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Argument kosmologiczny próbuje udowodniæ
istnienie Boga poprzez obserwacjê
otaczaj¹cego �wiata (kosmosu). Rozpoczyna
siê od najbardziej oczywistej rzeczywisto�ci:
istnienia rzeczy. Wskazuje zatem na powód
istnienia tych rzeczy jako rzeczy �Bo¿ych.�
Tego rodzaju argumenty maj¹ swój pocz¹tek
w nauczaniu Platona, i by³y ju¿ od dawna
u¿ywane przez znamienitych filozofów i
teologów. Nauka ostatecznie przyzna³a
teologom racjê w XX wieku, gdy
potwierdzono, ¿e wszech�wiat musia³ mieæ
swój pocz¹tek. Zatem obecnie dowody
kosmologiczne s¹ przekonywuj¹ce nawet dla
osób spoza �rodowiska filozoficznego. Istniej¹
dwa podstawowe warianty tych dowodów, i
najprostszym sposobem ich definiowania s¹
dwa za³o¿enia �wertykalne/ pionowe� i
�horyzontalne/poziome.� Nazwy te wskazuj¹
na kierunek przyczynowo�ci tych stanowisk.
W ujêciu wertykalnym/ pionowym podkre�la
siê, ¿e ka¿da stworzona rzecz ma swoj¹
przyczynê w³a�nie teraz (wyobra� sobie liniê
czasu ze strza³k¹ wskazuj¹c¹ na kierunek od
wszech�wiata do Boga). W wersji
horyzontalnej/ poziomej stworzenie mia³o
swoj¹ przyczynê w pocz¹tku (wyobra� sobie
t¹ sam¹ liniê czasu, ze strza³k¹ wskazuj¹c¹
kierunek cofaj¹cy wzglêdem pocz¹tku w
czasie).

Horyzontalne stanowisko jest znacznie
³atwiejsze, poniewa¿ nie wymaga wielkiego
filozofowania. Podstawowym argumentem
jest to, ¿e wszystkie rzeczy maj¹ pocz¹tek,
maj¹ te¿ jak¹� przyczynowo�æ. Wszech�wiat
mia³ swój pocz¹tek; zatem powstanie



wszech�wiata mia³o jak¹� przyczynê.
Powodem tym, bêd¹cym poza
wszech�wiatem, jest sam Bóg. Niektórzy
mog¹ powiedzieæ, ¿e jakie� rzeczy istniej¹ bo
inne rzeczy da³y im swój pocz¹tek, ale to nie
rozwi¹zuje problemu. Dlatego, ¿e te rzeczy
musia³y równie¿ w jaki� sposób powstaæ, i nie
mo¿na procesu przyczynowo�ci ci¹gn¹æ w
nieskoñczono�æ. Rozwa¿my to na przyk³adzie
drzew. Drzewa powsta³y w pewnym
momencie (bo przecie¿ nie od zawsze
istnia³y). Ka¿de drzewo ma swój pocz¹tek w
nasionku (które jest �przyczyn¹� jego
powstania). Ale ka¿de nasiono ma swój
pocz¹tek (�przyczynê�) w innym drzewie. Nie
mo¿e zatem istnieæ nieskoñczony ³añcuch
zale¿no�ci drzewa- ziarenka- drzewa-
ziarenka, poniewa¿ ka¿dy jest skoñczony i nie
mo¿e trwaæ wiecznie. Ka¿dy ³añcuch z
za³o¿enia jest skoñczony (ograniczony
czasem). Nie istnieje co� takiego jak
nieokre�lona liczba, poniewa¿ ka¿da seria
liczbowa jest ograniczona (i nawet je�li
mo¿esz dodaæ kolejn¹ liczbê, zawsze bêdziesz
mia³ jak¹� koñcow¹ liczbê). Je�li istnieje jaki�
koniec, to nie jest on nieskoñczony. Ka¿dy
szereg ma dwa koñce- jeden na pocz¹tku, a
drugi na koñcu (wyobra� sobie kij z dwoma
koñcami). Gdyby jednak nie istnia³a
pocz¹tkowa/pierwsza przyczyna, ³añcuch
przyczynowo�ci nigdy by siê nie rozpocz¹³.
Zatem istnieje, chocia¿ na pocz¹tku jaka�
pierwsza przyczyna, która nie ma pocz¹tku. T¹
pierwsz¹ przyczyn¹ jest Bóg.

Ujêcie wertykalne/ pionowe jest nieco
bardziej skomplikowane w zrozumieniu, ale



znacznie wymowniejsze, poniewa¿ nie tylko
Bóg musia³ byæ powodem rozpoczêcia
�³añcucha przyczynowo�ci�, ale tak¿e sprawiæ,
¿e te rzeczy nadal istniej¹. Zaczynamy zatem
ponownie od tego, ¿e na pocz¹tku nic nie
istnieje. Nastêpnie, my�limy czêsto o
stworzeniu jako w³asno�ci pewnych rzeczy-
gdy co� jest stworzone, to istnienie jest tego
czê�ci¹- ale nie jest to przyczyn¹ powstania
tej rzeczy. Rozwa¿my to jako postaæ trójk¹ta.
Mo¿emy zdefiniowaæ naturê trójk¹ta jako
�figurê p³ask¹ utworzon¹ poprzez po³¹czenie
trzech punktów prost¹ lini¹ przez z³¹czenie
punktów w zamkniêty sposób.� Zauwa¿, ¿e w
definicji tej nie ma mowy o istnieniu.

Definicja ta by³aby prawdziwa nawet gdyby
trójk¹ty w ogóle nie istnia³y. Zatem, natura
trójk¹ta- to co jest- nie gwarantuje tego, ¿e
jaki� trójk¹t istnieje (podobnie jak jednoro¿ec-
wiemy jak wygl¹da, ale to nie sprawia ¿e
istnieje). Czê�ci¹ funkcjonowania trójk¹tów
nie jest ich istnienie, trójk¹ty musimy tworzyæ
przez wykorzystanie tego, co ju¿ istnieje (kto�
musi narysowaæ trójk¹t na kartce). Powodem
powstania trójk¹ta jest udzia³ innych rzeczy-
które równie¿ musz¹ mieæ swoj¹ przyczynê.
Nie mo¿e to jednak odnosiæ siê do
nieskoñczono�ci. Zatem, co� co nie wymaga
stworzenia musi istnieæ, aby inne rzeczy
mog³y zaistnieæ.

A teraz, zastosujmy t¹ informacjê w
odniesieniu do ca³ego wszech�wiata. Czy
cokolwiek istnieje samo z siebie? Nie. Zatem,
nie tylko wszech�wiat musia³ mieæ jaki�
powód (przyczynê) powo³ania do istnienia;



wszech�wiat wymaga³ istnienia czego� co
pozwoli³o mu powstaæ (zaistnieæ). Jedyna
rzecz, która nie potrzebowa³a ¿adnego
pocz¹tku swojego istnienia, to co� co jest
istnieniem w swojej naturze. To co�, co
zawsze bêdzie istnia³o, nie ma przyczyny, nie
ma pocz¹tku, nie ma ograniczeñ, istnieje
niezale¿nie od czasu i jest nieskoñczony. Tym
w³a�nie jest Bóg!

�ród³o: �Jak brzmi argument kosmologiczny
na potwierdzenie istnienie Boga?�
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