Νεο Αθεϊσμός. Η σύγχρονη θρησκεία χωρίς Θεό!
ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού
Ο διάβολος είναι ο μεγάλος αντίπαλος του Θεού. Αφότου ξέπεσε
από την τιμητική και μακάρια θέση του στα τάγματα των αγγελικών
δυνάμεων, έθεσε ως στόχο του να πλήξει τη Θεότητα πιστεύοντας,
μέσα στην εγωιστική του σκοτοδίνη, ότι μπορεί να καταστρέψει το
Θεό καινά πάρει τη θέση Του! Όμως διαπίστωσε ενωρίς ότι είναι
αδύνατον να αγγίξει η εχθρότητά του ευθέως τη Θεότητα και γι'
αυτό στράφηκε κατά των θείων δημιουργημάτων και ιδιαιτέρως του
ανθρώπου, ο οποίος αποτελεί την κορωνίδα της κτίσεως. Επιθυμεί
σφόδρα να αποκόψει τον άνθρωπο από την κοινωνία του με το Θεό,
ώστε να τον προσδέσει στη δίκη του επιρροή, και τελικά να τον
καταστρέψει. Πιστεύει πως η καταστροφή του ανθρώπου σημαίνει
καίριο πλήγμα για τον ίδιο το Θεό.
Διαβάζοντας με προσοχή το ιερό βιβλίο της Γενέσεως
παρατηρούμε ότι η προσπάθεια του διαβόλου, προκείμενου να
παρασύρει τους πρωτοπλάστους στην πτώση, επικεντρώνεται στη
μείωση της απολυτότητας του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο βήμα του
φαινομένου της αθεΐας στην ανθρώπινη ιστορία. Από τη στιγμή που
οι πρωτόπλαστοι πείστηκαν για την σχετικότητα του Θεού και τη
δυνατότητά τους να γίνουν από μονοί τους θεοί, άρχισε και η
αμφισβήτησή Του, η οποία στο διάβα των αιώνων πήρε τη μορφή
της ολοκληρωτικής άρνησής Του.
Είναι αλήθεια πως στην αρχαιότητα και ως τα τέλη του μεσαίωνα
η ολοκληρωτική άρνηση του Θεού ήταν σπάνιο φαινόμενο. Αθεΐα
σήμαινε κυρίως την άρνηση παραδεδομένων θρησκευτικών
πεποιθήσεων. Οι διαβόητες δίκες περί αθεΐας στην αρχαία Ελλάδα
αφορούσαν κατά κύριο λόγο την άρνηση των σοφών και
επιστημόνων να λατρέψουν τις άθλιες «θεότητες» των πόλεων. Οι
ειδωλολάτρες χαρακτήριζαν τους πρώτους Χριστιανούς ως
«άθεους», διότι δεν λάτρευαν τους «θεούς» του παγανισμού. Ο
παρανοϊκός Ιουλιανός (361-363), ονόμαζε τους Χριστιανούς
«άθεους», διότι απέρριπταν τον παγανισμό, τον οποίο ήθελε να
νεκραναστήσει και να επιβάλει στην αυτοκρατορία.
Ολοκληρωτική άρνηση της ύπαρξης του Θεού συναντάμε στη
δυτική Ευρώπη στα χρόνια του λεγόμενου «διαφωτισμού».

Υπερφίαλοι φιλόσοφοι, έχοντας υπόψη τους την προβολή ενός
αντίχριστου Χριστιανισμού και την εικόνα ενός αντίθεου Θεού, από
τον παπισμό και το γνήσιο τέκνο του τον προτεσταντισμό,
διατύπωσαν τη θεωρία της απουσίας του Θεού. Η ευρωπαϊκή
διανόηση και πρακτική ως τα σήμερα είναι στρατευμένη να
καταρρίψει την πίστη στο Θεό. Όμως τα αποτελέσματα αυτής της
γιγαντιαίας προσπάθειας εδώ και τριακόσια χρόνια, δεν απέδωσαν
τα αναμενόμενα. Οι άνθρωποι αδιαφορώντας για τα κηρύγματα του
αθεϊσμού, συνεχίζουν να πιστεύουν στο Θεό και να θρησκεύουν.
Οι ποτάμιοι των αιμάτων στο όνομα της αθεϊστικής ιδεολογίας δε
στάθηκαν ικανοί να Ξεριζώσουν την πίστη στο Θεό από τις καρδιές
των ανθρώπων, ιδιαίτερα στον εικοστό αιώνα με τη μαρξιστική
ιδεολογία. Η αποτυχία των αθεϊστών υπήρξε οικτρή. Στις μαρτυρικές
χώρες των πρώην κομμουνιστικών καθεστώτων, όπου
διαδραματίζονταν ένας ανελέητος διωγμός κάθε θρησκευτικής
δραστηριότητας, τώρα έχουμε θρίαμβο της θρησκευτικότητας! Είναι
μια ανέλπιστη έκπληξη! Αυτό που πέτυχαν είναι να αποτελεί όνειδος
το να δηλώνει κάποιος σήμερα μαρξιστής!
Με την κατάρρευση του μαρξισμού, ο αθεϊσμός εκφράζεται πλέον
με τον αστισμό. Κατάλαβαν οι απανταχού της γης αθεϊστές ότι με τη
βία δε μπορούν να πραγματοποιήσουν το σκοπό τους, και το
χειρότερο διαπίστωσαν ότι η βία φέρνει αντίθετα αποτελέσματα!
Έτσι τα τελευταία χρονιά μας προέκυψε μια νέα μορφή αθεϊσμού,
την οποία οι ειδικοί χαρακτηρίζουν ως «Νέοαθεϊσμό». Παγκόσμιοι
ηγέτες του, οι διαβόητοι εκπεφρασμένοι αθεϊστές: Richard Dawkins,
Cristopher Hitchens, Sam Harris, V. Stenger κ.ά. Επί της ουσίας δεν
άλλαξε τίποτε, οι στόχοι του διαχρονικού αθεϊσμού παραμένουν οι
ίδιοι, ήτοι το γκρέμισμα της πίστεως στο Θεό! Εκείνο που άλλαξε
είναι η τακτική. Αποφάσισαν να αποβάλουν τον απροκάλυπτο
φονταμενταλισμό και να ενδυθούν την προβιά του «πολιτισμένου»,
του «διαλλακτικού», του «αυθεντικού επιστήμονα». Σήμερα οι
αθεϊστές είναι «διανοούμενοι» και λιγότερο πολιτικοί. Χρήσιμα
εργαλεία τους. τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και ιδιαίτερα το
διαδίκτυο. Χιλιάδες ιστοσελίδες με αθεϊστικό περιεχόμενο
βομβαρδίζουν τους επισκέπτες τους, προβάλλοντας τα δήθεν κακά
της θρησκείας και τα δήθεν καλά του αθεϊσμού. Οι στρατευμένοι
αθεϊστές, δίκην ιεραποστόλου, επιχειρούν να«απαλλάξουν την
ανθρωπότητα από την ασφυκτική μέγγενη της θρησκείας», να

«ελευθερώσουν τον σύγχρονο άνθρωπο από την καταπιεστική πίστη
στον ανύπαρκτο Θεό, με σκοπό να τον οδηγήσουν στην πρόοδο και
την ευημερία, την οποία του στερεί η θρησκευτική πίστη», «να
καταλάβουν οι άνθρωποι πως η μόνη λύση των προβλημάτων τους
και η ευτυχία τους εξαρτάται αποκλειστικά από την επιστήμη, από
την οποία τους αποξενώνει η θρησκεία», κλπ. Μεγαλοστομίες, χωρίς
ουσία και περιεχόμενο! Συνθήματα χιλιοειπωμένα, από την εποχή
του «διαφωτισμού», τα οποία δεν πείθουν κανέναν σοβαρό
άνθρωπο.
Προσφιλής τους μέθοδος, η παραποίηση και η παραχάραξη της
ιστορίας. Μια δοκιμασμένη μέθοδος από τις ομάδες του σύγχρονου
αποκρυφιστικού πλέγματος της «Νέας Εποχής» και ιδιαίτερα
του νεοπαγανισμού. Όσοι γνωρίζουμε ιστορία μένουμε έκθαμβοι
μπροστά στο εύρος της ιστορικής παραχάραξης. Κάνουν επίσης
φρικτή παραποίηση και εκμετάλλευση των επιστημονικών
δεδομένων. Έχοντας ως «ευαγγέλιο» τους τις νεοδαρβινικές θεωρίες
και επιλέγοντας με δεξιοτεχνία όσες επιστημονικές θεωρίες και
πορίσματα τους εξυπηρετούν, προσπαθούν να στηρίξουν τις
αλλοπρόσαλλες δοξασίες τους. Πριν λίγο καιρό, όταν ανακοινώθηκε
από τους αστρονόμους ότι ανακαλύφτηκε κάποιος πλανήτης σε
κάποιο άστρο του γαλαξία μας, που ίσως μοιάζει με τη γη μας,
έσπευσαν οι στρατευμένοι του αθεϊσμού να διακηρύξουν πως «εδώ
τελειώνει το παραμύθι του Θεού»! Τελευταία κυκλοφόρησε το βιβλίο
του αθεϊστή συγγραφέα Richard Dawkins με τον πομπώδη τίτλο: «Η
Περί Θεού Αυταπάτη», όπου επιχειρείται με άθλια σοφίσματα,
χυδαία ιστορική παραχάραξη και παραποίηση επιστημονικών
δεδομένων, να παρουσιασθεί η πίστη στο Θεό ως γελοιότητα και
αυταπάτη. Μελετώντας όμως το βιβλίο ενός αληθινού επιστήμονα
του Alistair McGrath, καθηγητή στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, με
τίτλο: «Η Αυταπάτη του Dawkins», (απάντηση στον ως άνω αθεϊστή
συγγραφέα), αποδεικνύονται πανηγυρικά η ρηχότητα, η γελοιότητα
και τα απατηλά επιχειρήματά του! Στο κατάπτυστο βιβλίο του ο
θρασύς παραχαράκτης Richard Dawkins ζητά να του παρατεθεί
έστω και ένα έγκλημα του αθεϊσμού. Ο McGrath του παραθέτει τα
εκατομμύρια εγκλήματα, όπως αυτά της Γαλλικής Επανάστασης και
των μαρξιστικών καθεστώτων, καταδεικνύοντας τον αθεϊσμό ως
διαχρονική δολοφονική συμμορία!

Άλλη πρόσφορη τακτική του νεοαθεϊσμού είναι η κοινωνική
οργάνωση. Αθεϊστές σε όλο τον κόσμο ιδρύουν οργανώσεις και
ενώσεις αθέων για τον καλλίτερο συντονισμό της δράσης τους,
καταθέτοντας σ' αυτές τις απόψεις τους και τον οβολό τους για τη
διάδοση των αθεϊστικών αρχών και την ενδυνάμωση της
αντιθρησκευτικής προπαγάνδας. Στην Αγγλία το αθεϊστικό ρεύμα
έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Κατόρθωσαν οι αθεϊστικές
οργανώσεις και αγόρασαν διαφημιστικό χώρο στα μέσα μαζικής
μεταφοράς (λεωφορεία), όπου αναρτούν αφίσες με αθεϊστικά
συνθήματα, όπως «Πιθανότατα δεν υπάρχει θεός, απολαύστε τη ζωή
σας»! Το ίδιο και στις ΗΠΑ, όπου αγόρασαν διαφημιστικό χώρο στο
μέτρο της Νέας Υόρκης, αναρτώντας αθεϊστικά μηνύματα, με τα
οποία βομβαρδίζονται εκατομμύρια επιβάτες την ημέρα. Έρευνα του
Πανεπιστημίου του Μπέιλορ, το 2006, έδειξε ότι περισσότεροι από
15.000.000 άθεοι στις ΗΠΑ δηλώνουν στρατευμένοι στο άρμα του
αθεϊσμού. Διοργανώνουν επίσης πληθώρα διεθνών συνεδρίων,
κυρίως σε πανεπιστήμια, στα οποία βγάζουν επιστημοφανή
πορίσματα, ότι δήθεν υπάρχει απόλυτη διάσταση μεταξύ επιστήμης
και θρησκείας, ότι η πίστη στο Θεό είναι ανασταλτικός παράγων της
προόδου, κλπ. Άλλη δραστηριότητα των αθεϊστικών οργανώσεων
είναι η παρότρυνση πολιτών να αποκηρύξουν το χριστιανικό
βάπτισμα και την όποια θρησκευτική τους ιδιότητα, επισήμως στις
κρατικές αρχές. Στη χώρα μας έχει οργανωθεί παρόμοιο κίνημα
απαλοιφής του βαπτίσματος από τα δημοτολόγια των Δήμων, την
ίδια στιγμή που και οι νεοπαγανιστές κάνουν μυστικές
τελετές «εξαγνισμού
από
το
μίασμα
του
χριστιανικού
βαπτίσματος»! Είναι άραγε σύμπτωση αυτό; Φρονούμε πως όχι!
Μέσα από τις απειράριθμες αθεϊστικές ιστοσελίδες προβάλλονται
«ομολογίες» «πρώην πιστών», οι οποίοι«αποχαιρετούν τη
θρησκευτική τους πίστη», με γελοία, παιδαριώδη, χιλιοειπωμένα
επιχειρήματα, πανομοιότυπα σε κάθε περίπτωση, αντιγραμμένα
κυριολεκτικά με καρμπόν!
Δεν είναι υπερβολή να χαρακτηρίσουμε τον νέο αθεϊσμό ως
μια «νέα θρησκεία χωρίς θεό», διότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά της
θρησκείας, ήτοι: μεταφυσική πίστη στην ανυπαρξία τον Θεού,
πνευματικούς ηγέτες, δόγματα, φανατισμό, ιεραποστολικό ζήλο,
οργάνωση και στράτευση οπαδών, φόνταμενταλισμό, μεσσιανισμό,
κλπ. Αυτό το πιστεύουν και το δηλώνουν και οι ίδιοι οι άθεοι. Ο

ελληνικής καταγωγής αθεϊστής λέκτορας στο πανεπιστήμιο της
Μελβούρνης Θωμάς Πατάκης δήλωσε: «Αρχίσαμε να κάνουμε
θεσμούς, όπως μια θρησκεία, έχουμε ιερείς, αποστόλους και
οπαδούς»! Διαθέτει η σύγχρονη αθεϊστική θρησκεία ακόμα και
«μάρτυρες», όπως ο Taslima Nasreen, αντιφρονών από το
Μπαγκλαντές, ο οποίος έγινε στόχος από τους μουσουλμάνους για
την αθεϊστική του δράση! Ένας από τους ηγέτες του παγκοσμίου
νεοαθεϊσμού ο Sam Harris, δίκην γνησίου θρησκευτικού προφήτη,
«προφήτεψε» πως «αν ο σύγχρονος άνθρωπος δεν απαρνηθεί τη
θρησκευτική του πίστη, θα επέλθουν τεράστιες φυσικές
καταστροφές» (www.kathimerini.gr)! Μάλιστα!
Φρονούμε ότι η πολεμική κατά των θρησκευόμενων και ιδιαίτερα
κατά των πιστών χριστιανών, έχει μπει σε νέα επικίνδυνη φάση. Ο
αντίδικος διάβολος δίνει την ύστατη και δυναμικότερη μάχη του
κατά του Θεού στους έσχατους χρόνους που ζούμε. Η άθεη θρησκεία
του νεοαθεϊσμού είναι ένα από τα απειράριθμα δολοφονικά
πλοκάμια του σύγχρονου παγκοσμίου «πνευματικού» τέρατος της
«Νέας Εποχής», ο οποίος εξυπηρετεί πλήρως το εφιαλτικό όραμα της
ανατριχιαστικής πανθρησκείας, της οποίας «θεός» θα είναι ο
Εωσφόρος, ο προσφιλής «θεός» των νεοεποχιτών.
Το γκρέμισμα του αληθινού Θεού, που οραματίζονται και
επιδιώκουν οι αθεϊστές, δε θα σημάνει την απουσία Του, αλλά την
αντικατάστασή Του από τον αρχέκακο επαναστάτη, ο οποίος
επιβουλεύεται το θρόνο της μεγαλοσύνης Του! Αυταπατώνται
οικτρά όσοι από τους θλιβερούς οπαδούς του αθεϊσμού πιστεύουν
σε μια απόλυτα άθεη μελλοντική κοινωνία, διότι στη θέση του Θεού
θα θρονιαστεί εξάπαντος ο διάβολος, αυτόν που λατρεύουν και
προωθούν οι σκοτεινοί ηγήτορες της «Νέας Εποχής» και της «Νέας
Τάξεως Πραγμάτων», οι ιθύνοντες νόες των αθεϊστών!
Εμείς, ως πιστοί χριστιανοί, οφείλουμε να μένουμε
αμετακίνητοι «τη άπαξ παραδοθείση τοις αγίοις πίστει» (Ιουδ. 3) και
αλήθεια, η οποία μας αποκαλύφτηκε από τον σαρκωμένο Θεό μας,
τον Ιησού Χριστό. Οφείλουμε επίσης να μιμούμαστε τους αθεϊστές
στο ζήλο και την ορμητικότητα τους, για την προάσπιση της πίστης
μας στον αληθινό Θεό. Επιβάλλεται να ορθώνουμε επαρκή λόγο
απέναντι στην αθεϊστική ρηχή επιχειρηματολογία, ξεσκεπάζοντας
την αλλόκοτη άθεη νεοεποχίτικη θρησκεία του αθεϊσμού,

φανερώνοντας τους ολέθριους στόχους της. Ας συνειδητοποιήσουμε
πως οι πονηροί καιροί, στους οποίους ζούμε, δεν επιτρέπουν
εφησυχασμούς!

