεχνούμε. Και αφετέρου, αν ασχοληθούμε μαζί του, πώς να το
αγγίσουμε, τι να καταλάβουμε για αυτό, πώς να το αποδεχθούμε;

Τι  Θεός  είναι  αυτός,  που  είναι  όλο  αγάπη,  που  έστειλε  τον  μικρό,  γλυκό
Χριστούλη ανάμεσά μας και άφησε να γίνει αυτό το κακό; Γιατί το άφησε; Γιατί δεν
το σταμάτησε; Τι νόημα είχε; 

Αν ο Θεός είναι πατέρας και βλέπει ένα παιδί του έτοιμο να πέσει στο γκρεμό
ή στη φωτιά, δεν θα κάνει αυτό που θα έκανε κάθε άνθρωπος γονιός (ακόμη και ένας
πολύ μέτριος  σε τρυφερότητα και  αγάπη γονιός),  δεν θα απλώσει  το χέρι  του να
σώσει από τον βέβαιο χαμό το παιδί του; 

Αλλά μήπως αυτός ο Θεός πατέρας και το ίδιο του τον Υιό τον Μονογενή δεν
εγκατέλειψε,  στον  Κήπο  της  Γεσθημανή  και  εν  τέλει  θυσίασε;  Ποιος  άνθρωπος
γονιός θα θυσίαζε το μοναδικό παιδί του έστω και για την ιδέα της σωτηρίας του
κόσμου;  Μπορεί  να  δεχθούμε  την  αυτοθυσία  ως  μέγιστη  αρετή  και  θαυμαστό
κατόρθωμα. Αλλά του παιδιού σου την θυσία για άλλους, πώς να την αποδεχθείς2;

Δεν το κάνει. Γιατί; Ή ίσως το κάνει σπάνια, λίγες φορές, μιλάμε για θαύμα σε
τέτοιες  περιπτώσεις  και  το  θεωρούμε  εκτός  φυσικών  νόμων  ή  τέλος  πάντων  της
κανονικής «φυσιολογικής» ροής των πραγμάτων. 

Γιατί ενεργεί έτσι ο Θεός; Σέβεται την ελευθερία μας, αυτά που συμβαίνουν
είναι  καρπός της δικής μας  επιλογής,  της  πτώσεως κλπ κλπ.  Σχετικώς  εντάξει  με
κάποια τέτοια άποψη, πλην όμως τελικά δεν καλύπτει την απορία και το κενό. Είναι
λίγη.

Όμως μήπως η απάντηση –ή μια κάποια απάντηση- βρίσκεται στο ακόλουθο;
Ο Θεός  δεν  έφτιαξε  απλώς  τον  άνθρωπο.  Τον  δημιούργησε  αλλά  περισσότερο  η
πράξη αυτή ήταν μία πράξη ανάλογη με τη γέννηση που δίνουμε εμείς στα παιδιά
μας. Ο Θεός λοιπόν «γέννησε» τον άνθρωπο. Και αυτό έγινε από αγάπη. Ίσως είναι
δύσκολο  να  εννοήσουμε  γιατί  ένα  απόλυτο  Ον  έπρεπε  να  γεννήσει  κάτι.  Ας
παρακάμψουμε αυτό προς το παρόν και ας πούμε ότι ο Θεός γέννησε τον άνθρωπο
ενεργώντας με αγάπη, πολλή αγάπη προς το τέκνο του. Κάτι ανάλογο με την επιθυμία

2  Αν και αναφέρονται περιπτώσεις ανθρώπων του λαού που φέρεται να δέχθηκαν με απίστευτη 
στωικότητα και αποδοχή την απώλεια του παιδιού τους  υπέρ της πατρίδας και της ελευθερίας της.
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των  ανθρώπων  γονιών  που  θέλουν  να  γεννήσουν  τα  δικά  τους  παιδιά  και  το
επιθυμούν αυτό διακαώς.

Τολμώ  να πω ότι ο Θεός είναι ένα Ον με εσωτερική ζωή. Μπορεί να χαίρεται
ή  και  να  λυπάται.  Υπό  αυτήν  την  έννοιαν  επιθύμησε  τον  άνθρωπο  και  τον
εδημιούργησε.  Βεβαίως  ο  άνθρωπος  τον  λύπησε  και  υποθέτουμε  ότι  τον  λυπεί
συνεχώς όταν ζει μακριά Του, Τον αποστρέφεται ή Τον περιφρονεί. Ο Θεός όμως δεν
παρεμβαίνει δυναμικά σε αυτή την κατάσταση. Η κύρια παρέμβασή του έγινε δια της
ελεύσεως του Χριστού στον κόσμο. Ο οποίος επιπλέον κήρυξε και θαυματούργησε
κυρίως  όμως  θυσιάστηκε.  Με  τη  θυσία  Του  έδωσε  μια  δεύτερη  ευκαιρία  στον
άνθρωπο.  Μάλιστα  αυτή  η  δεύτερη  ευκαιρία,  η  Καινή  Διαθήκη,  το  Ευαγγέλιο,
ξεπερνά την πρώτη ευκαιρία, την αρχική (την Παλαιά Διαθήκη). 

Με τον Χριστό και  την Σταύρωσή του τα πράγματα ξεφεύγουν πολύ.  Και
μπαίνουν  σε  ένα  δρόμο χωρίς  επιστροφή,  το  άλμα που έχει  γίνει  είναι  τεράστιο,
αδιανόητο, ουσιαστικά αχώρητο.

Κατά την δική μου άποψη και θέση που τολμώ εδώ, ο Θεός στον άνθρωπο, ως
γνήσιος γονιός που λατρεύει το παιδί του, ουσιαστικά τα δίνει όλα. Δεν κρατά την
θέση του, δεν παραμένει ανώτερος, ισχυρότερος κλπ. Εξισώνεται. Ο Θεός προσφέρει
στον άνθρωπο ισότητα. Προσφέρει στον άνθρωπο ισότητα, όχι βέβαια ως προς την
ύλη,  τις  ιδιότητες  και  τις  ποιότητες  που έχει  ήδη ο  άνθρωπος,  αλλά ως προς  τις
δυνατότητες, τον δρόμο που ανοίγεται εμπρός του, το που μπορεί να φτάσει. 

Για  να  το  κατορθώσει  όμως  αυτό  πρέπει  μόνος  του  να  το  κατορθώσει  ο
άνθρωπος.  Με την δική του θέληση,  επιθυμία,  εσωτερική κίνηση. Γιαυτό και  στο
δρόμο αυτό όλα τα ενδεχόμενα  είναι  ανοιχτά.  Γιαυτό και  ο  δρόμος αυτός  κυλάει
αργά, δύσκολα, με πόνο και δυστυχία πολλές φορές ανείπωτη.

Είναι  δικός  του  αυτός  ο  δρόμος  του  ανθρώπου.  Μόνο δικός  του.  Ο Θεός
αποσύρεται  από αυτόν.  Όχι  ότι  δεν νοιάζεται  όχι  ότι  δεν θέλει  να βοηθήσει.  Και
νομίζω ότι  το  κάνει  μάλιστα  αυτό.  Εννοώ  ότι  βοηθά,  αλλά  κρυφά,  προσεκτικά,
τρυφερά, να μη φανεί ότι παρεμβαίνει, να μην προσβάλλει το παιδί του. Το αναμένει
αυτό το παιδί με όλη τη δύναμη των πατρικών συναισθημάτων εντός της καρδιάς του,
αλλά σεβόμενος το ότι είναι Ον το παιδί αυτό, όχι απλό δημιούργημα, είναι αναγκαίο 
να  μπορεί  ο  Πατέρας  να  το  αφήνει  ελεύθερο  ακόμη  και  όταν  αυτό  ασωτεύει,
καταστρέφει, σκοτώνει, πληγώνει, υβρίζει, επαναστατεί.

Τολμώ να πω είναι βαριά και για τον Θεό ακόμη η ισότητα που προσέφερε
στον άνθρωπο. Όμως αυτός είναι ένας Θεός αγάπης πρώτα και κύρια. Γιαυτό όλες
του  οι  άλλες  ιδιότητες,  η  ισχύς,  η  δικαιοσύνη,  υποχωρούν  μπροστά  σε  αυτή  την
αγάπη που  καρτερικά περιμένει  και  επιθυμεί  αυτό που  ένας  άνθρωπος  γονιός  θα
έλεγε: «την πρόοδο του παιδιού του». Ώστε όλα όσα είναι δικά Του να τα προσλάβει
ο αγαπημένος Tου κληρονόμος. 

Προπαραμονή του Σαββάτου του Λαζάρου 2017
ΔΔΣ

Προσθήκες-σχόλια:

3-12 Μαΐου 17: 
Στους πιο πάνω συλλογισμούς μου προσθέτω το ακόλουθο απόσπασμα από το 

βιβλίο «Οψόμεθα τον Θεόν  καθώς εστί» του Αρχιμ. Σοφρωνίου (Σαχάρωφ): «Κατά 
την χριστιανικήν άντίληψιν το κακόν, ως και το αγαθόν, είναι παρόν μόνον εκεί, 
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οπού υπάρχει υποστατική μορφή του είναι. Έκτος του είδους αυτού της ζωής δεν 
υφίσταται το κακόν, άλλα μόνον καθωρισμέναι φυσικαί διαδικασίαι”.

"Όσον άφορα εις το πρόβλημα του κακού εν γένει, και ιδιαιτέρως εν τω κοσμώ
των ανθρώπων, εγείρεται το ερώτημα της συμμετοχής του Θεού εις τα ιστορικά πε-
πρωμένα των λαών. Πλείστοι απέρριψαν την εις τον Θεόν πίστιν, διότι,  κατά την
άποψιν αυτών, εάν υπήρχε Θεός, δεν θα ηδύνατο να έχη θέσιν ο τοσούτον άγριος
οργασμός  του  κακού,  το  πλήθος  των  αδικαιολογήτων  παθημάτων,  ή  τοιαύτη
απουσία  τάξεως  και  νοήματος  εν  πάσιν.  Έπιλανθάνονται  ή  ουδόλως  γνωρίζουν
ούτοι  ότι  ο  Κτίστης  περιφρουρεί  την  ανθρωπίνην  έλευθερίαν  ως  την  θεμελιώδη
αρχήν εν τη δημιουργία θεοειδών υπάρξεων. Η επέμβασις του Θεού εις την ζωήν
των  ανθρώπων,  οσάκις  η  θέλησις  αυτών  θα  έκλινε  προς  τας  οδούς  των  αν-
οσιουργημάτων,  θα  ισοδυναμεί  προς  στέρησιν  της  δυνατότητος  του
αύτοπροσδιορισμοΰ·  θα  είχεν  ως  αποτέλεσμα  τον  υποβιβασμόν  των  πάντων  εις
κοσμικούς απρόσωπους νόμους.

Ό  Θεός  βεβαίως  σώζει  και  μεμονωμένα  πάσχοντα  άτομα  και  ολόκληρους
λαούς,  όταν  ούτοι  κατευθύνουν  τα  διαβήματα  αυτών  εις  τας  οδούς  Αυτού,
επικαλούμενοι  την  παρ'  Αυτού  βοήθειαν» (εκδ.  Ιερά  Μονή  Τιμίου  Προδρόμου
Έσσεξ Αγγλίας, 1996, εκδ. 3η, σελ. 182-183).

Ομολογώ ότι αισθάνθηκα ικανοποίηση με την ανάγνωση του πιο πάνω.  Δεν
ταυτίζεται  ίσως η άποψή μου με αυτή του Σωφρονίου,  νομίζω όμως ότι επί της
ουσίας είναι ιδιαιτέρως εγγύς.

Πέραν όμως  του  ανωτέρω.  Ο φίλος  ΑΜ που  διάβασε  το  κείμενό  μου,  μου
έθεσε σε επισήμανση προς συζήτηση τις εξής εκ των προτάσεών μου:  «Για να το
κατορθώσει όμως αυτό πρέπει μόνος του να το κατορθώσει ο άνθρωπος. Με την δική
του θέληση» και «Είναι δικός του αυτός ο δρόμος του ανθρώπου. Μόνο δικός του. Ο
Θεός αποσύρεται  από αυτόν».  Κατά τον ΑΜ οι προτάσεις  αυτές  ίσως  σηκώνουν 
παρερμηνεία.

Αναμένω  με  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  την  συζήτηση  επ΄  αυτών  των  προτάσεων.
Υποθέτω  ότι  η  θέση  που  θα  παρουσιασθεί  από  τον  φίλο  ΑΜ θα  είναι  περί  της
ανάγκης της θείας χάριτος. Δηλαδή ότι απαραίτητη για τη σωτηρία μας είναι και η
Θεία Χάρις, δεν αρκούν μόνο οι δικές μας προσπάθειες και βούληση.

Προτρέχοντας όμως λέω ότι στην συνέχεια των ανωτέρω προτάσεών μου έχω
γράψει ότι ο Θεός βοηθά «κρυφά, προσεκτικά, τρυφερά». Για εμένα ο αντίληψη του
Θεού εκ μέρους μας μπορεί να εννοηθεί και γίνει αντιληπτή κυρίως ως «φωνή αύρας
λεπτής»  (Παλαιά  Διαθήκη  /  Βασιλειών  Γ΄  Κεφ.  19).  Αυτός  ο  Θεός  που  εμείς
πιστεύουμε, ο Δημιουργός και Θεμελιωτής των Πάντων, μας αγγίζει πάντοτε και μας
προστατεύει. 

Η ύπαρξη αυτού ακριβώς του Θεού συνέχει τον κόσμο. Αυτή είναι η οντολογική
συνεκτική δύναμις του κόσμου. Άλλως δύο τινά θα συνέβαιναν. Ή αυτός ο κόσμος
δεν  θα  υπήρχε.  Ή  αυτός  ο  κόσμος  θα  διαλυόταν  (αν  υποθέσουμε  ότι  ο  Θεός
αποσυρόταν από αυτόν). Τότε το Κακό (αυτό που εμείς ονομάζουμε έτσι) θα διέλυε
τα πάντα. Αλήθεια, τι θα λέγαμε για ένα τέτοιο κόσμο. Πόσο πιο τρομακτικός και
απειλητικός θα ήταν…

Συνεπώς, κατά την αντίληψή μου ο Θεός είναι εδώ, είναι εντός του κόσμου και
συμμετέχει  εντός  αυτού.  Μόνο που έχει  ένα  δύσκολο  ρόλο:  πρέπει  να  ισορροπεί
ανάμεσα στην ελευθερία μας και την προστασία μας. «Ρόλος» δύσκολος, δυσνόητος

5



για εμάς, πιθανά και αδιανόητος για την αντίληψή μας. Εκ του γεγονότος όμως ότι ο
κόσμος  ζει  και  συνεχίζει  να  ζει  και  θα  συνεχίσει  να  ζει  δεν  μπορεί  παρά  να
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα της Θεϊκής παρουσίας και ελεημοσύνης.   

Αλλά…  βέβαια  είναι  δύσκολη  και  κόντρα  σε  κάθε  λογική  η  προηγούμενη
παραδοχή. 

Θα προσπαθήσω να δώσω μία εικόνα για αυτό. Και η μόνη εικόνα που στην δική
μου νόηση έρχεται είναι αυτή του γονιού που τρυφερά και αγαπητικά, στέκεται από
πίσω και βάζει τα χέρια του δεξιά και αριστερά από το νήπιο του που προσπαθεί να
κάνει τα πρώτα του βήματα. Εκείνο νομίζει ότι είναι ελεύθερο και μόνο του στην
προσπάθειά του. Ο γονιός του όμως είναι εκεί και το προστατεύει. Μπορεί και να
πέσει, μπορεί και να χτυπήσει λίγο. Αλλά ο γονιός σταθερά, μυστικά, προστατευτικά
το  αφήνει  στην  ελευθερία  των  πρώτων  του  νηπιακών  βημάτων  έχοντας  το
ταυτοχρόνως προστατευμένο από τους μεγάλους κινδύνους και τις ανεπανόρθωτες
πτώσεις. Νομίζω ότι κάπως έτσι ενεργεί και ο Θεός ως Πατέρας και Γονιός μας. Και
μπορεί  να  είναι  πολύς  ο  πόνος  και  η  δυστυχία  κατά  περιπτώσεις  … αλλά  πόσο
περισσότερος θα ήταν αν δεν ήταν από πίσω μας πάντοτε αυτή η ζεστή, θερμή ανάσα
του Πατέρα μας.

 Κλείνοντας προσθέτω και  το πιο κάτω μικρό απόσπασμα από ένα λόγο του
Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης. Βέβαια εγώ μπορεί να δυσκολεύομαι να ταυτιστώ με
τον λόγο του Αγίου. Πλην όμως θεωρώ το κείμενο ιδιαίτερα χαρακτηριστικό. Πρόκειται
για κρατούσα εκκλησιαστική άποψη:

«Όλες οι θλίψεις, οι αρρώστιες, τα βάσανα, οι στερήσεις επιτρέπονται από τον
Θεόν, για να βγάλουμε από μέσα μας την αμαρτία και να βάλουμε στην θέσι της την
άρετήν. Για να μάθουμε εκ πείρας πόσον άσχημον πράγμα είναι η αμαρτία και να την
μισήσουμε, για να μάθουμε πάλι εκ πείρας την αλήθεια και την ομορφιά της αρετής
και να την αγαπήσουμε με όλο μας το είναι. Ας υπομένω λοιπόν όλες  τις θλίψεις
γενναία, με ευγνωμοσύνη στον Κύριον τον  Ιατρόν των ψυχών μας, τον λατρευτό
μας Σωτήρα».

18 Μαΐου:
Επιστρέφω και  πάλι  στην  πρόταση  μου:  «Για  να  το  κατορθώσει  όμως  αυτό

πρέπει μόνος του να το κατορθώσει ο άνθρωπος. Με την δική του θέληση»
Και  παραθέτω το  ακόλουθο  απόσπασμα (και  πάλι  από το  βιβλίο  του  Αρχιμ.

Σωφρονίου οπ): «Εν τη προσωπική ήμών σχέσει μετά του Προσωπικού Θεού ούδέν
τελείταί κατά την θέλησιν τού ενός μόνον μέρους, άλλ’ είναι πάντοτε απαραίτητος ή
συμφωνία, ή συνεργία, ο ταυτισμός δύο θελήσεων: της Θείας και της ανθρωπίνης.
Εις τούτο συνίσταται ή ζωή ημών». 

Με το απόσπασμα του Σωφρόνιου πιθανά γίνεται περισσότερο αντιληπτό αυτό
που πρέπει ο άνθρωπος να κάνει μόνος του. Αυτό είναι το δικό του μερτικό σε αυτό
τον αγώνα: την θέληση του μόνος του πρέπει να την κατορθώσει. Είναι το τίμημα της
ελευθερίας του αυτό. Ναι βοήθεια μπορεί να ζητά, μπορεί να του παρέχεται (νομίζω
ότι συνεχώς και προς όλους αφειδώλευτα παρέχεται αυτή) αλλά για να γυρίσουμε σε
εκείνο το παράδειγμα με το νήπιο που πρωτοβαδίζει. Τελικά αυτό το νήπιο είναι που
πρέπει μέσα από τον αγώνα του, τα πεσίματα και τις απογοητεύσεις, τον φόβο και
μπορεί και κάποιο πόνο, να μάθει να περπατάει και να κερδίσει την ικανότητα της
βάδισης, της μετακίνησης, της ανάπτυξης και εμπλουτισμού του ως πλάσματος.
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25 Μαΐου:
Τελικά η θέση του ΑΜ ήταν αφενός περί της χάριτος και αφετέρου ότι ο Θεός

είναι απαθής. 
Ο  άνθρωπος  σώζεται  και  δια  της  χάριτος  μαζί  με  την  θέληση  του.  Δηλαδή

αναγκαίες  είναι  δύο οι συνθήκες  για την σωτηρία του:  η θέληση του και  η Θεία
Χάρις. Προφανώς. 

Πιστεύω  ότι  αυτή  τη  Χάρι  δεν  θα  είναι  πολύ  δύσκολο  να  την  έχουμε.  Ο
επουράνιος πατέρας μας είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ δοτικός, πολύ ανεκτικός προς
τα  τέκνα  του.  Όμως  είναι  και  δίκαιος  και  φυσικά  στέκει  πάντοτε  όχι  απλώς
σεβαστικά μπροστά στην ελευθερία μας. Στέκεται με τρόπο ανυπέρβλητο και κατά
βάθος στα όρια του κατανοητού για εμάς. Είναι όντως δυσκολότατο να καταλάβουμε
την ελευθερία μας. Σωστό είναι να χαρακτηρίζεται ως «το μυστήριο της ελευθερίας»
μας. Μάλιστα εδώ δεν μπορώ παρά να προσθέσω την αναφορά του ΑΜ στον Στ.
Ράμφο, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει για να περιγράψει την συμπεριφορά του Θεού
ως προς την ελευθερία μας την εκπληκτική λέξη «πανταδύναμος». Είχε δηλαδή πει ο
Στ. Ράμφος ότι ο Θεός δεν είναι μόνο «παντοδύναμος» αλλά όταν θέλει είναι και
«πάντα-αδύναμος».

Επομένως, εμείς ασκούμε πλήρως την ελευθερία μας όταν διαμορφώνουμε την
θέληση μας. Και ο Θεός (που κατ΄ εμέ δεν έχει παύσει στιγμή να στέκεται κάπου εκεί
παραδίπλα  και  να  αναμένει  το  αίτημα  μας  για  να  ενσκύψει  βοηθητικά)  θα  μας
χορηγήσει την απαιτουμένη Χάρι για την σωτηρία μας. Κατά το μέτρο του αγώνα και
της  αξιοσύνης  μας,  της  θελήσεως  και  της  προσπαθείας  μας,  κατά  την  εξίσου
μυστηριώδη και ανυπέρβλητη δικαιοσύνη του. 

Ως προς το θέμα της απαθείας νομίζω ότι είναι άλλο η αναγνώριση του Θεού ως
του απολύτου όντος που βρίσκεται πέρα και άνω κάθε πάθους και άλλο το θέμα του
ότι ο Θεός μπορεί να επιθυμεί, λυπάται και χαίρεται. Με όλη την σχετικότητα των
λέξεων που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουν τις ιδιότητες του όντος που ξεφεύγει
πολύ πέραν του ρητού και νοησίμου. Ο Θεός, ως Ον αγάπης, νομίζω ότι στην ατελή
με  τους  ανθρώπους  σχέση  του  (ατελή  λόγω  της  οντολογικής  ανθρώπινης
καταστάσεως) και επιθυμεί και χαίρεται και λυπάται και παραστέκει και ανέχεται και
νουθετεί  και  καρτερεί.  Ας μην ξεχνάμε το  γλέντι  που γίνεται  στον Ουρανό όταν
επιστρέφει ο κάθε άσωτος γιος…

Ξεφύγαμε  όμως.  Δηλαδή  εγώ  ξέφυγα  της  αρχικής  απόπειράς  μου  και  του
αρχικού σκοπού μου. Που ήταν μια αντίκρουση στον ΠΣ ως προς την θέση του ότι
δεν υπάρχει Θεός. Το αρχικό θέμα που έγινε απόπειρα διαπραγματεύσεως δεν ήταν
πρωτευόντως περί της σωτηρίας μας και  των συναφών ζητημάτων της ελευθερίας
μας, της Θείας Χάριτος κλπ.

Και στο αρχικό μου ερώτημα και σκοπό, θεωρώντας και τις πρόσθετες αναφορές
και παραπομπές και σκέψεις ωφέλιμες και ενισχυτικές της θέσης μου καταλήγω και
πάλι  και  διατυπώνω  ακόμη  πιο  σαφώς  την  πρόταση:  δεν  έχει  δίκιο  ο  ΠΣ
υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει Θεός γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν ασυνεπές ως προς τις
βασικές  παραδοχές  περί  του  Θεού  (κυρίως  τις  χριστιανικές).  Αντιθέτως  από  την
αποπειραθείσα  ανωτέρω  διαπραγμάτευση  καταλήγω  στην  μεγάλη  συνέπεια  της
συμπεριφοράς του Θεού εν τω κόσμω και τις ζωές μας, σύμφωνα με τις παραδοχές
ότι  είναι  πολυεύσπλαχνος  και  πανάγαθος.  Μόνο  που  αυτή  η  συνέπεια  και
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συμπεριφορά  Του  είναι  δυσκολονόητη  για  την  δική  μας  διάνοια  και  κοσμική
αντίληψη.

12 Απριλίου 18.
Ο Σωφρόνιος στο προαναφερόμενο βιβλίο ομιλεί για “παγκόσμια τραγωδία”. Εκ

της οποίας μας αναγεννά το Άγιο Πνεύμα. Για να φθάσουμε όμως στις πηγές αυτής
της  παγκόσμιας  τραγωδίας  προϋπόθεση  είναι  μία  βαθιά  μετάνοια.  Εδώ  δεν
ενδιαφέρει αυτή η μετάνοια. Αλλά η εκπληκτική έκφραση: “παγκόσμια τραγωδία”.
Πως  μπορεί  όμως  ένας  “δυτικός  άνθρωπος”  να  αποδεχθεί  την  τόσο  μεγάλη
τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης;

Επίλογος

Οι περισσότερες από τις πιο πάνω παραθέσεις και σκέψεις έγιναν σε σχετικά
σύντομο  χρονικό  διάστημα  από  την  συγγραφή  του  αρχικού  κειμένου.  Κάποιες
στιγμές  και  πάλι  σκέφθηκα  ή  διάβασα  κάτι  που  να  με  έβαζε  σε  περαιτέρω
προβληματισμό και αναζήτηση. Όμως αυτό κατά βάσιν δεν λήγει ποτέ. Στο αρχικό
όμως  κείμενο  οδηγήθηκα  κατά  κάποιον  τρόπο  αυθόρμητα,  δηλαδή  σε  αυτό
αποπειράθηκα να δώσω εγώ μία απάντηση στις σκέψεις και την άποψη του ΠΣ, που
φυσικά δεν είναι μόνο δική του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η άποψη που εκφράζει
είναι πυρηνική σε μία “προοδευτική” και λογικά αθεϊστική αντίληψη του κόσμου. 

Η δική μου όμως γραφή δεν είναι τίποτε άλλο από μία προσωπική θέση, ένα
χρονικό  στιγμιότυπο  που  καταγράφει  τη  δική  μου  απάντηση  στο  θέμα.  Και  σαν
χρονικό στιγμιότυπο δεν μπορεί παρά να έχει πεπερασμένη χρονική και πιθανά και
νοητική αξία.

Δεν παύει όμως να είναι μια ειλικρινής προσπάθεια σε ένα μεγάλο και δύσκολο
θέμα.
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