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Wstęp

Celem broszury jest poprowadzenie czytelnika od stanu kontem-
placji świata stworzonego do poznania Boga. Owocna lektura 
wymaga dwóch rzeczy: logicznego myślenia i dobrej woli. Poznanie 
prawdy jest bowiem możliwe tylko wtedy, gdy człowiek ze szczerego 
serca tej prawdy szuka.

Wykorzystane zostaną argumenty, które nie wymagają ani znajo-
mości wiary chrześcijańskiej, ani wiedzy religijnej.

W kilku miejscach mowa będzie o Objawieniu. Przez pojęcie to  
należy rozumieć Pismo święte (chrześcijańską Biblię, a więc Stary 
i Nowy Testament). Wzmianka o Objawieniu nie stanowi jednakże 
sama w sobie argumentu dowodowego, lecz jest raczej swego rodzaju 
wskazówką, umożliwiającą głębsze poznanie omawianych treści oraz 
naświetlenie ich z szerszej perspektywy.

ks. Andreas B. Steiner
Zaitzkofen, wiosna 2018 roku
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Poznać Boga 

I. Co oznacza pojęcie BÓG?

 Pierwsze i najważniejsze pytanie brzmi: Jak rozumiane jest pojęcie 
Bóg? Wyobrażenie wielu ludzi o Bogu odpowiada mniej więcej 
rysunkowi ucznia szkoły podstawowej. Taki obraz Boga pochodzi 
z czasów ich dzieciństwa, gdy rodzice lub dziadkowie opowiadali im 
o Bogu. Wyobraża on starca z białą brodą siedzącego na obłoku.

Mężczyzna z siwą brodą; po lewej stronie typowy obrazek prze-
znaczony dla dzieci, a po prawej stronie: obraz autorstwa Michała 
Anioła. Przedstawianie Boga w postaci nazbyt przypominającej 
człowieka utrudnia tak naprawdę zrozumienie tego, kim jest BÓG.

Niestety, u wielu ludzi, pomimo że wyszli już dawno z wieku 
dziecięcego, wyobrażenie Boga nie uległo zmianie. We wszystkich 
innych dziedzinach: nauk ścisłych, przyrodniczych, w obszarze 
języków obcych, umysł ludzki kształcony jest coraz intensywniej. 
Tymczasem najbardziej podstawowa kwestia, dotycząca ludzkiej 
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egzystencji, nie jest pogłębiana. Na dźwięk słowa Bóg, w wyobraźni 
pojawia się dziadek z długą brodą.

Poniższa konfrontacja intelektualna z tym, co określamy wyrazem 
BÓG, będzie możliwa dopiero po uwolnieniu się od wizerunku 
brodatego staruszka. Z pewnością przywołane wyobrażenie można 
potraktować jako obraz symboliczny, lecz niewystarczający dla 
poznania tego, czym naprawdę jest Bóg.

Dzięki uprzedniej wiedzy o obrazowym charakterze tego wyobra-
żenia, można racjonalnie rozważać, co właściwie należy rozumieć 
przez pojęcie BÓG.

Pytanie: Dlaczego właśnie w Kościele katolickim Bóg 
jest przedstawiany jako starzec z brodą?

Odpowiedź: W celu wyrażenia niematerialnego przymiotu 
Boga, mianowicie — ojcostwa (wyjaśnienie: patrz s. 22–23).

Aby czytelnik łatwiej przyswoił sobie pojęcia Boga, przemy-
ślane w sposób racjonalny, w dalszej części tekstu wyraz 
określający Go będzie pisany wielkimi literami przedzielonymi 
łącznikami — czyli B-Ó-G.  Taka postać graficzna owego słowa 
powinna skłonić do nowego spojrzenia na jego sens, który być 
może już w naszym dzieciństwie został zniekształcony przez 
popularne, lecz błędne definicje.
 

Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, rozumiałem jak dziecię, 
myślałem jak dziecię. Gdy zaś stałem się mężem, usunąłem, co było 
dziecinnego. (1 Kor 13, 11)

To, co określamy słowem BÓG, przekracza 
możliwość pojmowania ludzkiego rozumu.
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II. Czy wszechświat istnieje 
tak po prostu?

 Najważniejsze pytania, które stawia sobie ludzki rozum, brzmią: 
Dlaczego istniejemy? Dlaczego nie jest tak, że nie istnieje nic? Skąd 
pochodzi mój rozum, moje ciało, ziemia, na której żyję, a także 
wszechświat, w którym znajduje się nasz układ słoneczny?

Najczęściej słyszymy odpowiedź: wszechświat po prostu jest i nie 
możemy uzasadnić jego istnienia. Sens takiej odpowiedzi przeczy 
jednak najbardziej elementarnej i najprostszej zasadzie naszego 
rozumowania, zasadzie racji dostatecznej, którą w prosty sposób 
wyraża zdanie: Z niczego nic nie powstaje. Sformułowana zaś w języku 
filozofii, przybiera ona postać stwierdzenia, zgodnie z którym 
Wszystko potrzebuje racji dostatecznej dla swojego istnienia. Jak bowiem 
zauważył Lukrecjusz: Widzimy [...], że nic się z niczego nie rodzi.
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Wszechświat posiada przyczynę.

Nic nie może być przyczyną samego siebie, ponieważ, aby 
zaistnieć, musiałoby istnieć, zanim zaistniało; sprzeczność, 
którą Maurits Cornelis Escher próbuje wyrazić na swoim ob-
razie zatytułowanym Malujące ręce.

Stanowi to podstawę całego naszego myślenia, życia i bytu. Jeśli 
ktoś nad ranem znajdzie rozbitą szybę w oknie kuchennym, to nie 
powie: to się po prostu tak stało. Zacznie szukać przyczyny zaist-
niałego stanu rzeczy. Gdy archeolodzy wykopią uformowany klin,  
nie skonstatują, że on po prostu tak sobie jest. Będziemy mieli zatem 
do czynienia ze sprzecznością, jeśli stwierdzimy, że wszystko ma 
swoją rację dostateczną, a tylko system, w którym się znajdujemy 
i w którym ta zasada bez wyjątków obowiązuje, nie jest wystarczająco 
uzasadniony.

Istnieje czysto filozoficzny sposób na udowodnienie istnienia 
Boga. Wymaga on głębokiego wglądu w istotę bytu (patrz s. 18).
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III. Co jest przyczyną 
wszechświata?

 Następne pytanie brzmi: Jeśli wszechświat posiada przyczynę, to 
jak ona wygląda? A dokładniej: kto lub co może stać się przyczyną 
czegoś tak potężnego jak nasz wszechświat, począwszy od najwięk-
szych galaktyk, a skończywszy na najmniejszych elektronach? Nie 
tylko materia całego wszechświata pochodzi od tej przyczyny, lecz 
nawet sama przestrzeń i czas.

Ta aktywność — stworzenie wszechświata — różni się znacznie 
od ludzkiej zdolności tworzenia. Gdy człowiek jest przyczyną czegoś, 
zaczyna zawsze swoje twórcze działanie, biorąc za punkt wyjścia 
materię już istniejącą. Oznacza to, że ludzie majsterkują, budują, 
spawają, rzeźbią, lepią z gliny, odlewają, pieką, gotują, mieszają itd. 
Do wszystkich tych czynności potrzebny jest surowiec. Człowiek 
może tylko nadać mu inną formę, przetwarzając go chemicznie 
czy biologicznie, fizycznie czy — jak dzieje się ostatnimi czasy — 
nanotechnologicznie. 

Bywa, że proces ów przebiega etapami, np. w piecu hutniczym 
przetapia się rudę żelaza i uzyskuje żelazo. Z żelaza produkuje się 
cienką blachę. Z blachy formowana jest karoseria, która stanowi 
część składową samochodu. Zawsze jednak istnieje jakaś substancja 
podstawowa podlegająca formowaniu.

Tymczasem ze wszechświatem jest inaczej. Cała materia, którą 
znamy, znajduje się w uniwersum. Gdy rozważamy akt stworzenia 
wszechświata, mamy do czynienia z działaniem, które przekracza 
ludzkie zdolności. Ktoś, kto był przyczyną wszechświata, musiał go 

„stworzyć z nicości”, bowiem poza i przed naszym wszechświatem 
nie istniały w ogóle ani przestrzeń, ani czas.

Zdolność tworzenia czegoś z nicości, bez uciekania się do już istnie-
jącej materii, nazywa się wszechmocą. Zdolność ta wykracza poza 



9

Kiedy ludzie coś tworzą, to wykorzystują do tego istnieją-
cą materię. Ten, kto stworzył wszechświat, nie sięgał do ni-
czego, co istniałoby wcześniej.

Przyczyna wszechświata dysponuje zdol-
nością stwarzania (wszechmocą).

ludzkie wyobrażenia. W języku ogólnym słowo moc bywa stosowane 
na określenie zdolności oddziaływania, wywierania wpływu, 
np. przez partie polityczne czy różne grupy interesu. W pewnych 
swoich użyciach przywołany wyraz wskazuje więc na  władzę, którą 
jedni ludzie sprawują nad innymi , ta zaś w powszechnej świadomości 
kojarzy się z bogactwem i prestiżem. Jednak ten, który jest w stanie 
powołać do istnienia byt tam, gdzie uprzednio nic nie istniało, musi 
nie tylko uformować go na nowo, lecz również musi go stworzyć. Taki 
akt stworzenia jest dziełem niemożliwym do wykonania przez żadną, 
znaną nam, istotę żyjącą we wszechświecie. Jeśli więc ktoś powołał 
wszechświat do istnienia z nicości, to dysponuje on wszechmocą.

Nauki przyrodnicze uczą nas rozpoznawać historię tej wszechmocy, 
niezgłębionej mądrości nieskończenie wyższej Istoty w jej dziełach i czynach.
(Justus von Liebig, chemik)
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IV. Najwyższa Inteligencja

Co można jeszcze powiedzieć o pierwszej przyczynie wszystkich 
bytów, poza tym, że wyróżnia się ona cechą wszechmocy? Czy 
z kształtu i formy wszechświata jesteśmy w stanie wyprowadzać 
wnioski o tym, który jawi się jego sprawcą, podobnie jak z dzieła 
czyjegoś pędzla możemy wnioskować o malarzu?

Tak. Ludzki umysł ogarnięty jest bowiem ogromną żądzą wiedzy. 
Z tej racji niezliczeni badacze przyrody wciąż analizują otaczający nas 
świat, każdy z nich w swoim zakresie. Poprzez badania odkrywają 
prawa, które obowiązują w różnych dziedzinach. Obok praw 
chemicznych, fizycznych, biologicznych, istnieją również prawa, 
według których rozwinął się wszechświat. Wprawdzie naukowcy 
potrafią je opisać, ale nie potrafią uzasadnić, dlaczego właśnie te, a nie 
inne prawa zachodzą. Uczeni nie umieją też uzasadnić istnienia praw 
przyrody, które skądinąd można wyrazić za pomocą formuł matema-
tycznych, niekiedy bardzo skomplikowanych.

Pozwala to wysnuć następujący wniosek: Podobnie, jak potrzebna 
jest  inteligencja, aby wspomniane prawa odkryć, tak też potrzeba 
było takiej samej inteligencji, żeby te prawa ustanowić.

Einstein napisał, że poprzez prawa przyrody objawia się tak wzniosły 
rozum, że całe rozsądne ludzkie myślenie i porządek są wobec niego nic nie 
wartym odbiciem. Przyrodnicy opisują jedynie fizyczną rzeczywistość 
tego, co ktoś inny uprzednio zaprojektował.

Dla rozjaśnienia zagadnienia niech posłuży tutaj następujący przykład. 
Jeśli ktoś znajdzie bardzo złożoną strukturę, na przykład wysokiej jakości 
zegarek, to analizując jego mechanizm, może wyprowadzić wniosek 
odnośnie do zegarmistrza. Jest w stanie zobaczyć, z jaką precyzją 
setki, a nawet tysiące przeróżnych drobnych części, składających się na 
urządzenie, zostały uformowane i skoordynowane w działaniu tak, aby 
finalnie umożliwić funkcjonowanie zegarka, czyli wskazywanie czasu.

To samo odnosi się do wszechświata. Naukowcy odkrywają perfek-
cyjnie funkcjonujący system, w którym prawa przyrody pozostają 
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Wszechświat został uformowany przez Naj-
wyższą  Inteligencję.

Wszechświat to niezwykle złożona struktura, a jego kształt 
jest świadectwem Najwyższej Inteligencji. Kim musi być Ten, 
który go zaprojektował?

względem siebie w najdoskonalszej harmonii. Mówi się o doskonale 
precyzyjnym skonstruowaniu kosmosu. Gdyby pewne stałe wartości 
w przyrodzie były tylko minimalnie inne, to pojawienie się atomów, 
cząsteczek, planet i gwiazd okazałoby się od samego początku wyklu-
czone, ponieważ nie mogłaby powstać żadna stabilna materia, lecz 
wszędzie panowałby chaos. Całościowy przegląd złożoności wszech-
świata, od fizycznych praw przyrody aż do tajemnicy życia w jego 
najwyższej formie, znajduje się na str. 38–47.

W świetle powyższych rozważań, zdanie, które po powrocie 
z kosmosu miał wypowiedzieć pierwszy kosmonauta Jurij Gagarin: 
Patrzyłem i patrzyłem, ale Boga nie zobaczyłem1, jest absurdem. Ten kto 
rozkłada zegarek na części, nie znajdzie w nim zamkniętego zegarmi-
strza. Skomplikowana forma wszechświata dopuszcza tylko sformu-
łowanie wniosku o istnieniu jego genialnego sprawcy.

1 Istnieją przypuszczenia, że zdanie to sformułował Chruszczow, który niejako „włożył 
je w usta” Gagarina.

DNA
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V. Czym jest ta Istota?

Jak wygląda ta wszechmocna i Najwyższa Inteligencja? Być 
może jest tylko jakąś energią, siłą, mocą obecną/działającą we 
wszechświecie? Ten pogląd był już znany starożytnym Grekom. 
Nosi nazwę panteizmu (od gr. pán — wszystko i theós — bóg) i jest 
poglądem utożsamiającym wszystko, co istnieje, z bogiem.

Odpowiedź na powyższe pytanie stanowi kolejna zasada 
logicznego myślenia, która brzmi: Skutek nie może być dosko-
nalszy niż jego przyczyna. W najlepszym wypadku skutek może 
być jakościowo równy przyczynie, na przykład gdy z drzewa 
powstaje młode drzewo. Nie jest możliwe, aby skutek był dosko-
nalszy od swej przyczyny. Kamień nie jest w stanie zrodzić żywej 
istoty. To samo dotyczy pytania o B-O-G-A. Musi On wykazać 
przynajmniej równą, a prawdopodobnie nawet wyższą dosko-
nałość niż stworzona przez Niego istota.

Lecz co jest najdoskonalsze ze wszystkich rzeczy? Czy są to 
gwiazdy, galaktyki, kwiaty? Czy jest to różnorodność świata? 
Wszystkie te rzeczy są materialne, a zatem czysto cielesne. Istnieje 
jednak coś, co przekracza ten materialny wymiar — duch. Skąd 
jednak w ogóle wiemy, że duch istnieje?

Z rozważań nad nami samymi! Zarówno ludzie, jak i zwierzęta 
mają mózg, lecz zachodzi istotna różnica pomiędzy nimi: człowiek 
posiada zdolność myślenia abstrakcyjnego. Zwierzę wprawdzie 

„myśli”, jednak nie abstrakcyjnie, lecz czysto funkcjonalnie, na 
płaszczyźnie zmysłowej. Poznaje ono środowisko przez pryzmat 
własnych instynktów: przetrwania oraz zachowania gatunku. 
Zdobywa pożywienie i rozmnaża się. Tymczasem człowiek poznaje 
więcej niż tylko wymiar zmysłowy. Poznaje uniwersalny byt. 
Poznając samego siebie, człowiek może w sposób wolny opowie-
dzieć się przeciw popędom, do czego zwierzę nie jest zdolne. 
Te obie zdolności, z których wnioskujemy o istnieniu tzw. duszy, 
nazywamy rozumem i wolną wolą. Istota ludzka posiada obie 
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Doskonała i wszechmocna Inteligencja jest 
Osobą.

wymienione zdolności. Poprzez bycie osobą człowiek przewyższa 
wszystkie rzeczy materialne, a nawet wszystkie inne żywe istoty. 
Nikt nie może mu powiedzieć: jesteś przecież tylko zwierzęciem, 
które można ubić. Z faktu istnienia ludzkiego bytu osobowego 
wyprowadzamy niezaprzeczalne prawa człowieka. Istnienie bytu 
osobowego czyni z czegoś — kogoś.

Jeśli we wszechświecie istnieje byt osobowy, to Najwyższa 
Istota, która stała się przyczyną wszystkich istnień, także musi 
być Osobą. Heinrich Heine, u kresu swego życia, we wstrząsający 
sposób wyraził bezpodstawność panteizmu:

Na mojej drodze znalazłem boga panteistów, ale nie potrzebowałem go. 
Ta biedna, wymyślona istota jest spleciona i zrośnięta ze światem, jakby 
w świecie uwięziona, wchłania siebie, bez woli; jest bezsilna. Aby posiadać 
wolę, trzeba być osobą […].

 Jeżeli pragniemy Boga, który może pomóc — i to jest najważniejsze — to 
należy także uznać Jego osobowość, Jego pozaziemskie cechy i Jego święte 
przymioty: nieskończoną dobroć, wszechwiedzę, sprawiedliwość itd. Mówiłem 
o bogu panteistów, lecz nie mogę nie zauważyć, że on w gruncie rzeczy nie 
jest żadnym bogiem! (Heinrich Heine, posłowie do Romanzero)
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VI. Imię przewyższające 
wszelkie imię!

Ta nieskończenie mądra i wszechmocna Osoba, która stworzyła 
wszechświat, nosi trzyliterowe imię B-Ó-G. Niezależnie od języka, 
w którym Boga nazywamy i bez względu na odmienne w różnych 
językach brzmienie słów Go określających (patrz: niektóre imiona 
Boga, s. 24–25), jedno jest ważne: nie można tworzyć obrazu tej 
wszechmocnej i wszechwiedzącej Osoby. W przeciwnym wypadku 
wszelkie rozważania skończą się w ślepym zaułku, z siedzącym na 
obłoku białobrodym staruszkiem.

Ludwig Feuerbach, twórca nowożytnego ateizmu, wykorzystał te 
nazbyt ludzkie wyobrażenia Boga jako argument przeciwko wierze jako 
takiej. Twierdził, że u ludzi religijnych niebo jest projekcją ich własnych, 
ludzkich cech. Ów zespół wykreowanych przez nich samych wyobrażeń 
nazywają Bogiem, a następnie, powodowani pragnieniem szczęścia, 
a zarazem doznający poczucia własnej nieudolności, oddają mu cześć. 
Ten zarzut okazuje się przydatny przy analizie różnych religii. Poprzez 
swą krytykę wiary Feuerbach podał — prawdopodobnie mimowolnie — 
odpowiednie kryterium do oceny pierwszych religii ludzkości.

W rozumieniu Feuerbacha te prareligie są bowiem projekcjami: 
bogowie obciążeni ludzkimi wadami zamieszkiwali grecki Olimp. 
To samo dotyczy bogów starożytnych Egipcjan, Babilończyków, 
Rzymian itd. W hinduizmie jeszcze dzisiaj bogów przedstawia się 
pod postaciami zwierząt, podobnie jak to się działo u plemion staro-
germańskich.

W całej historii religii istnieje tylko jeden wyjątek: obraz Boga 
w narodzie żydowskim. Kiedy Mojżesz jako pierwszy człowiek 
usłyszał na górze Horeb imię Boga, otrzymał też od Niego przestrogę:

Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na 
niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod 
ziemią. (Wj 20, 4)
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 Zakaz tworzenia jakichkolwiek wyobrażeń automatycznie 
odpiera wytoczony przez Feuerbacha zarzut projekcji: B-Ó-G jest tą 
istotą, której obrazu nie wolno sporządzać żadnemu człowiekowi. 
A jak brzmi Imię Boga Izraela? JHWH (hebr., wym. Jahwe), co oznacza: 
Jestem, który jestem.

Na pierwszy rzut oka stwierdzenie to wydaje się zawierać dość 
nikłą treść. Co mają oznaczać słowa Boga: Jam jest, którym jest (Wj 3, 14)? 
Po dokładniejszej analizie staje się jednak jasne, że sens tego  Imienia 
pokrywa się z tym, co ludzki rozum może pojąć o Bogu. Jeśli Bóg jest 
wszechmocną Osobą, która wszystko stworzyła, to wtedy cała nasza 
egzystencja zależy całkowicie od tej Osoby; natomiast On sam nie 
może być zależny od kogokolwiek innego, w przeciwnym wypadku 
mielibyśmy prawo słusznie zapytać: przez kogo Bóg został stworzony?

On musi posiadać swoje istnienie z samego siebie. To dokładnie 
wyraża imię Boga JHWH: Ja jestem właśnie ten, o którym się mówi: 
ja jestem. Oznacza to, że mój BYT posiadam z samego siebie. Dlatego 
filozofia określa B-O-G-A jako byt sam z siebie. W tym leży największa 
różnica pomiędzy Nim i wszystkimi stworzonymi rzeczami, bowiem 
one otrzymały swój byt od kogoś innego.

Jeśli mi rzekną: Jakie jest imię Jego? Cóż im powiem?” (Wj 3, 13)

Wszechmocna Osoba, która istnieje sama 
z siebie, nosi imię B-Ó-G.
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VII. Kosmos urzeczywistnień 

Dzięki porównaniu Boga ze stworzeniem, zaczynamy poznawać 
najgłębszy możliwy sens, który zawarty jest w pojęciu bytu samego 
z siebie. Wszystkie otaczające nas rzeczy są, bez wyjątku, urzeczywist-
nieniami. Oznacza to, że istnieje jasno zdefiniowana istota (nazywana 
też ideą), do której odnosi się prawo istnienia (nazywane również 
egzystencją). Urzeczywistnionym jest zatem byt złożony, składający się 
z istoty oraz istnienia. W całym wszechświecie wszystko, co istnieje, 
stworzone jest w taki sposób; można zatem powiedzieć, że żyjemy 
w kosmosie urzeczywistnień.

Zagadnienie to staje się bardziej zrozumiałe dzięki następującemu 
przykładowi: Stanisław jest człowiekiem, co oznacza, że istota człowiek 
jest w nim urzeczywistniona. On jest urzeczywistnieniem gatunku 
homo sapiens. Byłoby fałszem twierdzenie, że Stanisław jest ludzkością. 
Wówczas w nim samym istniałby w pełni cały gatunek o nazwie 
człowiek. To nie tak. Stanisław jest tylko pojedynczym urzeczywist-
nieniem istoty zwanej człowiekiem. Istnieją miliardy egzemplarzy tego 
urzeczywistnienia.

Pozwala to sformułować wniosek, że wszystko, co nas otacza, 
a nawet my sami, stanowimy tylko urzeczywistnienia. Kto to 
zrozumiał, wykonuje, z perspektywy filozoficznej, największy krok 
ludzkiego intelektu w stosunku do rzeczy stworzonych. Podobnie 
jak slajdy, które poprzez wyświetlanie ich na ekranie w dowolnej 
liczbie miejsc ulegają zwielokrotnieniu, tak też istoty są wielo-
krotnie urzeczywistniane w świecie stworzonym (por. obrazek, s. 19). 
Ponieważ rzeczy uznajemy za urzeczywistnienia, oznacza to, że one 
same nie są istnieniem, lecz posiadają istnienie. Istnienie jest dodane 
do ich jasno zdefiniowanej istoty.

Tymczasem zupełnie inaczej okazuje się w przypadku B-O-G-A. 
On nie jest żadnym u-rzeczywistnieniem, On nie jest żadną ideą, do 
której dodane jest istnienie, On jest RZECZYWISTOŚCIĄ. Dlatego 
przewyższa naszą ludzką wyobraźnię. Ludzki rozum potrafi ogarnąć 
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tylko to, co urzeczywistnione: możemy poznać tylko piękny kwiat, 
piękny obraz, piękny krajobraz, lecz piękna samego w sobie nie jesteśmy 
w stanie całościowo pojąć rozumem, ponieważ przekracza to jego 
możliwości (por. s. 19).

 Tymczasem właśnie to musielibyśmy umieć, aby myśleć o B-O-G-U, 
ponieważ B-Ó-G nie jest urzeczywistnieniem jakiegoś pojęcia, lecz jest 
On samym Istnieniem. B-Ó-G nie posiada istnienia, ale jest Istnieniem. 
Jego istota jest Istnieniem (Ja jestem, który jestem). Nie można zatem 
mówić, że On posiada właściwości. B-Ó-G jest tym, co my znajdujemy 
w stworzeniach jako właściwości. Wszelka doskonałość, dostrzegalna 
w świecie stworzonym, istnieje w znacznie wyższej formie w tym, 
który stanowi jej przyczynę (patrz: zasada przyczyny i skutku, s. 6). 
Jeśli więc doskonałość jest urzeczywistniona w stworzeniu, to B-Ó-G jest 
samą Rzeczywistością.

B-Ó-G zatem jest nie tylko piękny, lecz jest samym Pięknem. B-Ó-G jest 
nie tylko dobry, lecz jest samym Dobrem. B-Ó-G jest nie tylko prawdziwy, 
lecz jest samą Prawdą. B-Ó-G jest nie tylko sprawiedliwy, lecz jest samą 
Sprawiedliwością. B-Ó-G  jest nie tylko mądry, lecz jest samą Mądrością. 
B-Ó-G jest nie tylko wszechmocny, lecz jest samą Wszechmocą.

Każde ludzkie poznanie rozpoczyna się wraz z uchwyce-
niem tego, co jest urzeczywistnione.

B-Ó-G nie jest tylko u-rzeczywistnieniem. 
Jest RZECZYWISTOŚCIĄ.
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VIII. Dla filozofów!

Z przeprowadzonych dociekań można wyprowadzić czysto 
filozoficzny dowód na istnienie Boga (por. s. 7):

1. Cały poznawalny byt (nasz wszechświat) składa się z pojedyn-
czych urzeczywistnień.

2. To, co jest rzeczywiste, nie posiada istnienia samo z siebie.
 

3. Wszechświat nie posiada istnienia sam z siebie.

4. Co nie posiada swego istnienia samo z siebie, musi otrzymać 
istnienie z czegoś innego.

5. To inne z kolei samo w sobie nie może być urzeczywistnieniem, 
bo jego istnienie musiałoby być uzasadnione czymś innym i tak dalej.

6. W ten sposób powstałby nieskończony łańcuch urzeczywist-
nionych urzeczywistnień, który jednak nie prowadzi do początku, a tym 
samym nie wskazuje na początek istnienia.

7. Wszystkie rzeczy jednak istnieją.

A zatem istnieje pierwsza Rzeczywistość, która nie ma 
przyczyny. Nazywamy Ją słowem B-Ó-G.

Dokonując wysiłku ujęcia w kategoriach filozoficznych tej 
najwyższej Rzeczywistości Boga, mamy prawo wyprowadzić nastę-
pujące wnioski, które dotyczą Boga:

1. W  Bogu nie ma żadnych cech bytu przygodnego. Przygodność 
jest cechą wszystkich urzeczywistnionych rzeczy jednostkowych; 
wynika z faktu, że każda rzecz mogłaby być inna lub też mogłaby 
wcale nie istnieć. Na przykład drzewo — z perspektywy bycia 
możliwym — może stać się stołem lub też może zostać zniszczone 
w pożarze lasu. W Bogu nie ma przygodności. Bóg nie może być 
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inny ani też nie może przestać istnieć. Pozwala to wyprowadzić dwa 
następne przymioty Boga: Bóg istnieje bezwarunkowo i nie ma 
w Nim żadnych zmian. Z niezmienności Boga wolno wnioskować, 
że Bóg nie ma ciała, ponieważ każde ciało posiada możność ulegania 
zmianom (możliwe jest jego zmienianie się).

 
2. Ponadto najwyższa Rzeczywistość oznacza, że Boga nic nie 

ogranicza. Coś, co posiada ograniczenia, jest z samego faktu tegoż 
ograniczone w swojej rzeczywistości. Bóg jest najwyższą Rzeczywi-
stością, a zatem nie może posiadać ograniczeń. Nieograniczenie Boga 
w czasie nazywa się wiecznością.

 Pytanie: Na czym polega różnica pomiędzy Boskim 
intelektem  a  intelektem człowieka?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy jeszcze raz powrócić do 
przykładu z projekcją slajdów (patrz s. 16). Oko widzi na ekranie 
zawsze tylko sam obraz. Nie widzi natomiast nigdy slajdu jako 
takiego. Podobnie rzecz się ma z rozumem. Nie widzi on bezpo-

Wszystko, co w naszym wszechświecie istnieje, jest 
urzeczywistnieniem istoty (idei). Idea przypomina slajd: to 
archetyp wszystkich urzeczywistnień.

Istota P-I-E-S
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średnio abstrakcyjnej istoty samej w sobie, lecz zawsze konkretne 
pojedyncze urzeczywistnienia tejże istoty. Z poznania konkretnej 
rzeczy jednostkowej rozum wyprowadza tzw. pojęcie i zapisuje je 
w pamięci. Pojęcie powinno być  (przy założeniu prawidłowej pracy 
rozumu, który je tworzy) zgodne z istotą rzeczy, którą człowiek za 
pomocą zmysłów spostrzegł u jednej lub wielu rzeczy jednostkowych.

Z tego wynika, że ludzki rozum wnioskuje o istocie z jednost-
kowych urzeczywistnień. Bóg natomiast udziela istocie istnienia 
poprzez jej urzeczywistnienie; mówiąc inaczej: ponieważ Bóg myśli 
o rzeczach, one istnieją, a ponieważ one istnieją, my jako ludzie 
możemy o nich myśleć.

Bóg myśli o rzeczach, dlatego one istnieją. 
Człowiek może myśleć o rzeczach, ponieważ 
one istnieją.
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IX. Jak B-Ó-G odnosi się do nas?

Kolejne pytanie brzmi: co Bóg czyni dla nas? Ze stworzenia 
świata z nicości można wyprowadzić podstawowe przeświad-
czenie: Bóg mógłby także go nie stworzyć. Jako Osoba (patrz s. 13) 
ma On wolną wolę, podobnie jak człowiek. Ludzie pozostają 
jednak zależni od Bożej woli stwarzania, On sam natomiast nie 
zależy w najmniejszym stopniu od swego stworzenia (s. 15). Jest 
On w sobie tak doskonały i tak nieskończony, że nie potrzebuje 
stworzonych rzeczy.

Dlatego na pytanie, dlaczego Bóg stworzył świat, nasuwa się 
odpowiedź: z miłości.

Istota miłości polega na tym, aby obdarzać samym sobą. Bóg 
stworzył ten świat, ponieważ pragnął podzielić się samym sobą ze 
stworzeniami, nie chciał istnieć tylko dla siebie. Miłość, w sensie 
filozoficznym, nie oznacza niczego innego jak akceptację bycia. 
Ja chcę, abyś ty tu był. Cieszę się, że jesteś. To jest właśnie najgłębsza 
istota miłości, w przeciwieństwie do nienawiści, która nie chce 
ani istnienia, ani innej osoby. Nienawiść niekiedy tak wzrasta, że 
aż pozbawia istnienia inną osobę, na przykład przez zabójstwo. 
Morderca nienawidzi innej osoby tak bardzo, że pozbawia ją (biolo-
gicznej) egzystencji.

Zarzut: Być może Bóg stworzył świat, lecz nie chce mieć z nim 
więcej do czynienia, podobnie jak zegarmistrz, który skonstruował 
skomplikowany układ mechaniczny, ale pozostawia go własnemu 
losowi.

Odpowiedź: Ten przytoczony powyżej pogląd to deizm, który 
pochodzi od wolnomyślicieli XVIII wieku. Bóg był dla nich budow-
niczym świata — wprawdzie stworzył On wszechświat, lecz następnie 
zdystansował się od niego.
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Bóg z konieczności musi być blisko swojego stworzenia. Dzieje 
się tak przede wszystkim dlatego, że — jak już zostało ukazane — 
stworzenie ma istnienie tylko udzielone — nie istnieje ono z samej 
swej istoty. W istnieniu, to znaczy w samym trwaniu w istnieniu, 
jest ono całkowicie zależne od Stwórcy. Gdyby choć na chwilę Bóg 
zaprzestał podtrzymywania nas w istnieniu, natychmiast „rozpły-
nęlibyśmy” się w nicości. To samo należy powiedzieć o wszelkich 
innych stworzonych jestestwach, również tych najdoskonalszych — 
aniołach.

 Pogląd deistyczny prowadzi ponadto do jeszcze innej trudności, 
a mianowicie do wewnętrznej sprzeczności w B-O-G-U. Jeśli Bóg 
stworzył świat z miłości, jakże mógłby zapomnieć o nim i przestać 
się o niego troszczyć? Cechą prawdziwej miłości jest to, że osoba 
kochająca zawsze jest dla osoby, którą kocha. Nic nie obrazuje tego 
lepiej niż pojęcie ojca. Znakiem rozpoznawczym dobrego ojca jest 

I spuszcza deszcz na sprawiedliwych  
i niesprawiedliwych. (Mt 5, 45)
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Bóg troszczy się o nas jak ojciec.

to, że nie tylko powołuje do życia dziecko, lecz następnie z pełnym 
oddaniem troszczy się zarówno o swoją żonę, jak i o swoje potomstwo. 
Tak samo jest w przypadku Boga: gdyby po stworzeniu świata Bóg 
całkowicie odsunął się od niego, pozostawałoby to w sprzeczności 
z Jego wewnętrzną istotą.

W tym miejscu filozoficzne rozważania są w pełni zgodne z tym, 
czego naucza Objawienie. Z Pisma św. wiemy, że B-Ó-G troszczy się 
o nas jak ojciec. Ta troska nazywa się Opatrznością. Na tym polega też 
wyjaśnienie wspomnianego na początku tej broszury obrazu starca 
z brodą. Obraz ów służy jedynie do tego, aby przedstawić czysto 
duchowe, doskonałe ojcostwo.

Wejrzyjcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, 
a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko ważniejsi niż 
one? A kto z was obmyślając, może przydać do wzrostu swego łokieć jeden? 
(Mt 6, 26–27)
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Jak rozum może poznać                 Boga po stworzeniu

Bóg, Przyczyna i Cel wszystkich rzeczy, z pomocą naturalnego 
światła ludzkiego rozumu, może być poznany w sposób pewny 
na podstawie rzeczy stworzonych.

prawda wiary Kościoła katolickiego

Bez u-rzeczywistnienia

Najwyższa  Rzeczywistość 

Pierwszy Poruszyciel        Wszechmoc 

Byt Konieczny 

Niezmienny

Najwyższa Mądrość  

Bezcielesny

Jego istotą jest Jego ISTNIENIE                             Obecność             Ojciec         Miłosierdzie



Jak rozum może poznać                 Boga po stworzeniu

25

B-Ó-G ludzki rozum

              Miłość                                              Prawda

Jego istotą jest Jego ISTNIENIE                             Obecność             Ojciec         Miłosierdzie

Gdyż niewidzialne Jego przymioty, od stworzenia świata, przez 
zrozumienie tych rzeczy, które są uczynione, bywają poznane, 
wieczna też moc Jego i bóstwo.

Rz 1, 20

Piękno                Dobro

Sprawiedliwość

Nieograniczony

Wieczny

Poza przestrzenią i czasem
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Konsekwencje 
poznania Boga 

I. Prawdziwe 
poszerzanie świadomości 

Najważniejsza funkcja ludzkiej świadomości polega na zgłębieniu  
pojęcia B-Ó-G. Nie istnieje żaden inny rodzaj poznania, z którego 
wynikałyby tak daleko idące konsekwencje dla ludzkiej egzystencji.

Mówimy w tym miejscu o prawdziwym i rzeczywistym posze-
rzaniu świadomości ludzkiego umysłu: osiąganiu najpełniej-
szego poznania, do którego zdolny jest stworzony intelekt. Od 
stworzonego, ograniczonego, przemijającego i zmiennego bytu 
jednostkowego, rozum przechodzi, dzięki myśleniu abstrakcyjnemu, 
do niezmiennego, wiecznego, nieograniczonego i najdoskonalszego 
Bytu Boga.

Podobnie daleko idące są konsekwencje poznania Boga dla całego 
ludzkiego bytu. Poznanie owo prowadzi do przyjęcia całkiem nowej 
perspektywy, z jakiej postrzegamy własną egzystencję i ją warto-
ściujemy. Wyjaśnia to porównanie z ateistą:

Ateista:
Znajduje się na przypadkowo istniejącej kuli ziemskiej, 

w przypadkowo i bezzasadnie istniejącym wszechświecie. 
Ani on sam, ani wszechświat nie mają sensownego początku 
i nie posiadają celu. Wraz z planetą Ziemia, ateista obraca się 
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wokół Słońca z prędkością 107 000 km/h, w lodowatej i pustej 
przestrzeni wszechświata. Najważniejszym celem, któremu 
ateista może się oddać, jest podtrzymanie własnego gatunku. 
Swoją inteligencję wykorzystuje przede wszystkim do tego, aby 
ulepszyć techniczne możliwości twórcze i przyczynić się do 
pomnożenia wszelkich udogodnień ludzkiego bytu (dobrobytu).

Porównanie wielkości — na ilustracji górnej: Ziemia 
i Księżyc obok Słońca, na dolnej: gdyby Słońce umieścić 
w innym systemie solarnym, na przykład w systemie czer-
wonego nadolbrzyma (tutaj: VV Cephei A), to wtedy Słoń-
ce obok tej gwiazdy wyglądałoby jak ów niewielki punkt.

SłońceKsiężycZiemia

Słońce VV Cephei A
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Człowiek, który poznaje Boga z pomocą własnego rozumu:
Dzięki poznaniu Boga widzi swoje istnienie w całkowicie 

innym świetle. Wszechświat nie wydaje mu się przypadkowo 
istniejącym czymś, lecz jawi się jako swego rodzaju list miłosny 
Boga do człowieka, jako dzieło mistrzowskie, niezrównane 
w swoim pięknie i harmonii, którego elementem jest człowiek 
żyjący przez jakiś czas w stworzonym świecie. 

Największym szczęściem człowieka jest poczucie Boskiej 
Opieki. On wie, że Bóg nie tylko doskonale stworzył ten 
wszechświat, lecz także jak ojciec troszczy się o niego. Cel życia 
ludzkiego nie jest niepewny i niezdefiniowany, lecz jak najbar-
dziej jasny: śmierć nie jest popadnięciem w nicość, lecz przej-
ściem do życia z Tym, który człowieka powołał do istnienia. 

Z wiary czerpie przekonanie, że wieczne i nieprzemijające 
życie polega na oglądaniu, razem z ukochanymi osobami na 
Ziemi, oblicza niepojętego Stwórcy,  twarzą w twarz.

Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i w serce człowiecze nie wstąpiło, 
co nagotował Bóg tym, którzy go miłują. (1 Kor 2, 9)

Życie bez poznania Boga jest możliwe, 
lecz niespełnione, puste i w konsekwencji 
bezsensowne.
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II. Czego Bóg oczekuje od nas?

Bóg oczekuje przede wszystkim odpowiedzi na Jego miłość do 
nas. Dlatego też wymaga, abyśmy w codziennym życiu — tak jak 
w poznaniu rozumowym — używali intelektu, który jest wyznacz-
nikiem moralnego działania, jak mówi największy teolog średnio-
wiecza, św. Tomasz z Akwinu.

Tymczasem Mefisto, jeden z bohaterów dramatu „Faust” Johanna 
Wolfganga Goethego, wskazuje na — zamierzoną przez Pana Boga 

— iluzyjność rozumu, który, zdaniem diabła, jest tylko odblaskiem 
światłości Bożej: Trochę lepiej żyłby on [człowiek — red.], gdybyś nie dał 
mu pozoru światła niebiańskiego. On nazywa to rozumem i używa sam, aby 
być bardziej zwierzęcym niż niejedno zwierzę.

Mefisto przekonuje, że Stwórca, aby pokrzepić człowieka w jego 
mozolnej, beznadziejnej egzystencji, obdarzył go pozorem światła 
niebiańskiego. Człowiek nazwał ów dar Boży rozumem. Mefistofeles, 
ujmując rozum jako pozorne światło, ocenia go w sposób ambiwa-
lentny jako niepełnowartościowy dar Stwórcy, a ponadto stwierdza, że 
nawet tak niedoskonały dar został przez człowieka zdeformowany. 
Człowiek używa zatem rozumu w sposób, który nie jest godny 
istoty myślącej — przekonuje diabeł. To czyni go bardziej zwierzęcym 
niż niejedno zwierzę. Przedstawiony tok rozumowania Mefistofelesa 
prowadzi go — jako istotę wiecznie sprzeciwiającą się Bogu — do 
zanegowania sensu posiadania rozumu przez człowieka. Gdyby nie 
otrzymał on od Boga rozumu, wówczas nie odróżniałby dobra od zła 
i nie miałby możliwości czynienia zła w sposób świadomy, właściwy 
tylko istocie ludzkiej — sugeruje Mefisto. W tym sensie «trochę lepiej 
żyłby on». 

Goethe włożył w usta Mefistofelesa ważną myśl. Jeśli do kiero-
wania własnymi uczynkami nie używamy rozumu tak jak należy, 
prędzej czy później zaczynamy podążać za tym, co tylko rozum udaje, 
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a co w istocie okazuje się zwierzęcym popędem. W swoim zacho-
waniu stajemy się podobni do bezrozumnych zwierząt. 

Swoiste rozdarcie istoty ludzkiej pomiędzy sferą rozumu a sferą 
instynktów pierwotnych wynika z tego, iż człowiek — z jednej strony 

— składa się z nieśmiertelnej duszy (dowód, patrz s. 12), a — z drugiej 
strony — ze śmiertelnego ciała. Poprzez ciało i związaną z nim sferę 
zmysłowości i popędów, znajduje się człowiek na jednym poziomie 
ze zwierzętami. 

Zarówno człowiek, jak i zwierzę, mają instynkt samozacho-
wawczy (jedzenie i picie) oraz popęd życia (płciowość). Te skłonności 
są w człowieku tak głęboko zakorzenione, że zasadniczo chciałyby 
zawsze i wszędzie decydować o ludzkim działaniu. Wymaga to więc 
wielkiego wysiłku, aby powyższe instynkty — wraz z popędem 
posiadania i znaczenia (specjalnymi formami samozachowania) — 
uporządkować i kontrolować.

Jak należy kierować popędami? Tak jak rozum umożliwia 
człowiekowi przejście od postrzegania zmysłowego do wyższego 
poznania duchowego, tak też rozum pozwala mu na uporządko-
wanie zmysłowych popędów ciała oraz zapanowanie nad nimi. 
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Bóg oczekuje, abyśmy naszymi działaniami 
kierowali zgodnie z rozumem i odpowiadali na 
Jego miłość.

Prawdziwa harmonia istnieje w człowieku wtedy, kiedy kieruje on 
swoimi popędami i porządkuje je dzięki rozumowi.

Należy zauważyć, że popędy nie są same w sobie złe, jak niesłusznie 
twierdzili na przykład manichejczycy, katarzy czy kalwiniści. Błąd lub 

— jak mówią teologowie — grzech, polega na nadużyciu i nadmiarze. 
Wypicie lampki wina może być dobre i pożyteczne, natomiast nieumiar-
kowane pijaństwo przynosi człowiekowi wielkie szkody. Wiedzieli 
o tym już filozofowie starożytni i przyjęli zasadę: métron áriston (umiar 
jest najlepszy) — we wszystkim najważniejszy jest umiar!

Umiar ten jest rezultatem pracy rozumu. Kolejny przykład: cielesne 
zjednoczenie, będące zmysłowym wyrazem miłości mężczyzny 
i kobiety, dokonuje się w celu powołania na świat nowego życia. 
Wykorzystywanie seksualności w imię samego pożądania (m.in. przy 
użyciu pornografii) nie jest ani przejawem miłości do drugiego 
człowieka, ani aktem prokreacji. Takie działanie staje się natomiast 
środkiem do egoistycznego zaspokojenia własnych instynktów.

Zasady, które pomagają 
rozumowi wprowadzić właś- 
ciwy porządek w działaniu, 
nazywane są przykazaniami. 

Także w tym wypadku 
rozum dochodzi do 
wniosków, które zawarte są 
także w Bożym Objawieniu, 
gdyż Dziesięć Przykazań jest 
wyrazem prawa naturalnego.
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III. Ateiści bardzo wierzą…

Richard Dawkins, jeden z najbardziej znanych przedstawicieli 
wojującego ateizmu, twierdzi, że Bóg prawdopodobnie nie istnieje. 
Przyznaje tym samym, że nie potrafi uzasadnić swojego ateizmu. 
Pozwala nam to wyprowadzić wniosek, że pojęcie B-Ó-G nie jest 
w sobie sprzeczne. Gdyby Bóg był wewnętrznie sprzeczny, to ateiści 
udowodniliby, że On nie istnieje.

Ale nie tylko: aby mocno obstawać przy swoim przekonaniu, że 
Boga nie ma, ateiści muszą wykazywać się o wiele silniejszą wiarą, 
niż się to na pierwszy rzut oka wydaje.

Najpierw wierzą oni we wszechmoc nicości: z nicości powstaje 
wszechświat. Tak przynajmniej wyraża ten pogląd Lawrence 
Krauss w swojej książce Wszechświat z niczego. Jednakże samo to nie 
wystarcza. Wiara bowiem rozciąga się na przekonanie o istnieniu 
więcej niż jednego wszechświata. Wielu kosmologów reprezentuje 
pogląd o tzw. teorii multiświatów lub teorii multiwersum. Przyjmują 
go z jednego prostego powodu: nasz wszechświat jest tak doskonały 
(patrz harmonia kosmosu, s. 41), że wydaje się bardzo mało realne, aby 
był wszechświatem jedynym. Chcąc uczynić taką  koncepcję bardziej 
prawdopodobną, niektórzy naukowcy zakładają, że istnieją miliardy 
wszechświatów, ale z całkowicie odmiennymi prawami natury. Jeśli 
bowiem istnieje wiele innych, mniej doskonałych wszechświatów, to 
nasz doskonały wszechświat również staje się prawdopodobny. Jak 
bardzo wiarygodna jest ta teza? 

Filozof Richard Swinburne stwierdza słusznie: Zakładanie istnienia 
biliona bilionów innych wszechświatów zamiast jednego Boga, żeby wyjaśnić 
uporządkowanie naszego wszechświata, wydaje się szczytem irracjonalności.

Następny element wiary ateistów to wiara w potęgę przypadku. 
W zwykłym, bez końca długim szeregu prób, przypadek jest 
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przyczyną wszystkich najbardziej złożonych struktur wszechświata. 
Powstaje przy tym pytanie, na które nikt nie znajduje odpowiedzi: 
dlaczego przypadek kieruje się w ogóle w stronę złożoności? Czy siły 
przyrody nie działają raczej w kierunku rozpadu, rozkładu i braku 
porządku? Innymi słowy — dlaczego we wszechświecie nie panuje 
chaos? Myśląc logicznie, byłoby to o wiele prawdopodobniejsze, niż 
założenie, że wszechświat w całości i w swoich częściach staje się 
coraz bardziej doskonały i coraz bardziej się rozwija, aż w końcu 
pozwala zaistnieć komuś, kto jest w stanie przeczytać tę broszurę, 
zrozumieć zawarte w niej argumenty, aby ostatecznie opowiedzieć 
się przeciw jej treści.

Biolog Richard Lewontin jest zdania: Stajemy po stronie nauki pomimo 
oczywistej absurdalności niektórych jej postulatów, pomimo iż zawiodła […].

Ateiści nie potrafią w ogóle wyjaśnić „możliwości zrozumienia 
wszechświata”. Każda nauka milcząco zakłada zdolność zrozu-
mienia świata, nie tłumacząc, dlaczego w ogóle możemy świat pojąć. 
To fascynowało Einsteina: Wydaje ci się dziwne, że odczuwam zrozu-
mienie (o ile mamy prawo o tym mówić) jako cud lub wieczną tajemnicę. Cóż, 
a priori należałoby się spodziewać chaotycznego świata, który w żaden sposób 
nie jest zrozumiały.

Próba wyjaśnienia wszechświata bez Boga 
prowadzi do irracjonalnych tez.

BÓG?
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Odpowiedzi 
na różne zarzuty 

I. Myśli wielkich uczonych 

Zarzut: Wiara i religia to kwestia uczuć. Natomiast nauki 
przyrodnicze są racjonalną i logiczną doktryną, sprzeczną 
z religią.

Odpowiedź: Jest to jeden z największych błędów, który rozpo-
wszechnili dwieście lat temu przedstawiciele tzw. Oświecenia. 
Polega on na przekonaniu, że nauki przyrodnicze są racjonalne, 
natomiast religia racjonalną nie jest. Tymczasem wręcz przeciwnie: 
prawdziwe poznanie Boga okazuje się możliwe tylko za pomocą 
rozumu. Dlatego wielu wybitnych uczonych znalazło Boga:
● Jeśli więc zarówno religia, jak i nauki przyrodnicze, wymagają dla 

swojej działalności wiary w Boga, to dla tej pierwszej Bóg stoi na początku, 
a dla tych drugich — na końcu wszelkiego myślenia. (Max Planck1)

● Im głębiej wnikamy w harmonijne panowanie sił przyrody, tym bardziej 
skłania nas to do pokornej skromności […], tym mocniej wzrasta nasz podziw 
dla nieskończonej, uporządkowanej mądrości, która przenika całe stworzenie. 
(Werner von Siemens2) 

● Moje studia i badania doprowadziły mnie do takiego miejsca, że mam 
wiarę bretońskiego chłopa, lecz nie wątpię, że gdybym dalej nie studiował 
i nie badał, to zrównałbym się w wierze z bretońską wieśniaczką. (Ludwik 
Pasteur3) 

1 1858–1947, niemiecki fizyk, laureat Nagrody Nobla, twórca fizyki kwantowej
2 1816–1892, niemiecki wynalazca, inżynier i twórca elektrotechniki
3 1822–1895, francuski chemik i bakteriolog, prekursor mikrobiologii
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● Otaczają nas przytłaczające dowody mądrości i życzliwych intencji, 
pokazują nam całą przyrodę poprzez działanie wolnej woli i uczą nas, że 
wszystkie żywe istoty są zależne od wiecznego Stwórcy-Władcy. (William 
Thomson Kelvin4) 

● Układy słoneczne są dzisiaj doskonałe, tak jak w dniu stworzenia […]. 
Obyśmy nauczyli się, że najszlachetniejsze przymioty dotyczą nas jako ludzi, 
ponieważ są […] odbiciem tej Istoty, która na początku stworzyła nie tylko 
niebo i ziemię, lecz także materiał, z którego one zostały ukształtowane. (James 
Clerk Maxwell5) Maxwell nigdy nie zaakceptował teorii Darwina.

● Czuję się niczym dziecko, bawiące się nad brzegiem morza, które zbiera 
to tu, to tam, mniej lub bardziej połyskujące muszle. Cudowna harmonia 
wszechświata mogła powstać tylko według planu wszechwiedzącej i wszech-
mocnej Istoty. (Isaac Newton6) 

● Bóg jest wielki i wielka jest Jego moc. Nie pozostaje mi nic innego, jak 
wznieść ręce i oczy ku niebu i skierować nabożną, pełną pokory modlitwę do 
Stwórcy wszelkiego światła. (Johannes Kepler7) 

● W niepojętym wszechświecie objawia się przewyższający wszystko 
bezgranicznie rozum. Popularny pogląd, że jestem ateistą, opiera się na 
wielkim błędzie. Kto to przekonanie wyprowadza z moich naukowych teorii, 
ten niczego z nich nie zrozumiał […]. (Albert Einstein8) 

● Naukowiec […] wspiął się na góry ignorancji, a teraz ma zamiar zdobyć 
najwyższy szczyt. Pokonując ostatnią przed szczytem skałę, wita go grupa 
teologów, którzy siedzą tu od wieków. (Robert Jastrow9) 

● Pierwszy łyk z kielicha nauk przyrodniczych czyni ateistą, lecz na dnie 
kielicha czeka Bóg. (Werner Heisenberg10)

4 1824–1907, angielski fizyk, matematyk i przyrodnik; podstawową jednostkę tempera-
tury nazwano na jego cześć kelwinem (K)

5 1831–1879, szkocki fizyk i matematyk, odkrywca elektromagnetycznej teorii światła, 
autor tzw. równań Maxwella

6 1643–1727, angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk; odkrywca zasad 
dynamiki

7 1571–1630, niemiecki astronom, astrolog i matematyk; opisał ruch planet za pomocą 
praw astronomicznych

8 1879–1955, niemiecko-żydowski fizyk, twórca ogólnej i szczególnej teorii względności, 
laureat Nagrody Nobla

9 1925-2008, amerykański astrofizyk, kosmolog i specjalista NASA
10 1901-1976, niemiecki fizyk, współtwórca mechaniki kwantowej, laureat Nagrody Nobla
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II. Zarzut: cierpienie

Zarzut: Jeśli założymy, że Bóg rzeczywiście istnieje, 
to dlaczego w Jego stworzeniu tak wiele nędzy, 
wojen, wyzysku i niesprawiedliwości? Gdyby Bóg był 
doskonały, to stworzyłby doskonały świat, w którym nie 
byłoby zła.

Odpowiedź: Istnieje całkiem proste i zarazem logiczne 
wyjaśnienie istnienia zła na świecie — wolna wola człowieka. 
Bóg daje człowiekowi wolność, nawet wtedy, gdy człowiek jej 
nadużywa, czyniąc zło. Stwórca obdarza nas wolnością z prostej 
przyczyny: ponieważ wie, iż tylko ten, kto jest prawdziwie 
wolny, potrafi prawdziwie kochać.

Zwierzę może być autentycznie oddane swemu panu bądź tylko 
wytresowane w przywiązaniu do niego, lecz nie jest zdolne do 
miłości duchowej. Za warunek takiej miłości uznajemy zdolność 
poznania (rozum) i wolną wolę. Jeśli człowiek jest rzeczywiście 
wolny, to w następstwie tego ma możliwość czynienia zła. Właśnie 
dlatego istnieją wojny, nędza, wyzysk i niesprawiedliwość. Wielu 
ludzi — zamiast żyć zgodnie z przykazaniami Bożymi — realizuje 
swoje egoistyczne skłonności kosztem innych. 

Niestety, należy szczerze przyznać, że nawet chrześcijanie, którzy 
znają przykazanie miłości Boga i bliźniego (Łk 10, 27), wbrew 
posiadanej wiedzy, czynią zło. Oczywiście taka postawa nie służy 
szerzeniu wiary w Jezusa Chrystusa, którego chrześcijanie uznają za 
Syna Bożego. Nie stanowi to jednak dowodu przeciw prawdziwości 
samej wiary chrześcijańskiej.

Przyglądając się uważniej kwestii istnienia zła w świecie, a jedno-
cześnie doskonałości Boga, mamy prawo dojść do następującego 
wniosku: jeśli Bóg jest Miłością, to na końcu czasów zniesie On wszelką 
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niesprawiedliwość w świecie, aby przywrócić doskonały porządek — 
Bóg jest Sprawiedliwością.

Sam Chrystus w różnych przypowieściach opisuje doskonałą 
sprawiedliwość Boga. Ujawni się ona podczas drugiego przyjścia 
Chrystusa na świat, podczas Sądu Ostatecznego: Albowiem Syn 
Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, a wtedy odda 
każdemu według uczynków jego. (Mt 16, 27)

Bóg i fryzjer: dlaczego istnieje zło?
Pewien człowiek siedzi u fryzjera, chcąc zgolić brodę i ostrzyc włosy. 

Fryzjer mówi: «Nie wierzę, że Bóg istnieje. Gdyby istniał, to nie byłoby tylu 
chorych ludzi! Nie byłoby porzuconych dzieci, nie byłoby ani cierpienia, ani 
ubóstwa. Nie mogę sobie wyobrazić kochającego Boga, który pozwala na 
wszystkie te rzeczy». Klient myśli przez chwilę, ale nie przedstawia żadnych 
argumentów. Płaci za wykonaną usługę i wychodzi.

Na ulicy spotyka człowieka z długimi, brudnymi włosami i zmierzwioną 
brodą. Wygląda niechlujnie i jest zaniedbany. Klient ponownie kieruje 
się w stronę zakładu fryzjerskiego i zwraca się do fryzjera: «Wie pan co? 
Fryzjerzy nie istnieją!».

Fryzjer odpowiada zdumiony: «Ale ja przecież jestem fryzjerem i właśnie 
ostrzygłem pańskie włosy!». «Nie» — woła klient — «fryzjerzy nie istnieją! 
Gdyby istnieli, to po ulicach nie biegaliby mężczyźni z długimi, brudnymi 
włosami i z zaniedbaną brodą, tak jak ten człowiek na zewnątrz!».

«Stop, stop!» — przerywa mu fryzjer. «To jest błędny wniosek! Problem 
polega na tym, że ci ludzie nie przychodzą do mnie!». «Bardzo dobrze, otóż 

to!» — odpowiedział 
klient. «Bóg także istnieje. 
Problem jednak polega na 
tym, że ludzie do Niego nie 
przychodzą, aby zaczerpnąć 
od Niego miłości dla innych 
ludzi. To jest właśnie 
przyczyna, dla której na 
świecie jest tak dużo zła, 
cierpienia i nędzy».
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III. Zarzut: Wielki Wybuch

Zarzut: Czy teoria Wielkiego Wybuchu nie potwier-
dziła, że Bóg jest niepotrzebny? Zgodnie z tą teorią 
wszechświat nie powstał w drodze stworzenia, lecz jest 
rezultatem kosmicznej eksplozji o niewyobrażalnych 
rozmiarach, pochodzącej z hipotetycznego skupienia 
w jednym punkcie całej, już istniejącej materii.

Zarzut ów można odeprzeć w sposób tyleż prosty, co naturalny. 
Otóż, po pierwsze, nauki empiryczne nie są w stanie odpowiadać na 
pytania dotyczące rzeczy, które wykraczają poza same te dziedziny. 
A taką jest sprawa stworzenia świata czy — ogólnie rzecz ujmując — 
pochodzenia rzeczywistości. Szukanie ostatecznych przyczyn zaist-
nienia rzeczy nie mieści się w schemacie przemian świata fizykalnego, 
bo są takie elementy rzeczywistości, którymi fizyka (w ogólności — 
nauki przyrodnicze) nie zajmuje się, i nie jest zdolna nimi się zająć, 
np. dusza ludzka. 

Po drugie, fizyka jest w swej metodzie ograniczona do badania 
przejścia jakiegoś układu fizycznego z punktu początkowego „a” 
do jakiegoś punktu końcowego „b”. Stwarzanie zaś jest czymś 
zupełnie innym. Jest ukonstytuowaniem świata w istnieniu, i w tym 
przypadku nie ma żadnego punktu „a”, gdyż absolutna nicość nie 
może być takowym punktem. 

Kwestia pochodzenia świata stanowi zatem problem filozo-
ficzny. Profesjonalni i uczciwi intelektualnie kosmologowie dobrze 
o tym fakcie wiedzą. Gdy dochodzą do pytań przekraczających 
metodę nauk empirycznych, po prostu zawracają, mówiąc: to już 
jest filozofia, my się tym nie zajmujemy.

A zatem tzw. teorię Wielkiego Wybuchu, co najwyżej, można uznać 
za koncepcję, która ewentualnie dostarcza jakichś informacji o tym, 
jak Pan Bóg stwarzał świat. Natomiast nie tłumaczy ona w ogóle 
przyczyny zaistnienia świata, nie wyjaśnia,  dlaczego świat jest taki, 
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a nie inny, nie przedstawia też celu, dla którego on istnieje. Podsta-
wowym założeniem koncepcji Wielkiego Wybuchu jest przy tym 
fakt istnienia materii. Omawiana teoria nie próbuje jednak ustalić 
ani pochodzenia, ani sposobu zaistnienia materii, nie wskazuje 
też na czynniki, które mogłyby doprowadzić do skupienia materii, 
a następnie do jej wybuchu.

Teoria Wielkiego Wybuchu bierze swój początek od amerykań-
skiego astronoma Vesto Sliphera. W 1912 roku badacz ów zmierzył 
widmo promieniowania elektromagnetycznego dla pobliskich 
galaktyk spiralnych i odkrył, że widmo niemal wszystkich tych 
obiektów jest znacząco przesunięte ku czerwieni, co przyjął jako 
dowód, że galaktyki oddalają się od obserwatora. 

W 1929 roku Edwin Hubble odkrył i obliczył zależność między 
odległością dzielącą galaktyki a prędkością, z jaką się od siebie 
oddalają (obecnie zależność ta określana jest mianem Prawa Hubble’a). 
Dokonał tego, używając wyznaczonych przez siebie odległości, które 
dzielą od siebie galaktyki, a także ich prędkości ucieczki (przesunięć 
ku czerwieni, uzyskanych głównie przez Vesto Sliphera. Niezależnie 
od rozwoju kosmologii obserwacyjnej, w tym samym okresie trwały 
też intensywne badania nad teorią mogącą opisać całościowe zacho-
wanie się wszechświata i tym samym umożliwiającą zrozumienie 
jego zmian w czasie.

W 1922 roku Aleksander Friedman, bazując na podstawie ogólnej 
teorii względności Alberta Einsteina, wyprowadził równania 
postulujące rozszerzanie się wszechświata. Niezależnie od niego, 
w 1927 roku wyprowadził je również ks. Georges Lemaître. Poszedł 
jednak dalej w swoich przewidywaniach i stwierdził, że jeżeli cofnę-
libyśmy się w czasie, w pewnym momencie natrafilibyśmy na stan, 
w którym cały wszechświat był skondensowany do pojedynczego 
punktu w przestrzeni.

Wielki Wybuch jest, ogólnie rzecz ujmując, bardzo udaną fizykalną 
próbą wyjaśnienia początku wszechświata, jednak musimy pamiętać, 
że choćby z racji specyfiki badań kosmologicznych, takich jak: 

1. niewyobrażalnie wielkie odległości i skale czasowe, 
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2. niemożliwość przeprowadzenia wielu eksperymentów i konie- 
czność poprzestawania na obserwacjach, 

3. złożoność samego zagadnienia, gdyż kosmologia traktuje cały 
wszechświat jako obiekt swych badań, 

4.  zależność od dokonań fizyki cząstek elementarnych — najbar-
dziej, w ramach tejże fizyki, zaawansowana obecnie próba zrozu-
mienia materii (nosząca nazwę Modelu Standardowego) pozostaje 
nieukończona, niekompletna. Stąd też poszczególne pomysły teore-
tyków Wielkiego Wybuchu — choć niektóre bardzo dobrze zgadzają 
się z obserwacjami (np. tzw. pierwotna nukleosynteza oraz rozkład 
mikrofalowego promieniowania tła) — mogą być, w ogólnym rozra-
chunku, obarczone dużymi błędami.

Jeżeli jednak przyjmujemy powszechnie obowiązującą w świecie 
naukowym teorię Wielkiego Wybuchu, to proponowane przez nią 
wyjaśnienie rozwoju  wszechświata wydaje się zadziwiające. Oto 
bowiem harmonijnie istniejący wszechświat, z miliardami obecnych 
w nim galaktyk, gwiazd i planet, musiałby wziąć swój początek 

Naukowe zbadanie genezy Wielkiego Wybuchu nie jest 
możliwe, ponieważ zmierzyć można tylko to, co znajduje 
się w obrębie przestrzeni i czasu.



41

z „eksplozji” o niewyobrażalnej sile. W rzeczy samej, należałoby 
raczej oczekiwać istnienia chaosu. Mimo to powstają uporządkowane 
struktury, co stanowi konsekwencję stałych praw przyrody, według 
których przebiega rozszerzanie się wszechświata. Muszą być one ze 
sobą skoordynowane z ekstremalnie wysoką dokładnością, aby mogły 
powstać i stabilnie istnieć atomy, pierwiastki, gwiazdy i planety. 
Mówimy w tym miejscu o precyzyjnym skonstruowaniu kosmosu, 
które miało swój początek już w momencie Wielkiego Wybuchu — 
wszechświat rozszerzał się, i to z dokładnie odpowiednią prędkością. 

Gdyby na początku rozszerzał się on w mniejszym zakresie,  
wszystko uległoby destrukcji. A gdyby rozszerzał się w zakresie 
większym — cała materia rozdzieliłaby się zbyt daleko w przestrzeni 
i nigdy nie doszłoby do utworzenia takich struktur jak gwiazdy, planety 
lub inne ciała. Dokładność „właściwego” wskaźnika ekspansji wszech-
świata wyraża się niewyobrażalnie wysoką liczbą od 1 do 1057. 

Astrofizyk Michael Turner obrazuje to przy pomocy porównania: 
Precyzja eksplozji Wielkiego Wybuchu musiała być tak doskonała, jak gdyby 
ktoś chciał cisnąć rzutką poprzez wszechświat, aby trafić na jego przeciw-
ległym punkcie w cel o średnicy jednego milimetra. Wskaźnik ekspansji jest 
przy tym jedną z wielu stałych, które z najwyższą dokładnością muszą 
zostać ze sobą zestrojone, jak na przykład stałe związane z oddziały-
waniem grawitacyjnym, elektromagnetycznym, jądrowym itd.
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IV. Zarzut: „zupa pierwotna”

Zarzut: Teoria ewolucji udowodniła już, że życie 
powstało samo z siebie. W “zupie pierwotnej” utworzyły 
się przypadkowo pierwsze aminokwasy, stanowiące 
budulec dla protein. Z aminokwasów powstały pierwsze 
komórki.

Odpowiedź: Autorem tego poglądu jest Karol Darwin, żyjący 
w XIX wieku. Wielu jednak nadal nie zdaje sobie sprawy z tego, 
że w tamtym stuleciu nie dysponowano wiedzą o wysoce 
skomplikowanych procesach biochemicznych, zachodzących 
w najprostszej komórce. Komórkę uważano jedynie za grudkę 
białka. Dzisiaj już wiemy, że w każdej z około 100 bilionów 
komórek ciała przebiega pomiędzy 30 000 a 100 000 reakcji 
biochemicznych o dużej precyzji i energetycznej skuteczności 
na sekundę (!), o czym mogłoby marzyć niejedno najnowocze-
śniejsze laboratorium chemiczne.

Odnosi się to także do budowy komórki: molekuły białka złożone 
są z aminokwasów o biologicznym znaczeniu, których występuje 
20 rodzajów. Ponieważ proteiny składają się z około 100 000 amino-
kwasów, stąd też możliwych jest 10130 ich kombinacji. Dla przykładu: 
w całym, pozwalającym się obserwować wszechświecie istnieje tylko 
około 1080 atomów. To jednak nie wszystko, ponieważ wyższe istoty 
żywe nie użytkują wyłącznie jednego rodzaju molekuły białka, lecz 
w przybliżeniu aż 200 000. Nawet najprostsze bakterie potrzebują 
przynajmniej 400 protein. 

Gdyby nawet pierwsza żywa istota została skonstruowana 
w najmniej skomplikowany sposób, to i tak niezbędne informacje na 
jej temat wypełniłyby wielotomowy leksykon. Amerykański biolog 
Edwin Conklin komentuje ten fakt z poczuciem humoru: Wyjaśnianie 
pochodzenia życia na ziemi poprzez wskazanie na decydującą w tym procesie 
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rolę przypadku, porównać można do oczekiwania, że w wyniku eksplozji 
w drukarni powstanie leksykon.

Nikt nie zakłada, że jakieś urządzenie, na przykład kalkulator, 
mógłby powstać w przeciągu wielu stuleci całkowicie sam z siebie. 
Tymczasem kalkulator, w porównaniu z żywą komórką, jest 
śmiesznie prostym konstruktem. Omawiany pogląd staje się jeszcze 
bardziej groteskowym, gdy pomyślimy, że gdyby znaleziono gdzie-
kolwiek w morzu choćby tylko jedną łyżeczkę, to nikt nie wątpiłby, 
że stworzył ją człowiek. Nikt nie wpadłby na pomysł wyjaśnienia 
powstania łyżeczki tym, że w wyniku trzęsienia ziemi wypłynął 
z wulkanicznego dna morskiego płynny metal, który został oczysz-
czony przez przypadkowy wpływ prądów morskich, i właśnie w ten 
sposób doszło do uformowania łyżeczki. 

Niewiarygodne, ale prawdziwe: Darwin nie miał pojęcia 
o biochemicznych procesach zachodzących w pojedyn-
czej komórce. W jego czasach uważano, że budulcem ży-
cia są grudki białka.

CytoszkieletPlazmodesmy
Błona komórkowa

Ściana komórkowa
Chloroplast
Błona tylakoidu
Ziarno skrobi

Wakuola
Tonoplast

Wakuola

Mitochondrium

Peroksysom

Cytoplazma

Pęcherzyki
Retikulum

endoplazmatyczne
szorstkie

Jądro
Por jądrowy
Błona jądrowa
Jąderko

Rybosomy

Retikulum
endoplazmatyczne

gładkie

Aparat Golgiego
Pęcherzyki

aparatu
Golgiego
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Jeśli nawet archeolodzy znajdują gdziekolwiek jakiś toporek, 
to na podstawie zaobserwowanych śladów i odpowiedniej formy 
kamienia wyprowadzają wniosek, że toporek został zrobiony przez 
człowieka epoki kamiennej.

Pomimo istnienia zaawansowanej techniki, człowiek do dzisiaj nie 
jest w stanie zbudować żadnego jednokomórkowca, czyli tchnąć życia. 
Jeśli więc nie jest to możliwe w ramach procesów wysokich techno-
logii, to czy życie mogło powstać samo z siebie, przez przypadek? 
Wydaje się, że aby żywić takie przekonanie, potrzeba dużo wiary...

Najbardziej złożona struktura materialna 
wszechświata znajduje się w strukturze ży-
wych istot.
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V. Zarzut: „ewolucja!”

Zarzut: Życie w swoim przebiegu wyraźnie wskazuje 
na cechy ewolucji. Przypadkowe zmiany w cechach 
dziedzicznych (mutacje) wystarczają, aby wyjaśnić 
rozwój życia od organizmów jednokomórkowych aż 
do człowieka.

Odpowiedź: Rzeczywiście, zdarzają się przypadkowe mutacje 
materiału genetycznego, z których wynika przewaga ewolucyjna 
i które rozprzestrzeniają się na podstawie doboru naturalnego 
(selekcji). Dzięki temu można wyjaśnić zmiany i przystosowanie 
się w obrębie jednego określonego gatunku. Tak więc, na przykład, 
zwyczajny pies domowy we wszystkich rasach, należy, razem 
z wilkiem i szakalem, do rodziny psowatych (Canidae, Canis). 
Różnice w obrębie jednego gatunku, poprzez celowo prowadzoną 
tresurę, może wywołać także człowiek. Bardzo wychwalany 
przez Darwina wzorcowy przykład ewolucji zięby z Wyspy 
Galapagos nie jest niczym innym jak wariacją w ramach jednego 
gatunku: W międzyczasie jednak udowodniono, że [zięby Darwina] 
są wariantami krzyżującymi się, a nie różnymi gatunkami1. Ten rodzaj 
rozwoju nazywa się mikroewolucją lub ewolucją wewnątrzga-
tunkową, ponieważ ma ona miejsce w obrębie jednego gatunku.

W opozycji do niej znajduje się makroewolucja, zgodnie 
z którą do ciągłego rozwoju wyższego wszystkich istot żywych 
miałoby dojść przypadkowo. Jednak nie została ona do dziś ani 
udowodniona, ani poparta faktami. 

Stwierdził to już sam Darwin: Jeśli gatunki wyewoluowały 
z innych gatunków poprzez niezauważalne, małe gradacje, to dlaczego 
nie widzimy wszędzie niezliczonych form przejściowych? Dlaczego 

1 R. Junker, S. Scherer (red.), Evolution — ein kritisches Lehrbuch [Ewolucja — podręcznik 
krytyczny], Weyel 2013, s. 46. Godna polecenia publikacja dotycząca tej tematyki.
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cała przyroda nie przedstawia plątaniny form, zamiast tego gatunki, 
które nam się pokazują, są ograniczone?2 

Oto argumenty przeciw tej teorii: po pierwsze — brak tzw. form 
przejściowych. Odkrycia naukowe dowodzą zasadniczo czegoś 
dokładnie odwrotnego. Archeolodzy mówią o eksplozji kambryjskiej. 
Podstawowa budowa ciała prawie wszystkich gatunków zwierząt 
znanych dzisiaj, została jednoznacznie przekazana w skamielinach 
jednej epoki, kambru. Gdyby teoria o stopniowym rozwoju gatunków 
była słuszna, nie powinno było to mieć miejsca. Darwin wiedział 
o tym wielkim wybuchu życia i odnotował go jako poważne wyzwanie dla 
swojej teorii.

2 Über die Entstehung der Arten [O powstawaniu gatunków], 2002, s. 189.

Droga od jednokomórkowca do człowieka, będąca 
dziełem przypadku, jest tylko wątpliwym przypuszcze-
niem, niepopartym żadnymi dowodami. 

Po drugie: genialność świata zwierząt. Technologia rozpoczęła 
świadome naśladowanie zjawisk występujących w świecie zwierząt 
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W przyrodzie ewolucję można wykazać jedynie w ob-
rębie jednego gatunku. 

i roślin (bionika). Efekt lotosu (samooczyszczanie się powierzchni) 
został skopiowany z kwiatu o tej samej nazwie, zapięcia na rzepy 
stanowią odwzorowanie właściwości łopianu (zapięcia te zaczęto 
wytwarzać już w 1951 roku), produkowano też kostiumy pływackie 
o strukturze skóry rekina, których stosowanie jest obecnie  podczas 
zawodów pływackich zabronione. Wielu rozwiązań funkcjonujących 
w świecie przyrody nie można jednak zaadaptować. Na przykład: 

1. nić pająka — gdyby nadano jej grubość kciuka człowieka, 
mogłaby podnieść samolot; 

2. chitynowy pancerz owadów byłby niezniszczalną „blachą 
samochodową”, a do tego dużo lżejszą i cieńszą od tej prawdziwej; 

3. rękawiczki o strukturze palców gekona pozwalałyby wspinać 
się po gładkich jak lustro fasadach; 

4. kobry polują za pomocą noktowizora na podczerwień; 
5.  nietoperze i wieloryby komunikują się za pomocą ultradźwięków; 
6. ptaki reagują błyskawicznie w zsynchronizowany sposób, 

ponieważ ich oczy działają jak kamera o wysokiej prędkości. 
Aby skonstruować urządzenia, przynajmniej częściowo wykorzy-

stujące wymienione zjawiska, konieczne byłoby zastosowanie najbar-
dziej wyrafinowanych rozwiązań technicznych. I wobec owych 
niezwykłych fenomenów natury  próbuje się wmówić człowiekowi, 
że wszystkie one powstały w przyrodzie całkiem przypadkowo?
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VI. Co z opisem 
stworzenia świata?

Zarzut: Jak można mówić o teorii Wielkiego 
Wybuchu, podczas gdy Biblia przecież dokładnie 
opisuje, jak świat został stworzony, mianowicie 
w ciągu sześciu dni. Kto tego opisu, rozumianego 
w sposób dosłowny, nie przyjął, tego Kościół katolicki 
zawsze potępiał.

Odpowiedź: Pogląd ten należy do powszechnych kłamstw 
związanych z historią, które uderzają w Kościół katolicki, 
podobnie jak uporczywie powtarzany błąd, jakoby Luter 
dokonał pierwszego przekładu Biblii.

Właśnie na tym polega różnica pomiędzy Kościołem 
katolickim a protestanckimi sektami, że protestanci uznają za 
źródło Objawienia tylko Biblię. Katolicy opierają się także na 
drugim głównym źródle Objawienia, jakim jest tradycja ustna, 
czyli Magisterium Kościoła. Katolików obowiązuje następująca 
zasada: Słowo Boże nie może być interpretowane według 
uznania jednostki, lecz tylko zgodnie z Magisterium, ponieważ 
to ono określiło kanon Pisma świętego.

Pytanie: Jak Kościół interpretuje opis stworzenia?

Kościół zaleca wraz ze św. Augustynem, największym teologiem 
pierwszego tysiąclecia, następującą zasadę: Jeśli w trakcie studiowania 
Pisma św. pojawi się wiele możliwości interpretacji, wtedy nikt nie może 
trzymać się tej interpretacji, która w świetle rozumu okazuje się fałszywa. 
Augustyn uzasadnia konieczność stosowania owej reguły, wskazując 
na podstawowy cel: ...aby Pismo św. nie stało się przedmiotem drwin 
niewierzących i w ten sposób nie została im zamknięta droga do wiary. 
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Wspomniana zasada przyjmowana była nie tylko przez pierw-
szych chrześcijan, lecz obowiązywała niezmiennie w czasach 
średniowiecza, ponieważ Tomasz z Akwinu powtórzył poglądy 
Augustyna i wyjaśnił, dlaczego opis stworzenia został przedsta-
wiony tak obrazowo: Nie wolno zapominać, że Mojżesz zwracał się do 
nieokrzesanego ludu, a zniżając się do jego poziomu, braku wykształcenia, 
przedstawiał mu tylko to, co dla zmysłów jest oczywiste. (I, q. 68, a. 3c) 

Tego samego nauczał już w IV wieku Ojciec Kościoła, Jan 
Chryzostom.

 Kościół, objaśniając sens Słowa Bożego, odwołuje się przede 
wszystkim do racjonalnej wiedzy. Doskonałym tego przykładem jest, 
dokonana w dojrzałym Średniowieczu, interpretacja słów z Księgi 

Katolików obowiązuje zasada, że to Magisterium roz-
strzyga problemy w sytuacji, gdy Biblia dopuszcza wiele 
interpretacji. Dla protestantów opis stworzenia stanowi 
wręcz przeszkodę. Ponieważ odrzucają Urząd Nauczy-
cielski Kościoła, pozostaje im tylko interpretacja dosłowna 
tegoż opisu.
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Rodzaju 1, 6: Niech się stanie sklepienie między wodami i niech przedziela 
wody od wód. 

Przykład ten ukazuje, że autor biblijny, obserwując błękitny kolor 
nieba, mówi o wodach ponad i wodach pod. Święty Tomasz z Akwinu 
komentuje: To by znaczyło, że istnieje nieskończona ilość wody na niebie. 
Pogląd ów w świetle pewnych argumentów racjonalnych okazuje się jednak 
fałszywy. Dlatego nie wolno twierdzić, że Pismo św. właśnie tak, a nie inaczej 
należałoby rozumieć. (I, q. 68, a. 3c) 

Papież Leon XIII wyjaśnił to zagadnienie w swojej encyklice 
o Piśmie świętym (1893) w następujący sposób:

Przeto pisarze święci, zamiast dokładnie badać zjawiska przyrody, opisują 
i przedstawiają niekiedy te rzeczy w sposób przenośny albo posługują się 
sposobem wyrażania się powszechnie za ich czasów używanym.
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VII. Która wiara jest prawdziwa?

Ostatnie pytanie, które stawiają sobie ludzie myślący, brzmi: Jeśli 
Bóg rzeczywiście istnieje i jeśli stworzył świat z miłości, to jest bardzo 
prawdopodobne, że ukazał się On jeszcze wyraźniej niż tylko poprzez 
cuda stworzenia. Takie ukazanie się Boga nazywane jest Objawieniem.

Pojawia się jednak pewna trudność, ludzkość zna bowiem pięć 
wielkich i sporą liczbę pomniejszych religii. Nasuwa się pytanie: 
czy Bóg rzeczywiście mówił do nas w jednej z tych religii, czy też 
wszystkie one są wymysłem ludzkim?

W celu znalezienia odpowiedzi na to pytanie, należy dokonać 
porównania twierdzeń i nauk poszczególnych religii. Z filozoficznych 
dociekań można wyprowadzić wniosek, że pojęcie Boga z Księgi 
Wyjścia (Jam jest, którym jest — Wj 3, 14) całkowicie zgadza się z tym, 
co rozum jest w stanie wiedzieć o Bogu, a więc o Bycie z samego siebie 
(patrz s. 15). 

Z tej racji wynika, co następuje:
1. Tylko jedna jedyna religia naucza, że Bóg jest Miłością i z tej 

racji zobowiązuje nawet do miłości nieprzyjaciela.
2. Tylko jeden jedyny założyciel religii twierdził o sobie, że jest 

Synem Bożym. Wszyscy inni uznają siebie tylko za nauczycieli albo 
proroków.

3. Tylko w jednej jedynej religii sam Bóg poświęcił się dla 
człowieka. Jeśli Bóg jest Miłością, to poświęcenie się Boga byłoby 
wyrazem Jego największej miłości.

Zarzut: Co by było, gdyby prawdziwa religia wcale 
nie istniała, natomiast wszystkie wyznania głosiłyby to 
samo, tylko swoimi własnymi słowami? Oznaczałoby 
to, że Bóg przemawia poprzez wszystkie religie, jakie 
są na świecie.
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Odpowiedź: Porównawcze ujęcie poszczególnych religii 
wystarczy, by udzielić odpowiedzi. W najbardziej istotnych 
wypowiedziach na temat Boga poszczególne religie przeczą 
sobie wzajemnie. Oznaczałoby to, że Bóg jest kimś, kto człowieka 
chce zwieść, zmylić i ostatecznie oszukać.

Ta niezgodność jest najlepiej widoczna w odniesieniu do  
najbardziej istotnych nauk przekazywanych przez poszcze-
gólne religie, a więc na przykład w kontekście pytania: 

Co jest istotą Boga? Chrześcijaństwo uczy, że istotą Boga 
jest Trójca Święta, a więc trzy Osoby: Ojciec, Syn i Duch 
Święty, ale tylko jeden Bóg. Na tej nauce opiera się całe chrze-
ścijaństwo.

Islam z kolei kategorycznie odrzuca taką naukę, a Koran 
nawołuje nawet, aby zabijać głoszących podobne bluźnierstwa 
(Sura 9, 30). 

Powstały po Zmartwychwstaniu judaizm odrzuca Osobę 
Jezusa Chrystusa, założyciela Nowego Przymierza i określa Go 
jako zwodziciela, czarownika i syna nierządnicy (Sanhedryn 43a). 

Buddyzm nie zna żadnego pojęcia Boga, lecz naucza o stanie 
nirwany, czyli stanie niebytu. Jest to przeciwieństwo najwyższej 
Rzeczywistości, którą sam rozum może poznać. 

Hinduizm natomiast wyznaje wielość bogów, którzy ukazują 
się pod postacią zwierząt. Takie przedstawienia boskości (np. boga 
w postaci słonia) były dla żydów i muzułmanów bluźnierstwem. 

Zestawienie powyższych stwierdzeń, wzajemnie sprzecznych, 
pozwala dojść do wniosku, że wszystkie religie nie mogą być równo-
cześnie prawdziwe.  Która z nich zatem głosi prawdę?

Bez Boga nic by nie istniało.



Z miłości do prawdy
Seria sześciu broszur:

Nr 1: Czym jest prawda?

Nr 2: Czy Bóg istnieje?

Nr 3: Czy istnieje prawdziwa religia?

Nr 4: Czy Jezus jest Synem Bożym?

Nr 5: Na czym polega wolność?

Nr 6: Czy Kościół jest w kryzysie?

Zamówienia oraz pdf-y do pobrania:  
www.militia-immaculatae.org/polski
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