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Kāpēc es neesmu kristietis
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Ievads
Kā izturēties pret kristietību? Kāda ir tās loma sabiedrībā – laba vai slikta? Vai ticību Dievam ir 
iespējams racionāli attaisnot?

Es mēģināšu  atbildēt  uz  šiem jautājumiem un  parādīt,  ka  kristietība ir  sabiedrībai  kaitīga. 
Manuprāt, neticīgajam, kurš atzīst, ka pret kristietību ir iespējams cīnīties un gūt šajā cīņā kaut 
vai nelielus panākumus, būtu arī jāatzīst, ka piedalīties tādā cīņā vai atbalstīt to viņa morālais 
pienākums. Ir grūti pateikt, vai kristietību ir iespējams pilnībā atstāt aiz muguras, taču vajag 
tiekties pēc  sabiedrības,  kurā  organizētā  reliģija  būtu  tikpat  marginalizēta,  kā  šodienas 
sabiedriskajā  domā  marginalizētas ir  neizglītotības  slavināšana,  fiziskās  vardarbības 
akceptēšana un organizētās noziedzības atbalstīšana. Tieši  tāpat kā muļķība, cietsirdība un 
noziedzība ir nosodāmas, arī kristietībai harmoniskā pasaulē nav vietas.

Mani uzskati ir noformulēti debašu formā. Nosaukums ņemts no pazīstamās Bērtrana Rasela 
esejas "Why I Am Not A Christian"1, kaut gan citādi šiem darbiem ir maz kā kopīga. 

Darbojošās personas: Mediators, Skeptiķis, Apoloģēts.

Mediators. Mana loma šajās debatēs ir ļaut abām pusēm prezentēt savus uzskatus — tā, lai 
pēc  debašu  beigām  inteliģents,  racionāls,  objektīvi  domājošs  klausītājs  būtu  apgādāts  ar 
vajadzīgo informāciju, lai spētu pats pieņemt lēmumu un izdarīt izvēli — vienādi vai otrādi. Kad 
vien tas būs nepieciešams, es lūgšu diskusijas dalībnieku precizēt savus uzskatus un terminus, 
kurus viņi lieto.

Skeptiķis. Es aizstāvēšu divas tēzes. Pirmkārt, nav nekādu iemeslu būt pārliecinātam par 
Dieva eksistenci; tas ir, tādi uzskati nevar tikt racionāli pamatoti. Otrkārt, kristietība 
kā reliģiska doktrīna ir morāli kaitīga.

Apoloģēts. Es savukārt aizstāvēšu vajadzību pēc reliģijas un ticības Dievam. Pirmkārt,  bez 
Dieva  un  reliģijas  nebūtu  iespējama  nekāda  morāle;  otrkārt,  bez  ārēja  spēkā 
palīdzības nav iespējams izskaidrot, kāpēc pastāv pasaule, un kāpēc tā ir sakārtota,  
pakļauta noteiktām likumsakarībām, nevis atrodas pilnīgā haosā; treškārt, vajadzību pēc 
reliģijas pierāda mūsu intuitīvā izpratne par to, ka "nekas nenotiek tāpat vien", intuitīvā 
ticība tam, ka mūsu dzīvēm ir jēga.

M. Skeptiķi, precizējiet, lūdzu. Jūs tātad nemēģināsiet ne pierādīt, ne pamatot to, ka Dievs 

1 http://users.drew.edu/~jlenz/whynot.html
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neeksistē? Ne arī to, ka Dieva eksistence mūsu pasaulei nav relevanta?

S. Tas šobrīd nav mans mērķis, un pagaidām vēl neprotu spriest, vai to ir iespējams izdarīt. 
Tomēr manas tēzes nav vājas. Savā ziņā tās ir pat spēcīgākas, nekā būtu vienkārša Dieva 
neesamības pierādīšana. Tās ir ar plašākām sekām.

M. Abiem dalībniekiem — precizējiet, vai diskusijas ietvaros runājot par Dievu, vienmēr ar šo 
jēdzienu tiks saprasta ar tādām īpašībām apveltīta būtne, kādas Dievam piemīt saskaņā ar 
kristietības dogmām? Tas ir, Dievs, kā visvarena, visur esoša, visu zinoša, absolūti laba, un 
reāli eksistējoša būtne, nevis, piemēram, tikai masu apziņas fenomens?
A. Jā, Dievs kā vispilnīgākā iedomājamā būtne.

S. Jā, es tādam formulējumam piekrītu. Turpmāk, ja "Dievs" tiks lietots kādā citā nozīmē, tas 
tiks īpaši atrunāts.

M. Otrs precizējums. Jūs uzsveriet, ka lietojiet vārdu "kristietība" reliģiskās doktrīnas nozīmē. 
Vai tam ir kāds īpašs pamatojums?

A. Jā, kristietībai var būt daudzas izpausmes. Tā var būt gan individuālās mistiskās pieredzes 
avots, gan personiskas attiecības ar Dievu, gan sociāla aktivitāte. Taču šīs diskusijas ietvaros 
vajadzētu aprobežoties ar tās centrālo nozīmi — kristietība kā  baznīcas veidota un izplatīta 
reliģiskā doktrīna, kas piedāvā savu pasaules redzējumu. Tā ir no filozofijas  viedokļa svarīgā 
kristietības nozīme.

M. Trešais  precizējums.  Skeptiķi,  kāda  būtu  jūs  reakcija  gadījumā,  ja  izrādītos,  ka  Dievs 
eksistē? Tas ir gadījums, kura pastāvēšanas varbūtību jūs nenoliedzat.

S. Svarīgāka  no  manām  divām  tēzēm  ir  tieši  otrā.  Pat  ja  Dievs  eksistētu,  pievēršanās 
kristietībai tik un tā nebūtu attaisnojama.

A. Tas būtu dumpis pret Dievu.

S. Nē. Pat ja Dievs eksistē, viņu ir nepieciešams ignorēt, nevis pielūgt. Tas ir dumpis pret 
kristietību. Dieva eksistences faktus mēs nespējam grozīt. Kristietības liktenis savukārt ir pašu 
cilvēku rokās.

Kristiešu uzskati par savas reliģijas būtību
Apoloģēts. Dievs ir mīlestība. Tāda ir kristietības būtība, izteikta vienā teikumā. Šī reliģija 
sniedz atbildes uz dzīves pamatjautājumiem: "Kas es esmu?", "Uz ko es drīkstu cerēt?", un "Ko 
man vajag darīt?", ja citē Kantu. Kristietība izskaidro pasauli; bez reliģijas pasaule ir tikai vai 
nu nejaušu, vai arī determinētu elementārdaļiņu sadursmju okeāns — vienādi bezjēdzīgs abos 
gadījumos. Reliģija piepilda to ar jēgu; dod tai mērķi. Tā izskaidro indivīda vietu pasaulē. Tā 
dod jēgu arī personīgajai dzīvei, parāda cilvēku vietu lielajā Dieva plānā.

Skeptiķis. "Dievs  ir  mīlestība"?  Tā  taču  ir  tīrākā  poēzija.  Nu  kā  gan  tādu  izteikumu var 
verificēt vai falsificēt? Vai to vispār ir iespējams to noformulēt zinātniski precīzā valodā? Un ko 
gan tas īsti nozīmē?

A. Mūsu zināšanas par pasauli ceļas no daudziem avotiem; tās var tikt komunicētas daudzos 
veidos. Arī mistiskā atklāsme, arī poēzija ir vieni no tiem; arī poēzija spēj dot zināšanas par 
pasauli. Vēl jo vairāk, ar poēzijas palīdzību ir iespējams pateikt daudz ko tādu, ko citādi būtu 
neiespējami ne paust citiem, ne pat pilnībā noformulēt pašam sev. Cilvēks nav pilnībā racionāla 
būtne;  tā  eksistencei  nepietiek tikai  ar  auksto,  sauso  faktu  barību.  Par  cilvēka stāvokli  ar 
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poēziju,  ar  daiļliteratūru,  ar  mākslu  vispār  ir  iespējams  pateikt  vairāk  nekā  ar  statistikas 
datiem. Par cilvēka stāvokli ir iespējams runāt vienīgi ar emocionāli uzrunājošiem līdzekļiem.

S. Poēzija var būt derīga pedagoģiskiem mērķiem, tam es piekrītu; bet pat tādā gadījumā tā ir 
tikai "meli bērniem", tikai tuvinājums, līdzīgi kā Ņūtona mehānika ir tikai tuvinājums, nevis 
galīgā patiesība par mūsu pasaules fizisko realitāti. Poēzija nevar atsegt galīgo patiesību. Vēl jo 
vairāk, poēzijai piemīt ārkārtējas spējas nomaskēt patiesību, tāpēc tā ir bīstama. Poētiskajai 
izziņai  ir  raksturīga  tieksme  aprobežoties  ar  virspusējām,  viltotām  atbildēm;  tai  trūkst 
nepieciešamās skaidrības un noteiktības, kuras vajadzīgas racionālām debatēm. Es iebilstu pret 
tikai viedokli, ka ticēt Dievam būtu racionāli; pret to, ka to var darīt citu iemeslu dēļ, man 
nevar  būt  vairāk iebildumu,  kā,  teiksim,  būtu  pret  to  faktu,  ka  šizofrēnijas  slimnieks  var 
uzskatīt savas murgainās iedomas par realitāti. Tieši iespēja pamatot kristietību racionāli ir tā, 
kuru es vēlos apstrīdēt — ne vairāk un ne mazāk. Tāpēc šajās debatēs piedāvāju atturēties no 
poētisku argumentu izmantošanas.

A. Poēzija nevar pilnībā aizvietot racionālu argumentāciju, tam es piekrītu. Taču arī pārliecīgā 
vienpusība,  ko  jūs  tikko  demonstrējāt,  tikpat  labi  norāda  uz  problēmu.  Šīs,  ateistiem tik 
tipiskās, grūtības ir  viņu  nespēja īsti  pat saprast tos jautājumus, uz kuriem reliģija sniedz 
atbildes.  Pastāstīšu  nelielu  personīgu atmiņu.  Bērnībā  man bija  kāda  grāmatiņa,  kurā  tika 
skaidrota reliģiju izcelšanās un kristietības vēsture no ateistiska rakursa. Tur tik runāts par visu 
reliģiju rašanos no māņticības, par reliģijas kā sabiedriska institūta izveidošanos, ar savām 
noteiktām funkcijām un labuma nešanu šauram cilvēku lokam, par reliģijas politiskās ietekmes 
rašanos un pieaugšanu, par tā saucamajiem "tumšajiem viduslaikiem", inkvizīciju, un tā tālāk. 
Vienā no pēdējam nodaļām autori mēģināja sniegt skaidrojumu tam, kāpēc "mūsdienās mēs 
vairs  neticam  dievam".  Viņu  minētie  iemesli  man  jau  toreiz  likās  —  kā  lai  to  saka  — 
nepietiekami.  Īstu  atbilžu  vietā  tika  piedāvāta tehniskā  progresa  un  cilvēka  varenības 
slavināšana. Miglaini atceros, ka tur bija ilustrācija ar kosmiskajiem lidaparātiem un raķetēm 
uz Saules sistēmas planētu fona; tātad neticēšana tika pamatota ar to, ka mēs tagad lidojam 
kosmosā.  Man  vēl  joprojām nav  skaidrs,  kāds  gan  lidošanai  kosmosā  vispār  ir  sakars  ar 
neticēšanu  Dievam?  Interesanti,  ka  pirmais  cilvēks,  kurš  pacēlās  pāri  Zemes  atmosfēras 
robežām, uzskatīja par vajadzīgu pieminēt, ka "nekādu Dievu tur nav redzējis". Vai tiešām 
mums vajadzētu ticēt, ka moderno kristiešu uzskati ir tik primitīvi, ka Dievu tie novieto tepat 
fiziskajā pasaulē, pie pavisam blakus mūsu planētai? Vai gan jebkuram inteliģentam cilvēkam 
nav skaidrs, ka kristietība neko tādu neapgalvo? Un pat ja sekojam šādai absurdai loģikai, tad 
labākajā gadījumā var secināt, ka Dieva iespējamās eksistences apgabals ir atbīdīts kaut kur 
ārpus tiešās Zemes apkārtnes robežām, varbūt aiz Saules sistēmas robežām. Spriežot šādi, 
man  kļuva  skaidrs,  ka  nekādi  empīriski  novērojumi  nevar  ne  pierādīt,  ne  apgāzt  Dieva 
eksistenci.

Mediators. Vai tiešām tā ir? Kā tad ar brīnumiem? Empīriski novēroti, labi dokumentēti fizikas 
likumu pārkāpumi būtu labs arguments par labu pārdabiskajam.

A. Precīzāk sakot,  to  never  empīriski  novērojumi,  kamēr  vien  tie  iederas izprotamu dabas 
likumu robežās.  Mana  tēze  ir  tāda,  ka  argumentus  vajag  izdarīt  vai  nu  no  vispārīgākiem 
filozofiskiem  principiem  —  no  ētiskiem,  vai  arī  no  metafiziskiem  —,  vai  arī  no  intuitīvās 
apjausmas par pārdabisko.

S. Es jūsu teiktā pirmajai daļai piekrītu, un tieši tāda veida argumentus arī taisos sniegt. Pēc 
manām domām, kristietības metafiziskās pozīcijas ir vājas, savukārt ētiskās pozīcijas ir vairāk 
nekā vājas. Tās ir vienkārši neaizstāvamas.

A. To  mēs  redzēsim.  Mans  piemērs  pierāda,  ka  ateisti  parasti  pārvērtē  savu  spriedumu 
racionalitāti.  Galu  galā,  katrai  sarežģītai  problēma  eksistē  kāds  vienkāršu,  elegantu  un 
nepareizs risinājums. Par piemēru, neveiksmei ir lemti mēģinājumi reducēt kristietību tikai uz 
vēl vienu senu reliģisku kultu, kurš šobrīd pastāv tikai sociālās inerces dēļ. Ja jau kristietība ir  
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tikai  vēl  viens sens mīts, tad kāpēc tā joprojām ir  vajadzīga un aktuāla miljoniem cilvēku 
mūsdienu pasaulē? Kāpēc tad sengrieķu mīti vai senģermāņu teikas mūsdienās nespēlē tādu 
pašu lomu? Kāpēc kaut kāds pirms divtūkstoš gadiem izgudrots stāstiņš, kā jūs to saucat, 
joprojām spēj  tik lielā mērā fascinēt cilvēkus?

S. Fascinēt izglītotus cilvēkus spēj arī antīkā literatūra, kura, ja man atļauts bilst savu vārdu, ir 
krietni  vien  augstvērtīgāka  par  mūsu  ēras  pirmajā  gadsimtā  dzīvojošu  pusizglītotu  ebreju 
fanātiķu sacerējumiem.

A. Lielāka izsmalcinātība nenozīmē lielāku cilvēcisko vērtību. Cik gan daudzi no jums apkārt 
esošajiem cilvēkiem ir  lasījuši  Sofoklu  vai  Vergīliju?  Jauno  Derību  ir  lasījuši  nesalīdzināmi 
vairāk.

S. Ne visiem ir bijusi iespēja lasīt antīkos autorus. Cilvēkiem ar standarta izglītību tie ir mazāk 
saprotami; vēl  jo vairāk, par to esamību un saturu pietiekošā, interesi  izraisošā apjomā ir 
informēti daudz mazāk cilvēku nekā par kristietības reliģiskajiem tekstiem. Svarīgi ir tas, ka 
šajās jomās ne vien pieprasījums rada piedāvājumu, bet arī piedāvājums rada pieprasījumu, jo 
kultūra  ir  pašuzturoša  sistēma.  Tāpēc  antīko  autoru  darbi,  to  modernie  pārstrādājumi  un 
atvasinājumi gan bibliotēkās,  gan grāmatu veikalos ir  retāk sastopami nekā kristietībai  un 
citām populārajām reliģijām veltīti teksti. Pirmajiem gluži vienkārši trūkst tādu popularizētāju, 
kādi otrajiem ir baznīca un ticīgie.

A. Pat ja šie teksti būtu vienādi pieejami — vai tiešām jums liekas, ka antīkie autori spētu 
uzrunāt mūsdienu cilvēku tā, kā to dara Bībele?

S. Bet tad var jautāt, cik lielā mērā mūsdienu cilvēku bez teoloģiskas izglītības spēj uzrunāt 
Bībele? Cik lielā mērā tipiska cilvēka zināšanas par kristietību ir nākušas no Bībeles, un cik lielā 
— no sekundārajiem avotiem? Pat tādas visiem šķietami zināmas kristietības detaļas kā stāsts 
par trim austrumu ķēniņiem, kas nāk apdāvināt jaundzimušo Jēzu, ir smeltas galvenokārt no 
apokrifiem. Tomēr šeit es vēlos runāt galvenokārt par kristietības iedvesmoto vēlāku gadsimtu 
literatūru un mākslu. Kā ir ar to?

A. Sekundārie avoti ir labs palīgs kristietības izzināšanā. Ņemiet vērā, ka vēstures gaitā daudzi 
diži prāti ir pūlējušies, lai saprastu un interpretētu kristietības būtību un pielāgotu to savam 
laikam,  videi.  Viņu  padarītais  ir  saglabāts  augstvērtīgos  sekundāros  avotos;  viņu  darbu  ir 
iespējams izmantot, lai ietaupītu savējo; uz viņu izpratnes ir iespējams pakāpties, lai attīstītu 
savējo.

S. Tam es  varētu  arī  piekrist,  jo  man  šķiet,  ka  esmu  daudz  vairāk  guvis  lasot  klasisko, 
kristietības iedvesmotu literatūru, nekā no pašas Bībeles lasīšanas vai klausīšanās kristiešos.

A. Diemžēl paši kristieši bieži vien ir slikti  evaņģēlisti. Viņiem vajadzētu vairāk paļauties uz 
poēziju savā evaņģelizācijā, nevis mēģināt aprobežoties ar racionāliem argumentiem, kas bieži 
vien  panāk tieši  pretējo.  Racionāli  argumenti,  kad tie vēršas  pret  kāda cilvēka uzskatiem, 
pamudina — vismaz sākotnēji — viņa uzskatus vēl vairāk nostiprināt. Gluži dabiska atbilde uz 
kritiku ir pretargumentācijas veidošana, līdz ar to rezultāts var būt pretējs vēlamajam. Daudz 
efektīvāk ir  apelēt pie emocijām, nevis pie prāta. Vēl efektīvāk ir vienkārši parādīt sevi kā 
piemēru. Patika vai nepatika ir tas, kas cilvēku masas virza daudz vairāk, nekā tās virza apziņa 
par to, kas ir patiess vai nepatiess. Tāpēc parasti ir par maz tikai  izskaidrot, kāda ir pareizā 
rīcība; vajag to arī parādīt.

S. Bet vai gan tādā veidā veicot evaņģelizāciju — es domāju, apelējot pie emocijām, nevis pie 
prāta — nepastāv pārāk liels risks, ka saņēmējiem tiks nodota kļūdaina informācija?

A. Ir jāsaprot, ka kristietības nestā ziņa ir  svarīga. To ne tikai ir  pieļaujams pasniegt tādā 
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veidā, kāds saprotams ir cilvēkiem;  tas ir  pat  mūsu  pienākums. Evaņģelizācija apelējot pie 
emocijām nav vienīgais veids; taču tas ir pats labākais, jo tas ir pats efektīvākais.

S. Tā var nonākt līdz absurdam. Iedomājieties, ka jums ir pieejams tīri mehānisks līdzeklis, ar 
kura palīdzību  izmainīt  cilvēka uzskatus. Piemēram, pieslēdzot viņa smadzenes datoram un 
raidot tajās elektriskus signālus veidā, kas garantēti izmainītu arī viņa reliģiskos uzskatus. Tāds 
veids būtu pats efektīvākais, tātad, pēc jūsu domām, tas būtu arī pats labākais?

A. Tāds  veids  nedotu  vietu  vēsts  saņēmēja  brīvajai  gribai;  tas  neatļautu  viņam  pašam 
izvēlēties. Evaņģelizācija ar cilvēciskiem līdzekļiem ļauj viņam uzzināt par patiesību, neatņemot 
izvēles iespēju.

S. Par to var šaubīties... Taču jebkurā gadījumā jums jāpiekrīt, ka situācija ir simetriska. Tieši 
tik lielā mērā, kādā kristiešiem ir tiesības evaņģelizēt savā ticībā, ateistiem un skeptiķiem ir 
tiesības, nē, pat morālais pienākums, pielietot efektīvākos uzrunāšanas veidus, lai pārliecinātu 
par sava viedokļa pareizību. Tai skaitā arī emocionālos argumentus.

A. Jā, es gluži labi zinu, ka arī ateisti nereti pielieto emocionālo argumentāciju. Piemēram, 
izsmieklu. Zināmā mērā tas ir saprotami, taču manuprāt  izsmiekls ir demagoģisks līdzeklis. 
Tam, tāpat kā pēc jūsu teiktā poēzijai, nav vietas nopietnās debatēs.

S. Demagoģijai var kalpot jebkurš līdzeklis.  To nosaka šī līdzekļa pielietojums. Svarīgākais ir 
tas, ka izsmiekls un citi emocionālie argumenti ir arī labi pedagoģiski līdzekļi!

A. Patiešām, šie nav tie sliktākie. Bēdīgāk ir tad, kad redzu ateistus izmantojam kaut ko tādu, 
ko varētu nosaukt par argumentāciju no ignorances. Ja dzirdu kādu apgalvojam tā: "Es neticu 
kristietībai, jo uzskatu, ka evolūcijas teorija ir pareiza," tad man tā vien gribas pajautāt — bet, 
atvainojiet,  kādā gan  tieši  veidā  uzskats,  ka  Dievam  vajag  ticēt,  ir  loģiskās  sekas  tam 
uzskatam,  ka  cilvēks  cēlies  no  citiem primātiem? Kāda  vispār  ir  loģiskā  saikne  starp  šīm 
lietām? Manuprāt,  tādas  nav,  vai  arī  tā  ir  niecīga.  Pie  tam evolūcijas  teorija  acīmredzami 
nemaz nepretendē dot atbildes uz visiem ar dzīvības (un līdz ar to, arī  cilvēka) izcelšanās 
saistītajiem  jautājumiem. Pat  ja  evolūcijas  teorija  spēj  izskaidrot,  kā  attīstījušās  sugas,  tā 
nespēj  izskaidrot,  kā  radusies  pati  dzīvība  (jo  tas  gluži  vienkārši  atrodas  ārpus  evolūcijas 
teorijas kompetences); pat ja kāda zinātniska teorija spētu pamatot, kā no nedzīvas matērijas 
ir radusies dzīvā, paliktu jautājums, kā un kāpēc ir radies pats Visums? Kāpēc kaut kas ir, ja 
nekā varētu nebūt?

S. Savukārt  vajadzību  ticēt  Dievam  pamatot  tajā,  ka  pastāv  lietas,  kuras  pagaidām  (es 
uzsveru, pagaidām!) zinātne vēl nespēj izskaidrot... Tā arī ir argumentācijas kļūda, kaut gan 
cita veida.

A. Ir ne tikai tādi jautājumi, uz kuriem zinātne ne tik vien pagaidām vēl nespēj sniegt atbildes, 
bet tā nekad nespēs sniegt atbildes. Manuprāt, tas racionāli pamato vajadzību pēc kristietības.

S. Viens arguments par sliktu tādai pieejai ir fakts, ka vēsturiski tādu šķietami neatbildamo 
jautājumu ir  bijis  daudz vairāk.  Piemēram — kā radušās  sugas? To  šobrīd  spēj  izskaidrot 
bioloģija.

A. Vai tiešām?

S. Tā piedāvā skaidrojumu, kura akceptēšanai šobrīd ir  zinātniskais konsensuss: evolūcijas 
teoriju. Ar to pietiek, lai varētu lietot frāzi "spēj izskaidrot" arī tad, ja ne visi cilvēki (un pat ne 
visi  zinātnieki!)  tādam skaidrojumam spēj  noticēt.  Ir  arī  daudz citu,  mazāk kontraversiālu 
piemēru. Kāpēc notiek zemestrīces, vulkānu izvirdumi, un cunami? To šobrīd spēj izskaidrot 
zinātnes  par  Zemes  fizisko  uzbūvi.  Kāpēc  izplatās  infekcijas  slimības?  To  skaidro 
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mikrobioloģija. Viduslaikos visas šīs parādības tiktu izskaidrotas ar Dieva dusmām.

M. Daži kristieši vēl tagad tās tā uztver.

S. Tādā gadījumā dīvaini, ka infekcijas slimību gadījumā Dieva dusmām mazāk pakļauti izrādās 
tie cilvēki, kuri labāk ievēro higiēnu un vakcinējas; zemestrīču gadījumā, tie, kuri labāk dzīvo 
labāk projektētās ēkas; cunami gadījumā, tie, kuri labāk izvēlas sava mitekļa atrašanās vietu. 
Nemaz nerunājot par faktu, ka mūsdienu pasaulē no šīm nelaimēm nesalīdzināmi vairāk cieš 
nabadzīgie cilvēki; ar ko gan tieši viņi būtu tā izpelnījušies Dieva dusmas? Ja Dievs tā rīkojas, 
tad viņš rīkojas cilvēkiem neizprotami.

M. Varbūt Dievs ir neizprotams un neizzināms?

S. Tāda situācija novestu pie citām, loģiskām vai morālām problēmām. Par to turpmāk.

Dieva izzināmība
Skeptiķis. Kas tad īsti ir šis Dievs, par kuru tik daudz visur tiek runāts un sprediķots? Kā 
kristieši  var saņemt zināšanas par viņu? Zināšanu par Dievu pamatošana Bībelē noved pie 
argumentācijas kļūdas: cirkulārās loģikas!

Mediators. Paskaidrojiet!

Skeptiķis. Nu kurienes gan, pēc kristiešu apgalvojumiem, var smelties zināšanas par Dievu? 
Atbilde: no Bībeles. Kā var zināt, ka Bībelē paustie apgalvojumi par Dievu ir patiesi? Atbilde: 
Bībele  ir  nemaldīga,  tā  ir Dieva iedvesmots  tekstu  krājums.  Kā  var  zināt,  ka  Bībele  ir 
nemaldīga un Dieva iedvesmota? Atbilde: tā rakstīts Bībelē. Ticīgie nespēj atrisināt šī loģisko 
cilpu un tāpēc izliekas, ka tā neeksistē.

Apoloģēts. Šis piemērs pierāda tikai  to, ka Bībele nevar būt vienīgais zināšanu avots par 
Dievu. Taču ne visas zināšanas par Dievu nāk no Bībeles. Tās nāk arī no personīgās iedvesmas. 
Katra ticīgā mērķis savā ziņā ir atklāt, izprast Dievu.

S. Atklāt, izprast? Vai tikai pareizāk nebūtu teikt "izdomāt", "izgudrot"? Vai tad šādā gadījumā 
kristiešu Dievs nav tikai  iedomu tēls,  tāpat kā,  piemēram, Zevs,  vai  Odins,  vai  pat  Santa 
Klauss?

A. Šīs zināšanas nāk arī no loģiskiem un racionāliem prāta apsvērumiem, no Dieva eksistences 
pamatojumiem  un  pierādījumiem.  Tieši  šādā  ceļā  iegūtās  zināšanas  par  Dievu  ir  pašas 
svarīgākās  – jo,  kā  jūs  minējāt,  balstīt  zināšanu pamatus  svētajos  tekstos  nav iespējams 
tāpēc, ka tas noved cikliskuma, savukārt pret to balstīšanu personīgajā pieredzē un intuīcijā 
daudzi iebildīs, kā pret pārāk subjektīvu.

M. Tā ir atgriešanās pie sākumā izteiktajā tēzēm, bet šobrīd vēl nav īstais laiks. Kāds, pēc jūs 
domām ir cilvēkam pieejamais zināšanu apjoms par Dievu? Vai Dievu var saukt par pilnībā 
izprotamu? Par pilnībā neizzināmu? Vai arī, pēc jūsu uzskatiem, patiesība atrodas kaut kur vidū 
starp šīm galējībām?

A. Dievs ir bezgalīgs. Tam ir bezgalīgi daudz dažādu īpašību – sauksim tās par atribūtiem. 
Visus Dieva atribūtus nav iespējams nosaukt.

M. Kāpēc? Kā to var zināt?

A. Kaut vai tāpēc vien, ka  bezgalīgā skaita dēļ  to uzskaitīšana aizņemtu vairāk laika, nekā 
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galīgajā  cilvēka  dzīvē vispār var būt. Taču, vēl jo vairāk, pēc mūsu uzskata, eksistē arī tādi 
Dieva  atribūti,  kurus  izzināt  nav  iespējams  principiāli  –  tas  ir,  ne  tikai  praktiski,  bet  arī 
teorētiski. Tāpēc Dievu var saukt par neizzināmu – saprotot ar to līdz galam neizzināmu, nevis 
absolūti neizzināmu. Pieņemt pēdējo būtu absurdi. Sakot, ka "Dievs ir  mīlestība", "Dievs ir 
visvarens", "Dievs ir bezgalīgi labs", "Dievs ir vispilnīgākā būtne" mēs veicam apgalvojumus 
par  Dieva dabu.  Ja  Dievs  būtu  pilnībā  neizzināms,  ticīgie  nekādus  apgalvojumus  par  viņu 
nevarētu veikt.  Taču Dievs ir  atklājies cilvēkiem; tas ir  devis priekšstatu par sevi,  tik lielā 
mērā, cik cilvēcei tas ir vajadzīgs un cik tā spēj uztvert. It īpaši vajag uzsvērt to, ka Dievs nav 
morālajā ziņā neizzināms. Dievs ir  devis savus likumus, izklāstījis  tos cilvēkiem saprotamā 
formā  Bībelē.  Dievs  ir  devis  cilvēkiem grēka  jēdzienu.  Dieva  morālei  ir  jābūt  izprotamai. 
Patiesībā izpratne par Dievu ir vienīgais veids, kādā sasniegt pilnīgu izpratni par pašu morāli.

M. Vai pats Dievs ir pakļauts šiem saviem morāles likumiem?

A. Dievs nav spējīgs grēkot. Es nevaru to pietiekoši spēcīgi uzsvērt – Dievs ir spējīgs paveikt 
itin visu, taču nekad nedarīs neko grēcīgu. Tas ir vienkāršs apgalvojums, bet pilnībā apraksta 
Dievu morālajā ziņā. Galu galā, mums taču ir dots pats grēka jēdziens. Tas ir dots gan intuitīvā 
ziņā (cilvēkiem gluži dabīgi liekas nepatīkami darīt kaut ko grēcīgu, ja vien viņi paši vai viņu 
vide šīs jūtas neapspiež),  gan izskaidrots Bībelē rakstiskā veidā (bauslība). Mums ir  dotas 
zināšanas par to, ka Dievs ir  vispilnīgākā būtne,  tātad Dievs ir  pilnībā labs. Zinot to, mēs 
varam būt pārliecināti, ka arī pats Dievs ir pakļauts saviem morāles likumiem.

S. Te veidojas paradokss. Ir iespējami tikai divi varianti – vai nu Dieva rīcību nosaka kāds 
absolūts  morāles  likums,  vai  arī  Dievs  pats  izvirza  morāles  likumus;  viens  no  šī  pāra  ir 
augstāks par otru. Taču abi varianti  noved pie absurda. Pirmajā gadījumā Dievs nevar būt 
visaugstākā būtne, jo eksistē kaut kas vēl augstāks par viņu, bet tas savukārt ir pretrunā ar 
kristiešu izveidoto Dieva koncepciju. Otrajā gadījumā Dievs nav ierobežots darīt tikai labo. Ko 
tad, ja Dievs kādu dienu pēkšņi pieņemtu lēmumu, ka rituāli  upurēt zīdaiņus ir  "labi"?  Vai 
tāpēc šī darbība tiešām kļūtu par labu?

A. Pretrunu var atrisināt, sakot, ka morāles likumi ir Dievs. Tas, ka Dievs ir pakļauts morāles 
likumiem, nenozīmē, ka morāles likumi būtu kaut kas augstāks par Dievu. Tas nozīmē, ka 
Dievs un morāles likumi ir viens. Citiem vārdiem sakot, morāles likumi ir starp nešķiramajiem 
Dieva būtības atribūtiem.

S. Bet vai Dievs nespēj mainīt pats sevi?

A. Nē.

S. Vai tas nenozīmē, ka Dievs nav visspēcīgs?

A. Nē, jo mainīt sevi būtu pretrunā ar Dieva dabu. Jebkādas izmaiņas nozīmētu kļūšanu par 
mazāk pilnīgu būtni, tātad ne Dievu.

S. Bet  kas  gan  nosaka,  kuri  morāles  likumi  ir  vispilnīgākie?  Vai  tur  nav  vajadzīgs  kāds 
augstāka līmeņa, meta-morāles likums? Un tam savukārt savs meta-meta-morāles likums, un 
tā tālāk?

A. Tā varētu būt. Un, tā kā Dievs ir bezgalīgs, tad tas spēj sevī saturēt šo bezgalīgo ķēdi ar 
likumiem.

S. Un tomēr, vai gan tādā gadījumā Dievam nebūtu jāsatur arī "pati augstākā bezgalība", kuras 
eksistence savukārt nav loģiski iespējama?

A. Georgs Kantors, par piemēru, bija gatavs atzīs, ka Dievs satur visu, arī absolūto bezgalību, 
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un pieņemt secinājumu, ka Dievs ir nepieciešami pretrunīgs.

S. Taču šīs diskusijas ietvaros, no loģiskās pretrunības seko racionāla nepamatojamība!

M. Šis iebildums paliek atklāts. Skeptiķi, turpiniet!

S. Ja varu izteikt arī savas domas par Dieva izzināmību, tad piekrītu, ka Dievs ir izzināms 
morālajā ziņā. Nav svarīgi, vai Dievs radīja cilvēku pēc "sava ģīmja un līdzības", kā to uzskata 
Apoloģēts, vai arī cilvēks radīja "Dievu" pēc sava ģīmja un līdzības, kā tas liekas man. Abos 
gadījumos morālās kvalitātes tiek mantotas. Tāpat piekrītu, ka Dievs (saprotot ar to cilvēku 
radītu ideju) ir daļēji, bet ne pilnībā izzināms savos pārējos aspektos. Viņš ir daļēji izzināms, jo 
mēs kaut vai šīs diskusijas vajadzībām spējām vienoties par svarīgajām Dieva īpašībām. Taču 
viņš ir arī daļēji neizzināms (vismaz objektīvi vai intersubjektīvi neizzināms), jo tā saucamā 
personiskā mistiskā pieredze, kas patiesībā ir tikai slikti strādājošu smadzeņu inducētas vīzijas 
un pārliecības, vienmēr vismaz subjektīvā līmenī spēs papildināt Dieva tēlu kristīgo sirdīs un 
prātos.

A. Tāda subjektīva izpratne var dot mums atklāsmi, kāpēc Dievs rīkojas tā, kā viņš rīkojas. To, 
izmantojot  racionālu  domāšanu  vien,  var  nebūt  iespējams saprast.  Kā  jau minēju,  cilvēka 
saprāts  ir  nepietiekams,  lai  pilnībā  izprastu  Dieva  saprātu  –  ja  ne  teorētiski,  tad  vismaz 
praktiski, individuālā prāta ierobežoto resursu dēļ – līdz ar to cilvēkiem nav tiesību kritizēt 
Dievu vai brīnīties par to, ka Dieva darbi liekas neizprotami. Nav iespējams zināt, kā Dievs 
domā; nav iespējams zināt kopējo Dieva plānu; tas, kas mums liekas slikti,  par ko gribas 
kurnēt pret Dievu, patiesībā var izrādīties labi.

S. Taču, ja Dieva darbi mums ir neizprotami, vai gan ticību Dievam var saukt par racionālu? 
Tāds Dievs pats ir iracionāls!

A. Nē, ja mēs varam racionāli pamatot to, ka pats Dievs ir tāds, ka viņa darbiem mums reizēm 
vajag likties neizprotamiem.

S. Manuprāt, Dieva rīcību tomēr nevar saukt par racionālu no cilvēku viedokļa.

A. Nu tad tā ir augstākā veida racionalitāte!

S. Tomēr tā nav cilvēku racionalitāte. Tātad domājošiem cilvēkiem, kas pieturas pie vienas 
racionalitātes definīcijas, Dievs ir iracionāls.

M. Jā, tīri  tehniski  tā  sanāk. Tomēr vai  šķietamo  Dieva iracionalitāti  šajā gadījumā tiešām 
nevar  pamatot  ar  racionalitāti  līmeni  zemāk?  Tādas, kas  liktu mums  racionāli  pamatot 
iracionālu Dievu?

S. Tas novestu pie pārāk garas diskusijas par racionalitātes dabu un pamatojamību, kurai šeit 
nav īstā vieta.

Dieva eksistences pierādījumi un atspēkojumi
Apoloģēts. To, ka Dievs eksistē, var pierādīt, pie tam vairākos atšķirīgos veidos.

Skeptiķis. To, ka Dievs neeksistē, arī var pierādīt, un tieši tāpat – vairākos veidos.

Mediators. Kā iespējama tāda pretruna?

S. Pirmkārt, ne visi "pierādījumi" ir pietiekoši pamatoti, lai par tiem vispār būtu vērts nopietni 
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runāt. Tie jāatspēko kā uz kļūdainiem pieņēmumiem balstīti. Parasti tie rodas tāpēc, ka mūsu 
zināšanas par pasauli  ir  nepilnīgas. Kad tiek izmantoti  tādi  argumenti  kā "dzīvība nevarēja 
rasties  no  nedzīvās  matērijas,"  tiek  izdarīts  pieņēmums  par  zinātnei  vēl  mazpazīstamiem 
procesiem. Kad tiek izmantots pretējais arguments – ka "dzīvība radās no nedzīvās matērijas," 
tiek izdarīts pretējais pieņēmums. Nevienam no šiem pieņēmumiem šobrīd vēl nav pietiekoša 
zinātniskā atbalsta, lai tos varētu izmantot kā argumentus pārliecinošam pierādījumam. Vēl 
sliktāk ir tad, ja pierādījums tiek balstīts uz premisām, kuras cilvēcei kopumā jau zināmas kā 
kļūdainas (ar lielu varbūtību), bet šīs zināšanas vai nu vēl nav sasniegušas visus cilvēkus, vai 
arī vēl nav tos pārliecinājušas. Tā mēdz notikt, ja pašas zināšanas ir antiintuitīvas. Nav grūti 
pārliecināt  publisko  domu,  ka  infekcijas  slimības  izraisa  ar  aci  neredzami  mikrobi,  jo  šis 
skaidrojums neapgāž nekādus pirms tam dziļi iesakņotus priekšstatus; grūtāk ir pārliecināt par 
to, ka cilvēki cēlušies no citiem primātiem, un vēl grūtāk par to, ka pasaulei kopumā nav 
nekāda cilvēkiem saprotama mērķa, jo tādus skaidrojumus ir grūti savienot ar mūsu ikdienas 
priekšstatiem, ar tā saucamo "veselo saprātu".

Otrais un trešais iemesls acīmredzamajai pretrunai (tai, ka sastopami abu veidu pierādījumi) 
izriet no cilvēku problēmām operēt ar loģiku un racionālo domāšanu.

Stingri formāls pierādījums var tikt akceptēts tikai tik lielā mērā, cik lielā mērā tiek akceptēta 
to balstošā formālā sistēma. Katra formālā sistēma balstās uz iepriekš pieņemtām premisām – 
aksiomām, kuras ir nepieciešams akceptēt bez pierādījumiem. Tā kā cilvēku uzskati nesakrīt – 
gan viņu atšķirīgās audzināšanas un izglītības, gan atšķirīgo temperamentu dēļ –, tad dažādi 
cilvēki kā sev acīmredzamus ir gatavi akceptēt atšķirīgus premisu komplektus. Vēl jo vairāk, 
ateistu un kristiešu akceptētajiem premisu komplektiem parasti ir maz kā kopīga. Līdz ar to 
nav  iemesla  brīnīties,  ka  ateistu  un  kristiešu  loģiskās  domas  ceļi  nonāk  pie  atšķirīgiem 
secinājumiem – tie jau  tika  uzsākti no atšķirīgiem sākumpunktiem! Nav iemesla brīnīties arī 
par to, ka otras puses slēdzieni pirmajai bieži vien šķiet nesaprotami un diskomfortu izraisoši – 
cita viedokļa pamatojuma pareizību ir iespējams atzīt tikai tik lielā mērā, cik lielā mērā tiek 
pieņemtas šo  viedokli  balstošās  premisas.  Diemžēl  individuālās  uztveres  un  morāles 
priekšrakstu žņaugi parasti paver tikai šauru logu uz apkārtējo pasauli, aiz kura robežām paliek 
visa oponenta spriešanas sistēma. Tieši šī iemesla dēļ reliģiskie strīdi ir tik bezjēdzīgi. 

Bez tam, formālas sistēmas, lai nu kādas tās būtu, nav spēcīgas emocionālās vai psiholoģiskās 
pieķeršanās  objekti.  Tāpēc  vienmēr  pastāv  iespēja,  ka  jebkāds  racionāls  pierādījums  tiks 
nomākts ar spēcīgu emociju uzplūdu. "Es ticu, jo tas ir absurdi," arī ir sava veida pamatojums; 
pie tam tāds, kas cilvēkiem šķiet emocionāli pievilcīgāks nekā uz tīru loģiku balstīti argumenti. 
Kamēr vien Homo Sapiens netiks aizvietoti ar pilnīgi racionālām būtnēm, Dieva esamības vai 
neesamības pierādījumi reliģijās spēlēs tikai otrā plāna lomas.

M. Kādi tad ir Dieva eksistences pierādījumi?

A. Visspēcīgākais  arguments,  kas  norāda  vajadzību  pēc  Radītāja,  ir  mūsu  pašu  Visuma 
pastāvēšana.  Kosmoloģiskais  pamatojums. Kāpēc  kaut  kas  ir,  ja  nekas  varēti  nebūt? 
Jebkurš  izskaidrojums,  ko  šai  problēmai  spēs  piedāvāt  zinātne,  būs  labākajā  gadījumā 
pārsteidzošs, jo tas būs pretrunā ar laika gaitā uzkrātajiem novērojumiem par fizikas likumiem 
un matērijas uzvedību. Pie tam tas būs arī eksperimentāli neatkārtojams, jo cerēt atkārtoti 
novērot kaut ko tamlīdzīgu mēs acīmredzot nevaram.

M. Ar  kādiem  novērojumiem  un  likumiem  tad  konfliktētu  pasaules  rašanās  zinātnisks 
izskaidrojums?

A. Gan  zinātne,  gan  veselais  saprāts  paļaujas  uz  pieņēmumu,  ka  katram  notikumam  ir 
vajadzīgs savs cēlonis. Acīmredzami, arī tam, lai rastos pasaule, ir bijis vajadzīgs savs cēlonis. 
Ja pasaulei ir cēlonis, tas šis cēlonis ir tās Radītājs.
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S. Pirmkārt, nav nekāda pamatojuma domāt, ka katram notikumam tiešām ir savs cēlonis. Pēc 
dažām kvantu mehānikas interpretācijām, kvantu līmeņa procesi ir nejauši un līdz ar to – bez 
cēloņa.
Otrkārt, ja jau nav iespējams akceptēt, ka pasaule pastāv bez cēloņa, tad kāpēc gan vajadzētu 
akceptēt, ka pats Dievs pastāv bez cēloņa? Var jautāt tālāk – kas radījis Radītāju? Ir absurdi 
pieņemt, ka no vienas puses, pasaule ir pārāk sarežģīta, lai būtu varējusi rasties nejauši, bet 
no otras, ka tās arhitektam, kurš pēc kristiešu ticējumiem ir vēl daudz sarežģītāka būtne, šāds 
cēlonis nav vajadzīgs.
Treškārt, kāpēc gan uzskatīt, ka šim abstraktajam pasaules pirmcēlonim vispār ir kāda saikne 
ar kristiešu Dievu? Kāpēc lai  tas būtu apveltīts ar  iepriekš nosauktajiem Dieva atribūtiem? 
Iespējams, ka pasaules pirmais iekustinātājs ir bijis tikai kāds nieciņš, kāds, tēlaini izsakoties, 
puteklis  –  kura  izraisītā  līdzsvara  izjaukšana  noveda  pie  tālejošām  sekām,  gluži  kā 
sniegpārsliņas nosēšanās īstajos apstākļos spēj izraisīt lavīnu.

A. Pamatojums, kas parāda, ka pasaule nevarēja rasties nejauši, ir pašas pasaules sakārtotība. 
Teleoloģiskais  pamatojums. Kāpēc  pasaule  nav  absolūts  haoss,  bet  pieļauj  kompleksu 
struktūru, tajā skaitā sevi apzinošos būtņu pastāvēšanu tajā? Kāpēc pasaulei ir  raksturīgas 
dažādas likumsakarības, kuras mēs saucam par fizikas likumiem? Kā mēs zinām, visi fizikas 
procesi ir vērsti uz entropijas palielināšanos. No tā seko, ka pasaules pirmsākumos entropija 
bijusi ļoti maza. Kāpēc gan pasaule, ja tā būtu radusies nejauši, sākotnēji būtu bijusi ar tik 
zemu entropijas līmeni? 

S. Pieņēmums, ka Visums radīts mūsu, cilvēku, vajadzībām, ir ārkārtīgi iedomīgs. Pie tam tāda 
gadījumā Dievs ir rīkojies ārkārtīgi neracionāli. Kāpēc gan viņam ir vajadzējis radīt miljardiem 
galaktiku ar miljardiem zvaigžņu katrā no tām? Kāda jēga no milzīgajiem tukšās kosmiskās 
telpas apgabaliem? Kāpēc pieņemt, ka Visums ir paredzēts dzīvībai, ja lielākā daļa no tā ir 
dzīvībai tik naidīga? Dzīva būtne, nokļuvusi nejaušā Visuma vietā, gandrīz droši ietu bojā dažu 
sekunžu vai  minūšu  laikā.  Pat  šķietami  drošajās  vietās  un dzīvībai  piemērotajās  vietā,  kā 
Zeme,  to  nemitīgi  apdraud  sadursme  ar  asteroīdu  vai  komētu,  tuvējas  supernovas 
uzliesmojums, gamma staru kūļi un daudzas citas kataklizmas. Kāpēc pieņemt, ka Visumam ir 
kāda jēga, kāds mērķis, uz kuru tas virzās? Šķiet, ka vienīgais, kam pretī virzās Visums, ir tā 
siltuma nāve.

A. Dieva eksistence ir  arī loģiski nepieciešama; lai to pamatotu, nav vajadzīgs vērsties pie 
fiziskā  Visuma.  Ontoloģiskais  pierādījums,  kuru  par  pietiekošu  ir  atzinuši  dažādi  izcili 
racionāli domājoši cilvēki, parāda, ka jau pati Dieva koncepcija satur sevī pamatojuma reālai 
Dieva eksistencei. Pierādījuma būtība ir  tāda – ja Dievs, kā ar visām perfekcijām apveltīta 
būtne, ir iespējams, tad Dievs eksistē, jo eksistēšana realitātē ir viena no perfekcijām. Kaut 
kas, kas eksistē ne tikai  iedomās. bet arī realitātē ir  pilnīgāks par to, ka kas eksistē tikai 
iedomāts. Tātad vispilnīgākās būtnes jēdziens jau sevī ietver eksistēšanu arī realitātē.

S. Ontoloģiskais  pierādījums  balstās  uz  pieņēmumu,  ka  pilnīgākā  iedomājamā  būtne  ir 
iespējama. Taču tā ir iespējama tikai tad, ja pats tās jēdziens nesatur pretrunas. Var piekrist, 
ka eksistēšana konceptuāli šajā gadījuma noved pie eksistēšanas realitātē; taču arī konceptuāli 
eksistē tikai objekti, kas nav pretrunīgi. Piemēram, konceptuāli eksistē tādi objekti ka "aplis" 
un  "kvadrāts",  taču  neeksistē  tāds  objekts  kā  "apaļš  kvadrāts",  jo  pats  tā  jēdziens  satur 
savstarpēji nesavienojamus atribūtus.

M. Vai Dieva jēdziens satur pretrunas?

S. Jā, tāpēc Dieva eksistenci var apgāzt arī balstoties uz tīro loģiku. Var jautāt:
• Kā Dievs, būdams visu zinošs, var būt apveltīts ar brīvo gribu? Ja Dievam ir brīvā griba, 

tad  viņam  vajadzētu  spēt  rīkoties  iepriekš  neparedzēti,  kas  ir  pretrunā  ar  viņa 
omniscienci, saskaņā ar kuru Dievam jāzina viss, arī pašam savas nākotnes darbības?

• Kā Dievs, būdams visuresošs un pilnīgi labs, var būt klāt visur pasaulē, ieskaitot arī tās 
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vietas, kur notiek kaut kas ļauns?
• Kā Dievs, būdams perfekts, ir varējis radīt pasauli, kas nav perfekta?

A. Bez Dieva nebūtu iespējama morāle. Morāle nav specifiska tikai kādai kultūrai vai laikam. Tā 
ir absolūta. Morāle ir fundamentāli iracionāla (atšķirībā no egoisma, kas ir racionāls) un stāv 
pāri arī emocijām, tātad tā nevar būt pakārtota ne prātam, ne jūtām.

S. Tieši otrādi, morāle ir relatīva un atkarīga no situācijas. Nav tālu jāmeklē, pietiek atsaukt 
kaut vai  atšķirības Dieva pieprasītajā uzvedībā Vecajā un Jaunajā Derībā. Tātad pat Bībele 
atzīst, ka laika gaitā "Dieva dotā" morāle ir mainījusies. Morāle nepastāv absolūti; tā ir tikai 
cilvēku sabiedrības epifenomens. Morālei nav vajadzīgs Dievs. Atkal, būtu ārkārtīgi iedomīgi 
uzskatīt, ka kristiešu sabiedrības pašas par sevi ir morāli pārākas par citādticīgo sabiedrībām. 
Ir absurdi teikt, ka Japānā vai Ķīnā nav morāles, jo tur netiek pielūgts kristiešu Dievs.

A. Jebkurā  gadījumā,  nav  iespējams  izskaidrot  morāles  izcelšanos,  ja  neņem  vērā 
transcendentālus argumentus.

S. Nepavisam  ne;  morāles  izcelšanos  var  izskaidrot  zinātniski  –  tā  ir  evolūcijas  procesa 
produkts.  To  pierāda  tas,  ka  altruistiska  uzvedība  ir  novērojama  arī  augstāk  attīstītajiem 
dzīvniekiem. Pašuzupurēšanās, pat ja tā vienmēr ir neizdevīga no indivīda viedokļa, var būt 
izdevīga populācijai kopumā, līdz ar to arī no gēnu saglabāšanas viedokļa.

M. Vai var teikt, ka vidusmēra kristietis ir morāli pārāks par vidusmēra neticīgo?

A. Jā, tā ir.

S. Nē, tā nav. Atkal mūsu uzskatos ir pretruna. Kāds ir tās iemesls? Šeit parādās atšķirīgo 
premisu izraisītā problēma. Kristiešiem "morāli pārāks" nozīmē kaut ko citu nekā neticīgajiem. 
Tāpēc no vieniem un tiem pašiem faktiem mēs izdarām dažādus secinājumus. Kristiešiem jau 
pati neticība vien nozīmē grēku, bet ticība savukārt – ko tādu, kas spēj attaisnot daudzus 
ļaunus darbus. Nav iespējams pateikt, kuram no mums ir "taisnība", kamēr mēs nenonāksim 
pie vienotas izpratnes par morāli. Un tas, visticamāk, nekad nenotiks.

A. Ateists  ir  gatavs  šķietamo  ticības  bezjēdzību  pamatot  apstāklī,  ka  konkrētajā  dzīves 
momentā viņš jūtas pilnīgi pašpietiekams. Savukārt tie, kuri nav spējīgi iztikt ar paši saviem 
garīgajiem spēkiem, kuri nav pietiekoši spēcīgi, lai dzīvotu pasaulē bez jēgas, Dievā var atrast 
glābiņu.

S. Tas nozīmē atsacīšanos no racionālisma par labu iracionālismam. Tas nav attaisnojami, tāpat 
kā vēlēšanās ne vienmēr var attaisnot rīcību. Piemēram, kā mēs visi  zinām,  pastāv dažādas 
publiski  nepieņemamas  darbības.  Audzināšanas  procesā  tiek  panākta  atsacīšanās  veikt  šīs 
darbības  pat  gadījumā,  ja  ir  vēlēšanās  tās  veikt.  Pieaugušos,  kuri  kaut  kādu  iemeslu  dēļ 
fundamentāli nespēj piemēroties sabiedrības prasībām, sauc vai nu par garīgajiem invalīdiem, 
vai  vājprātīgajiem,  un  no  sabiedrības  izolē.  Tieši  tādā  pašā  veidā,  kādā  tiek  panākta 
atsacīšanās  no  sabiedrībā  nevēlamām darbībām –  tas  ir,  ar  audzināšanu  –  varētu  panākt 
atsacīšanos no iracionālas ticības.

Dievs un ļaunums
Skeptiķis. Vēlreiz atkārtošu savu tēzi: pielūgt Dievu nav racionāli.

Apoloģēts. Nē,  ticēt  Dievam ir  racionāli,  jo viņš ir  gan vispilnīgākā, gan viszinošākā, gan 
vislabākā būtne.
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S. Kā Dievs var būt pilnīgi labs, visvarens, visu zinošs, un tajā pašā laikā pieļaut pasaulē esošo 
ļaunumu, kuru novērst būtu viņa spēkos? Pilnīgi labs cilvēks viņa vietā tā nerīkotos. Nākas 
nonākt pie secinājums, ka vai nu Dievs nav visu zinošs un visu varošs, vai arī cilvēks ir labāks 
par Dievu.

A. Dievam var būt savi slēptie iemesli rīkoties tā, kā viņš rīkojas.

Mediators. Kā tad izskaidrot ļaunuma problēmu?

A. Pasaulē galvenais ļaunuma avots ir no Dieva novērsies cilvēks. Dievs mums ir devis morālas 
izvēles iespēju, līdz ar to brīvo gribu. Ja būtu citādi, tad vai gan cilvēki nebūtu tikai marionetes 
Dieva rokās? Vai viņi nebūtu tikai automāti morālajā ziņā, spējīgi vienīgi uz Dieva slavēšanu un 
labu darbu darīšanu, un līdzīgi robotiem spējīgi veikt vien tiem ieprogrammētās darbības? Tādi 
cilvēki būtu nepilnīgi, tāpēc Dievam neatlika nekas cits, kā radīt viņus ar brīvo gribu apveltītus. 
Diemžēl brīvā griba noved pie iespējas izvēlēties nepareizi; pie iespējas grēkot; pie iespējas 
ielaist pasaulē ļaunumu.
Tātad  ļaunums  ir  grēka  rezultāts.  Par  to  ir  atbildīgi  paši  cilvēki;  tās  ir  viņu  izdarītās 
"nepareizās" izvēles sekas, radušās cilvēkiem novēršoties no Dieva. To apliecina tas apstāklis, 
ka grēkošana, vai tā būtu zagšana vai nogalināšana, ir destruktīva ne tikai sabiedrībai, bet arī 
pašam  tās  darītājam.  Kopsummā,  kamēr  vien  brīvā  griba  un  tiesības  izvēlēties  paliek 
neatņemamas cilvēka būtības sastāvdaļas, tikmēr ļaunuma pastāvēšana ir nenovēršama.

S. Tāds skaidrojums nevar būt pilnīgs. No kurienes gan rodas tas ļaunums (precīzāk sakot, 
ciešanas),  kura  tiešais  cēlonis  nav  cilvēki?  Kāds  ļaunums  gan  varētu  būt  pamatā  tām 
ciešanām, kuru iemesls ir nejauši nokrītot salauzta kāju? Paša neuzmanību taču nevar uzskatīt 
par  grēku.  Un pat  ja  varētu  – ko gan iesākt ar  tiem gadījumiem, kas skar  cilvēkus,  kuri 
objektīvu iemeslu dēļ nav spējīgi pienācīgi uzmanīties? Piemēram, mazi bērni? Kāds ļaunums 
gan vainīgs pie tā, ka viņi cieš un iet bojā, nejaušību vai dabas katastrofu rezultātā?

A. Iespējams arī, ka visi notikumi – kā labie, tā ļaunie – ietilpst Dieva "lielajā plānā". Varbūt 
ļaunuma klātesamība katrā konkrētajā gadījumā galarezultātā dod kādu labumu, pat  ja  to 
mums ne vienmēr ir iespējams pamanīt. Par piemēru, ja nepastāvētu ļaunums, kā gan rastos 
tas  impulss,  kurš  pamudina  cilvēkus  pievērsties  garīgajiem  meklējumiem?  Ka  gan  cilvēki 
varētu demonstrēt savu mīlestību uz citiem, darot labus darbus? Varbūt jāatzīst,  ka vajag 
pastāvēt bāreņiem, lai varētu pastāvēt Māte Terēze.

S. Diemžēl loģiski paturpinot šādu domāšanas virzienu, līdzīgus uzskatus ir pārāk viegli novest 
līdz  absurdam.  Ja  viss  ļaunais  ir  vajadzīgs,  tad  nav  iemesla  to  nosodīt.  Var  teikt,  ka  arī 
slepkava vai zaglis tikai rīkojas tā, kā to paredz lielais Dieva plāns. Nav iemesla just līdz viņu 
upuriem, tieši tāpat kā nav iemesla just līdz dabas katastrofu vai nejaušību upuriem, jo viņu 
ciešanas gala rezultātā tiem (vai arī visai pasaulei) nāks tikai par labu.
Ja Dievs patiesi  šādi  rīkojas,  tad tas ir  cilvēkiem nesaprotams Dievs.  Tāda Dieva rīcība ir 
pretrunā ar  humānisma tēzi  "cilvēku vajag uztvert  kā mērķi  pašu par  sevi,  nevis  tikai  kā 
līdzekli". Tāda Dieva rīcība ir pretrunā arī ar cilvēku priekšstatiem par efektīvu un racionālu 
uzvedību,  jo  kurš  saprātīgi  domājošs cilvēks gan atzīst  plūdus,  zemestrīces,  vai  karus par 
labākajiem veidiem,  kā pievērst  neticīgās  tautas  kristietībai?  Kā gan par  saprotamu rīcību 
varētu  nosaukt  to,  ka  koncentrācijas  nometnēs tiek  ļauts  nomirt  miljoniem cilvēkiem tikai 
tāpēc vien, lai dažiem citiem dotu iespēju ticēt? Secinājums: Dievs rīkojas amorāli.

A. Varbūt Dievs ir izvēlējies radīt tieši šo pasauli, jo pasaule ar mazāku ļaunuma klātbūtni 
nebūtu iespējama. Tas ir, mēs dzīvojam labākajā no iespējamajām pasaulēm. Pamatojums ir 
redzams  tiem,  kas  saprot,  ka  visi  pasaules  notikumi  ir  savā  starpā  saistīti  ar  loģiskajām 
saitēm,  pēc principa "man labi  –  tev  slikti",  un otrādi?  Tāpēc labāka pasaule  būtu loģiski 
pretrunīga un līdz ar to neiespējama.
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S. Pirmkārt, kāpēc gan Dievam tādā gadījumā vispār vajadzēja radīt šo pasauli? Vai gan labāks 
risinājums nebūtu bijis neradīt neko, ja jau labākā no iespējamajām pasaulēm ir tik slikta? 
Otrkārt, vai gan daudzus no tiem ļaunuma, ciešanu un sāpju veidiem, kuri sastopami pasaulē, 
nebūtu iespējams novērst arī bez loģikas likumu pārkāpšanas? Piemēram, mirstošu cilvēku 
fiziskās ciešanas? Kāpēc tās nav iespējams novērst, vismaz priekš viņiem pašiem? (Protams, 
mēs nevar ar dzelžainu pārliecību noliegt, ka tās netiek novērstas, līdz pat brīdim, kamēr paši 
esam pieredzējuši miršanu. Tomēr pieņemt tādu ideju būtu neracionāli, jo tā ir pretrunā ar 
izdarāmajiem  novērojumiem.)  Kā  gan  pašreizējā  pasaule  varētu  būtu  "labākā  no 
iespējamajām", ja tā satur bezjēdzīgu ļaunumu?

A. Cilvēku pieredzētais ļaunums var būt arī Dieva soda izpausme. Pie tam tas var nākt vai nu 
par cilvēkus pašu grēkiem, vai viņu senču grēkiem.

S. Kā šādā veidā var attaisnot tās ciešanas, kuras ir lemtas nevainīgiem bērniem? Vai gan tās 
nav absurdas? Bērnus taču nevar uzskatīt  par pilnvērtīgiem morālajiem aģentiem; neviena 
cilvēku tiesa viņus netiesās pēc tiem pašiem likumiem, ko pieaugušos. Humāna tiesa bērnu 
pastrādāta  nozieguma gadījumā drīzāk  piespriedīs  sodu  tiem,  kuri  bijuši  atbildīgi  par  viņu 
audzināšanu. Atkal, ja Dievs tā tiešām rīkojas, tad viņš ir amorāls.

A. Visas šeit pieredzētās ciešanas ir nieks, salīdzinot ar svētlaimi, kas sekos mūžīgajā dzīvē!

S. Vai gan svētlaime nākotnē tiešām spēj līdzsvarot nevainīgu bērnu ciešanas tagadnē? Kur ir 
loģika tādā apmaiņā? Pareizāk sakot, kur tajā ir morāle?

M. Morālās sistēmas mēdz būt dažādas. Par kādu tieši "morāli" šeit ir runa?

S. Diskusijas dēļ pieņemsim, ka tā ir tā morāles sistēma, kas cilvēkiem dota Bībelē. Es pats 
gan tai nesekoju, tomēr nevar noliegt, ka Bībelē tiek dots un paskaidrots gan grēka jēdziens, 
gan arī tas, kāda rīcība uzskatāma par labu.

A. Var izvirzīt tādu versiju – kurai gan es nepiekrītu – ka cilvēkiem pagaidām vēl nav izdevies 
Bībeli pareizi saprast. Varbūt mūsu priekšstats par to, ko īsti nozīmē "labais", ir radies kļūdaina 
lasījuma rezultātā.

S. Pieņemsim, ka tā ir. Ja Bībelē dotais priekšstats par labo ir pastāvīgi ticis pārprasts, tad, 
protams, Dieva morāle varētu nesakrist ar Bībeles interpretācijas morāli, vienlaikus sakrītot ar 
Bībelē doto morāli. Bībeles interpretācijas morāle tādā gadījumā ir tikai daži šībrīža sabiedrībā 
pieņemtās morāles aspekti, kuri ir nākuši no nepareizām Bībeles interpretācijām. Tā nav nekas 
tāds, kas būtu paša Dieva dots. Tomēr tāda pieeja ir problemātiska, jo kāpēc gan Dievam būtu 
vajadzējis  padarīt  Bībeli  tik  neskaidru,  lai  līdz  šim visi  to būtu pārpratuši? Vai  gan "Dieva 
diktētās" grāmatas saturam nevajadzētu būt mums izprotamam vismaz galvenajos vilcienos? 
Vai gan citādi to nevar uzskatīt par bezjēdzīgu, bet Dieva rīcību, dodot šo grāmatu cilvēkiem, 
par  absurdu?  Kā  gan  Dievs  var  sagaidīt,  ka  kaut  kas  tik  grūti  interpretējams  kalpos  par 
vaduguni ticības ceļā?

A. Galu galā, ir vēl viens ļaunuma attaisnojums. Iespējams, ka ļaunums un ciešanas ir tikai 
šķietamība. Sakiet, vai jūs šobrīd ciešat?

S. Šobrīd – ne. Tomēr ir daudz citu cilvēku, kuri tieši šobrīd jūtas nelaimīgi.

A. Vai  paskatoties uz  viņiem, tiešām var zināt,  ka viņi  jūtas nelaimīgi,  vai  arī  tas  ir  tikai 
pieņēmums, ko jūs izdariet no viņu izskata vai teiktā?

S. Nē, tas ir tikai pieņēmums. Taču to es izdaru balstoties pats uz savu pieredzi, uz savām 
atmiņām par tiem brīžiem, kad personīgi esmu juties nelaimīgs.
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A. Tomēr iespējams, ka šīs atmiņas par ciešanām ir tikai ilūzija. Iespējams, ka arī citu cilvēku 
ciešanas ir tikai ilūzija. Pretējo nevar pilnīgi droši apgalvot, kamēr nespējam izjust tieši to, ko 
izjūt citi, vai arī atgriezties pagātnē.

S. Kāpēc lai Dievs rīkotos šādā pārsteidzošā veidā? Iespējams, ka tāda rīcība tiešām ļaunuma 
problēmu atrisinātu; vismaz to es šobrīd neapstrīdēšu. Taču tāda rīcība pati par sevi padarītu 
Dieva  uzvedību  par  iracionālu  –  citiem vārdiem  sakot,  pēc  novērojumiem racionālā  veidā 
neizskaidrojumu.

A. Kā gan šī problēma pierāda pielūgšanas iracionalitāti?

S. Vai Dievs, pēc jūsu domām, ir racionāls?

A. Jā, viņš tāds ir. Vēl vairāk, Dievs pati augstākā iespējamā racionalitāte, augstākais prāts.

S. Vai ticība Dievam būtu racionāli pamatojama, ja pats Dievs būtu iracionāls?

M. Tādā gadījumā ticība tāda nebūtu.

S. Vai ticība Dievam būtu racionāli pamatojama, ja Dieva jēdziens saturētu loģiskas pretrunas?

M. Nē, tāda tā nebūtu, jo paļaušanās uz to, ka loģikas likumi izpildās, ir daļa no racionalitātes. 
Ir neracionāli ticēt, piemēram, ka objekts A reizē ir sarkans un nav sarkans, jo tāda objekta A 
eksistenci nepieļauj bezpretrunības likums. Līdzīgi, ja Dievs reizē ir X un ne-X, tad ticība tāda 
Dieva eksistencei ir iracionāla.

S. Tātad, lai parādītu ticības iracionalitāti, pietiek parādīt, ka Dievs ir vai nu iracionāls, vai arī 
loģiski pretrunīgs (tas ir, absurds)?

A. Iebildums: kas tieši būtu pietiekoši, lai konstatētu, ka "Dievs ir iracionāls"?

S. Nerīkošanās cilvēkiem saprotamā veidā.

A. Dievs  var  būt  racionāls  arī  rīkojoties  veidā,  kas  cilvēkiem nešķiet  racionāls,  jo  viņi  to 
vienkārši nespēj saprast.

S. Jautājums: vai ir racionāli ticēt, ka subjekts X rīkojas racionāli, kaut arī viņa rīcība nav ar 
prātu izprotama?

M. Tas ir, ja pēc novērotā par subjekta X rīcību var izdarīt secinājumu, ka tā ir iracionāla?

S. Jā, tāds formulējums ir pareizs.

M. Tādā gadījumā būtu racionāli ticēt, ka pats subjekts X ir iracionāls.

S. No šī seko: ja subjekts X ir Dievs, un ir iespējams pierādīt, ka Dieva rīcība norāda uz viņa 
iracionalitāti,  tad  ar  to  pietiek,  lai  pamatotu  ticības  iracionalitāti.  Tāpat  ticība  ir  iracionāla 
gadījumā, ja Dieva jēdziens satur loģiskas pretrunas.

Tāpēc var teikt, ka pielūgt Dievu ir iracionāli pat neskatoties uz to, ka ciešanas tiešām varētu 
būt iluzoras. Citiem vārdiem sakot – ja vienīgais pieņemamais izskaidrojums ir teikt, ka Dievs 
rīkojas  ar  prātu  neizprotami,  ka  Dievs  pats  ir  iracionāls,  tad  kristietība  galu  galā  nespēj 
piedāvāt nekādu racionālu izskaidrojumu ļaunuma problēmai – lai gan daudzi, pat kristieši, no 
tās šādu izskaidrojumu sagaida.
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Reliģija un ētika
Apoloģēts. Visa mūsdienu Rietumu pasaules ētika balstās uz kristīgajām vērtībām. Kristietība 
ir  mūsdienu  civilizācijas  pamats;  ja  ne  tās  vēsturiskais  radītājs,  tad  vismaz  viens  no  to 
veidojošajiem faktoriem. Kristietība ir morāles avots un tās pārbaudes akmens arī šodienas 
pasaulē. Visbeidzot, pievēršanās kristietībai var padarīt jūs par gluži vienkārši labāku cilvēku.

Skeptiķis. Kristietība, tāpat kā jebkura cita reliģija, kavē kritiskās domāšanas izveidošanos. 
Kristietība gan aktīvi, gan pasīvi kavē progresu dažādos veidos, piemēram, kavējot tehnoloģiju 
ieviešanu, kavējot zinātnes attīstību, traucējot izglītībai. Aiz kristietības lozungiem pārāk bieži 
tiek slēpta amorāla rīcība. Tas pierāda, ka kristietības ietekme uz sabiedrību ir bijusi un paliek 
negatīva.  

Mediators.  Kristietībai, tāpat kā jebkurai citai parādībai droši vien ir gan savi pozitīvie, gan 
savi  negatīvie  aspekti.  Lai  tos  uzzinātu  un  sniegtu  gala  spriedumu,  ir  jāizvērtē  katrs 
apgalvojums atsevišķi.

A. Kristietība  bija  pirmā  mācība,  kas  atzina  universālās  vienlīdzības  ideju.  Visi  cilvēki  ir 
vienlīdzīgi Dieva priekšā morālajā ziņā; visiem ir vienādas tiesības uz Dieva mīlestību – Kristus 
bija  pirmais  starp  ētikas  skolotājiem,  kas  to  deklarēja.  Bez  tam Kristus  bija  Zelta  likuma 
autors: "dari otram tā, kā tu vēlies, lai darītu tev".

S. Zelta likums bija pazīstams jau Senajā Ķīnā. Universālā vienlīdzība morālā ziņā ir laba lieta, 
taču vai gan kristietība vēsturiski  nav spēlējusi  lielu lomu tieši  nevienlīdzības pamatošanā? 
Deviņpadsmitajā gadsimtā ASV dienvidu štatos mācītāji sprediķoja par labu verdzībai un pret 
abolicionismu; Eiropā savulaik absolūtā monarhija tika attaisnota un pamatota ar uzskatu, ka 
"karaļa  vara  nāk  no  Dieva".  Varētu  minēt  arī  daudzus  citus  piemērus,  kas  pierāda,  ka 
kristietības praktiskā vēsturiskā loma šajā jomā nav bijusi nekāda spožā.

A. Kristietība  tomēr  uzsver  indivīda  lomu,  viņa  paša  brīvās  gribas  nozīmi,  viņu  pašu,  kā 
autonomu morālo aģentu.

S. Ne visi kristietības novirzieni; teologu vidū vienmēr ir  bijis pazīstams arī predestinācijas 
jēdziens, kas apgalvo, ka daži ir "glābti", kamēr citi nav, un šo Dieva lēmumu paša cilvēka 
spēkiem  nekādi  ietekmēt  nav  iespējams.  Tomēr  galvenais  –  visi  šie  jaukie  brīvās  gribas 
teorētiskie  aspekti  nekādi  netika materializējušies  praksē.  Tikai  modernajā pasaulē,  līdz ar 
sekulārā liberālisma uzplaukumu, dzīvē ir tikuši realizēti daudzi humānisma ideāli. Mūsdienu 
sekulārajā  Rietumu  pasaulē  cilvēktiesības  tiek  vērtētas  daudz  augstāk,  nekā  tās  tika 
novērtētas reliģijas dominētajos viduslaikos. Tādiem jaunievedumiem kā sieviešu līdztiesība, 
valsts garantēta sociālā aizsardzība (pensijas, bezmaksas medicīna, bezdarbnieka pabalsti) nav 
liela sakara ar kristietību, vismaz ne tieša sakara. Savukārt liberālisms sociālajā jomā, runas 
brīvība,  un  citas  mūsdienās  pašsaprotamas  vērtības  vispār  ir  pakļautas  kritiskai  baznīcas 
nostājai, vai arī ir tikušas pakļautas tādai vēsturiski.

A. Par ļaunuma impēriju sauktajā PSRS ateisms bija viens no valsts ideoloģijas balstiem.

S. Pirmkārt, pasaules vēsturē ir bijis daudz tādu ļaunuma impēriju. Tikai skatoties no mūsu 
pašreizējās  perspektīvas,  PSRS  aizēno  visas  pārējās,  jo  tā  gluži  vienkārši  ir  mums  gan 
vēsturiski, gan ģeogrāfiski vistuvākā. Otrkārt, dzīvei PSRS bija arī daudz labu aspektu.

A. Tomēr ateisms bija pamats tajā notikušajām zvērībām...

S. Pierādījumi? Vēsture rāda, ka ateisms nav pietiekošs, ne nepieciešams ingredients "ļaunuma 
impērijām". Sekulāras ir arī, piemēram, augsti attīstītās mūsdienu Skandināvijas valstis, kuras 
par  ļaunuma  impērijām  neviens  nesauc.  Savukārt  tādas  lielvalstis  kā  nacistiskā  Lielvācija 
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vismaz  kaut  kādā  mērā  bija  pamatotas  uz  kristīgajām vērtībām.  Senāk  viens  no  Eiropas 
impēriju sniegtajiem attaisnojumiem mazāk attīstīto pasaules daļu kolonizācijai bija vajadzība 
evaņģelizēt pagānus. Nevienam nav noslēpums, ar kādām zvērībām izcēlās spāņu konkistadori 
šī "cēlā" mērķa izpildē. Rezumējot, manas personīgās domas ir tādas, ka starp ateismu un 
zvērībām nav vispār sakara, kas stieptos ārpus atsevišķiem gadījumiem, kuri  jāvērtē katrs 
individuāli.

A. Baznīcas klātbūtne sabiedrības dzīvē uzlabo šīs sabiedrības morāles līmeni.

S. Tikpat labi baznīcas klātiene var pamudināt uz tādām aktivitātēm, kā raganu medības. Nav 
pat vērts pieminēt to vēsturisko izplatību Eiropā viduslaikos un Renesanses laikā – tā ir zināma 
katram. Mazāk zināms, tomēr ne mazāk dokumentēts fakts ir raganu medību popularitāte pat 
modernajā pasaulē, dziļi reliģiozajās Subsahāras Āfrikas valstīs.
Cita veida piemērs ir pati reliģiozākā no attīstītajām valstīm – ASV. Šķiet, ka tajā par neoficiālo 
valsts filozofiju pasludinātais individuālisms spiež cilvēkus aktīvāk meklēt kopību Dievā. To, ka 
tas  nav  akceptējams  risinājums  individuālisma  radītajām  vientulības  problēmām,  parāda 
statistika – ASV ir ne tikai visaugstākais reliģiozitātes līmenis, bet arī pats lielākais slepkavību 
skaits  uz  vienu iedzīvotāju  starp  augusti  attīstītajām valstīm,  pati  lielākā  cietumos sēdošo 
proporcija,  viena  no  sliktākajām  veselības  aizsardzības  sistēmām,  viens  no  mazāk 
vienlīdzīgajiem algu sadalījumiem, viens no sliktākajiem vidējās iedzīvotāju izglītības līmeņiem. 
(Visi rādītāji minēti, salīdzinot ar citām augusti attīstītām valstīm.) Tikai nejauša korelācija, vai 
arī kas vairāk? Par to lai spriež citi, informētākie, taču morāles līmenis, tādā izpratnē, kāda ir 
tuva man, ASV nevar būt augstāks nekā sekulārās valstīs.

A. Kristietība ir svarīga pašam indivīdam. Tā palīdz kļūt par labāku cilvēku.

S. Tomēr statistika rāda, ka kristietību par svarīgāku savās dzīvēs atzīst tieši tie cilvēki, kuru 
pašu morāle nav priekšzīmīga.

A. Tas tāpēc, ka kristietība nav vajadzīga tiem, kuriem šķiet (jā, tikai šķiet!), ka viņi spēj būt 
pašpietiekami. Kristietība ir vairāk vajadzīga citiem: tiem, kuri paši netiek ar savu dzīvi galā; 
tiem, kuri spēj saskatīt paši savu vājumu. Cietumniekiem un prostitūtām ir lielāka vajadzība 
pēc Dieva, salīdzinot ar dzīvē veiksmīgiem un sabiedrības novērtētiem cilvēkiem.

S. Tieši tā,  citu atstumtajiem tā ir vajadzīgāka. Taču mūsu mērķim ir  jābūt sabiedrībai, kurā 
visi var iztikt bez šī jēgas surogāta. Nevar reliģiju attaisnot tāpēc vien, ka dažiem tā šobrīd nāk 
par labu. Pat individuāli tā tiešām nāk par labu (apgalvojums, kam es nevaru ne piekrist, ne arī 
to apstrīdēt, jo  katrs no  gadījumiem  ir jāvērtē atsevišķi), tad sabiedrībai kopumā kristietība 
nenāk par labu. Nevar apgalvot, ka kristieši būtu morāli pārāki par neticīgajiem; vai nu tikko 
minētā iemesla, vai arī citu cēloņu dēļ situācija ir tieši pretēja. Kristieši  mēģinājumi skandēt 
Bībeles citātu "jūs viņus [manus sekotājus] pazīsiet pēc augļiem"  nonāk rūgtās pretrunās ar 
situāciju pasaulē.

A. Un tomēr, zināšanas par kristietības ētiku ļauj gan rīkoties labāk, gan arī saredzēt, kas tieši 
ir labs; tā, lai laba rīcība nebūtu nejauša, bet gan loģiski pamatojama.

S. Zināšanas par to, kāda rīcība ir morāli pareiza, vēl nenozīmē spējas pašam rīkoties pareizi, 
gluži tāpat kā literatūras kritiķi reti  kad  ir talantīgi rakstnieki, par spīti viņu pretenzijām uz 
spēju atšķirt labu literatūru no sliktas. Atgriežoties pie kristiešiem – eksperimentāli ir parādīts 
pretējais.  Mācīts teologs, kurš steidzas uz kristīgās ētikas eksāmenu, ar mazāku varbūtību 
palīdzēs nejaušam garāmgājējam, nekā cits nejaušs cilvēks. Stāsts par žēlsirdīgo samarieti ir 
tikpat aktuāls mūsdienās, kā tā sacerēšanas brīdī.
Jebkurā  gadījumā,  sabiedrība  kopumā  no  reliģijas  zaudē.  Tas  notiek  tāpēc,  ka   reliģijas, 
uzspiežot savas dogmatiskās doktrīnas, kavē kritiskās domāšanas attīstību.
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M. Kā tieši tās kavē kritiskās domāšanas attīstību?

S. Kritiskajai  domāšanai  ir  raksturīga  jebkādu  dogmu  noliegšana.  Kristietības  piedāvātas 
metodes dzīves uzlabošanai ir nezinātniskas. Tās darbojas tikai tik lielā mērā, cik lielā mērā var 
iedarboties  placebo efekts. Ņemsim par piemēru tās baznīcas dziedinātavas, kuras uzceltas 
vietās, kur pēc dažādiem nostāstiem kādreiz parādījusies Jaunava Marija. Ja tas nav baznīcas 
veicinātās māņticības piemērs, tad kas tad tas ir? Iespējams, ka šo vietu apmeklēšana kādu 
tiešām ir izārstējusi no nervu slimībām, taču lūgšanas tajās vēl nevienam nekad nav likušas 
ataugt amputētam loceklim. Vai tad arī šādi invalīdi nav veltīgi apmeklējuši šīs dziedinātavas 
ticībā  uz  brīnumaina  dziedināšanas  iespējum,  un  vai  tad  klerikāļi  nav  ļāvuši  viņiem tādai 
iespējamībai ticēt?

A. Neviens nevar pierādīt, ka brīnumi tiešām reizēm nenotiek...

S. Tomēr, ja tie nav novēroti līdz šim, tad var ar lielu pārliecību apgalvot, ka tie nenotiks arī 
turpmāk – it sevišķi, ja iespējams pasauli izskaidrot ar zinātniskām teorijām, kurās vajadzība 
pēc nekā brīnumaina neparādās.

A. Tieši  baznīca  savulaik  bija  viens  no  izglītības  un  zinātnes  patvērumiem  barbariskajā 
viduslaiku  pasaulē.  Viduslaiku  klosteri  ir  vietas,  kur  radās  un  attīstījās  mūsdienu  zinātnes 
iedīgļi.

S. Senajā  Grieķijā un  Romā  bija  par  viduslaiku  Eiropu  augstāks  civilizācijas  līmenis 
neskaitāmās jomās – tādās kā zinātne, matemātika, literatūra, vēsture, māksla, filozofija – un 
tomēr tur nebija kristietības. Tieši antīkā pasaule ir patiesais mūsdienu Rietumu civilizācijas 
šūpulis. Līdz ar to Rietumu civilizācijas balstīšanās uz kristietību ir tikai vēsturiska nejaušība, 
nevis tās integrāls aspekts.

A. Arī  vēlākos  baznīca,  piemēram,  jezuīti,  ir  nodarbojušies  ar  izglītības  izplatīšanu  un 
zinātniskiem pētījumiem.

S. Baznīca ir arī neskaitāmos veidos kavējusi zinātnes attīstību. Piemēram, sodot Galileju un 
Džordāno Bruno, liekot Dekartam un citiem izvairīties pilnīgas savu uzskatu publicēšanas. Tieši 
no kristīgās baznīcas ietekmes brīvajā arābu pasaulē viduslaikos bija visaugstākais zinātnes 
līmenis; vismaz tā sauktajā Islama Zelta laikmetā. Likumsakarīgs ir fakts, ka šī laikmeta beigas 
sakrīt ar to brīdi, kad arābu pasaules teologi (specifiski, Algacels ar savu Tahāfut al-Falāsifa – 
"Filozofu atspēkojumu"), reliģisku motīvu vadīti, sāka nosodoši vērsties pret interesi par antīko 
filozofiju un zinātni. Šis ir visuzskatāmākais piemērs tam, ka reliģiskais fanātisms un domas 
attīstība nav savienojami.

A. Šāda sodīšana bija tikai atsevišķi gadījumi, pie tam, Džordāno Bruno gadījumā tā notika 
galvenokārt viņa reliģisko uzskatu dēļ,  tāpēc iztēlot viņu par mūsdienu zinātnes mocekli  ir 
absurdi.

S. Tieši otrādi, baznīcas nostāja apgaismības laikmetā bija ļoti konsekventa.  Tā izpaudās kā 
vispārīga vēršanās pret zinātnes un filozofijas pamatprincipiem. Baznīcas dogmatika – kas lika 
nekritiski izturēties pret tās akceptēto filozofu (it īpaši Aristoteļa) uzskatiem, kas lika vērtēt 
spēju citēt autoritātes augstāk par pastāvīgu domāšanu, kas lika akli ticēt visām vēsturiski 
pieņemtajām dogmām – ir  nesavienojama ar  principu "šaubīties  par  visu,"  kuram ir  jābūt 
izziņas pamatā.

A. Kristieši mūsdienu sabiedrībā iestājas pret tādām amorālām lietām kā aborti, cilmes šūnu 
audzēšana, cilvēku klonēšana...

S. Es  arī  iestājos  pret  abortu  kā  tādu,  taču daudzos  gadījumos tas  var  būt  mazākais  no 
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ļaunumiem. Tajā pašā laikā kristieši atbalsta daudzas tādas aktivitātes, kas amorālas šķiet man 
–  piemēram,  pārliecīga  patērniecība,  dzīvnieku  tiesību  neievērošana,  valsts  un  baznīcas 
sasaistīšana  (piemēram,  uzspiežot  reliģisko  izglītību  skolās).  Kas  attiecas  uz  cilmes  šūnu 
izmantošanas aizliegšanu, baznīca rīkojas amorāli, jo tā ar šādu rīcību aktīvi kavē progresu. 
Labāka medicīna var atvieglināt un uzlabot miljoniem cilvēku dzīves;  vēsturiski  tā to jau ir 
paveikusi. ir  Ir antihumānistiski uzskatīt, ka to varētu aizstāt ar aklu pakļaušanos  un ticību 
Dievam.

A. Neskatoties uz šo visu – kristietības sniegtā morāle kopumā tomēr ir fundamentāli laba.

S. Kā "kopumā laba" var būt morāle, kura katrā atsevišķā no apskatītajiem veidiem ir slikta? 
Varbūt kristības ideja ir labi domāta, taču kristietība pati nevar būt laba, jo pasaulē tai nav 
labas sekas. Pasaule varētu tikpat laba, vai, ticamāk, vēl labāka vieta arī bez ticības Dievam. 
Kā teicis Stīvens Veinbergs: "Ar vai bez reliģijas, labie cilvēki uzvedās labi un sliktie cilvēki dara 
ļaunu; ir vajadzīga reliģija, lai liktu labiem cilvēkiem darīt ļaunas lietas"2.

Noslēgums
Skeptiķis. Šīs  sarunas  iznākums  ir  secinājums,  ka  Dieva  eksistence  nav  racionāli 
pamatojuma, līdz ar to, kristietība un citas monoteistiskās reliģijas nav racionāli pamatojamas.

Mediators. Kā tad ar Dieva eksistences pierādījumiem? Vai tie nedod racionālu iemeslu ticēt 
Dieva eksistencei?

S. Katram "pierādījumam" ir gan savs atspēkojums, gan savs pretpierādījums. Tajā skaitā, arī 
pasaules pastāvēšana un sakārtotība ir nepietiekami argumenti Dieva eksistencei, un it īpaši 
nepietiekami  kristiešu  Dieva  eksistencei.  Pasaules  eksistenci  var  skaidrot  arī  zinātne  vai 
filozofija.  Jebkurā  gadījumā,  no  mūsu  pasaules  pastāvēšanas  nekādi  neizriet  tas,  ka  tās 
radītājs būtu bijis personificēta un absolūti laba būtne, kā to apgalvo kristieši; drīzāk jau tieši 
otrādi.

M. Vai tiešām kristietība var būt pretrunā ar morāli?

S. Pielūgt Dievu ir amorāli vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, paša Dieva rīcība nav savietojama ar 
morāli  –  cik  tālu  pieņemam, ka  viņš  rīkojas  racionāli.  Otrkārt,  šī  zemošanās  acīmredzami 
izdomātas būtnes priekšā ir morāli kaitīga tāpēc, ka tā traucē padarīt pasauli par labāku vietu. 
Tā  kavē  progresu;  tā  kavē  kritiskās  domāšanas  attīstību;  tā  kavē  zinātnes  un  tehnikas 
attīstību;  tā  kavē  paša  cilvēka  vērtības  apzināšos.  Reliģija  ir  balstīšanās  uz  kruķiem,  kuri 
veselai sabiedrībai nav nepieciešami.

M. Kā ar argumentu, ka "jebkurai morālei ir vajadzīga reliģija"?

S. Morāle nav ne kristiešu, ne citu reliģijas sekotāju prerogatīva. Morāle ir iespējama arī bez 
reliģijas – to pierāda tas, ka morāle piemīt arī neticīgajiem. Vel jo vairāk, morālu uzvedību 
(piemēram,  altruismu)  demonstrē  arī  augstāk  attīstītie  dzīvnieki.  Tieši  šeit,  bioloģijā,  ir 
meklējamas arī cilvēku morāles saknes.

M. Kā paliek ar personīgajā atklāsmē balstītu ticību? Kā vispār ir iespējams apstrīdēt kāda 
intuitīvo apjausmu?

S. Protams, vienmēr būs kāds, kurš teiks: "ticu, jo tas ir  absurdi". Ticu tāpēc, ka man tā 
gribas.  Pret  šo  variantu  man trūkst  iebildumu – izņemot  tos  vispārīgos  iebildumus,  kurus 

2 "With or without religion, good people can behave well and bad people can do evil; but for  
good people to do evil — that takes religion" (Steven Weinberg)
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izraisa jebkura egoistiska rīcība. Vai gan cilvēka civilizēšanās, apaugšana ar kultūras kārtiņu; 
galu galā, viņa pieaugšana, nenozīmē tieši atteikšanos darīt lietas, kuras tikai "gribas"?
Jā, intuitīva ticība ir iespējama, bet tā ir un paliek racionāli nepamatojama. Tik ilgi, kamēr šādi 
ticošais spēj apzināties savu iracionālismu, viņā rīcība var tikt akceptēta (lai gan ne veicināta) 
pat ideālā sabiedrībā; taču vajag apzināties arī to, ka iracionāla uzvedība parasti nāk par sliktu 
pašam tās veicējam.

Apoloģēts. Taču vai gan kristieši nav morāli  dziļāki cilvēki? Ateisti un agnostiķi ir  sekli  un 
materiālistiski.

S. Man šī motivācija šķiet balstīta uz pārpratumu. Sekli un materiālistiski ir arī lielākā daļa man 
zināmo kristiešu, tāpat kā lielākā daļa visu cilvēku. Ateisti un agnostiķi tieši tāpat ir spējīgi 
izjust un novērtēt garīgumu kā ticīgie. Nav vajadzīga reliģija, lai nonāktu saskarē ar garīgo; tā 
pieskārienu var sajust, redzot kaut ko skaistu un sajūsmu radošu – gan lasot labu dzeju vai 
vērojot mākslu, gan skatoties zvaigžņotajās debesīs, un jebkādā citā veidā apzinoties pasaules 
harmoniju un savu niecīgumu tās priekšā.
Var jau būt, ka dziļāks garīgums cilvēkam dod kaut kādu papildus dimensiju, taču vienmēr ir 
jājautā  –   kāda  ir  cena,  kas  par  to  jāmaksā?  Vai  atteikšanās  no  racionālās  un  kritiskas 
domāšanas dažādos dzīves aspektos, vai atteikšanās no universālas, intuīcijā un racionālismā 
balstītas dabiskās morāles nav pārāk liela cena, ko maksāt?

M. Taču jājautā: vai sabiedrība vispār spēj iztikt bez reliģijas sniegtajiem kruķiem?

S. Šī sabiedrība varbūt arī nespēj. Taču sabiedrība nav nekas granītā kalts; tā nepārtraukti 
attīstās. Tieši pastāvīga attīstība ir risinājums.

Reliģija piedāvā mazināt un novērst ciešanas, padarīt cilvēkus laimīgākus? To spēj arī progress 
zinātnē un tehnoloģijās, it īpaši medicīnā.

Reliģija  piedāvā  "atrisināt"  pasaules  netaisnīguma  problēmu?  Pasaules  netaisnīgumu  var 
samazināt  arī  pārmaiņas sabiedrības iekārtā; humāno vērtību izpratnes pieaugums; sociālo 
jautājumu risināšana.

Reliģija piedāvā piepildīt dzīvi ar garīgajām vērtībām? To spēj arī garīgums bez ticības.

M. Kā tad būtu jārīkojas neticīgajam?

S. Pirmkārt, ir jāsaprot, ka pret reliģiju ir vērts cīnīties; to ir vērts kritizēt. Ne visas idejas ir 
vienlīdzīgas; ne katra rīcība ir vienādi laba. Absolūts liberālisms attiecībā uz citu uzskatiem arī 
ir amorāls. Otrkārt, lai šī kritika nebūtu veltīga, ir vērts labāk saprast, ko tieši reliģija nozīmē 
ticīgajiem.  Tajā  ir  daudz  kā  vērtīgā;  tai  ir  bijusi  milzīga  vēsturiska  ietekme,  tai  skaitā  arī 
pozitīva;  vēl  joprojām tā  tiešā  veidā  nosaka  miljoniem cilvēku  uzskatus,  savukārt  netiešā 
veidā, vēsturiskā vai kādā citā, ietekmē pilnīgi visu mūsdienu cilvēku domas.
Kritika  ir  jāpielāgo  konkrētajai  situācijai,  jo  reliģijas dažādām  ticīgo  grupām  var  būt  ļoti 
dažāda.  Ticīgo vidū ir  arī  daudz domājošu cilvēku; viņi  ir  pelnījuši  inteliģentu sava ticības 
kritiku. Bez tam, jebkurš ticīgais ir pelnījis pārdomātu un iejūtīgu attieksmi pret savu reliģiju – 
taču ne tās akceptēšanu kā "vienādi labu" ar skepticismu.

A. Un tomēr, kuram gan pietiktu drosmes likt, piemēram, Žannai d'Arkai zaudēt ticību brīdī, 
kad viņai  tūlīt  pat  draud sadedzināšana uz  sārta?  Vai  gan pats  lielākais  neticīgais  nebūtu 
gatavs tādā brīdī  kalpot  par viņas pēdējās vēlēšanās izpildītāju un turēt  viņai  acu priekšā 
krustu?

S. Man tam nepietiktu drosmes. Tāda, pretrunīga, reiz nu ir pasaule.
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