Czy
Bóg
Istnieje?
Czy s¹ jakie dowody na
istnienie Boga?

Czy Bóg istnieje? TO ciekawe, jak wiele uwagi
powiêca siê temu zagadnieniu. Ostatnie
badania potwierdzaj¹, ¿e ponad 90%
ludzkoci uznaje dzi istnienie Boga lub jakiej
wy¿szej istoty. A jednak ci, którzy wierz¹,
zdaj¹ siê byæ obarczeni odpowiedzialnoci¹,
¿eby udowodniæ, ¿e Bóg istnieje. Mylê, ¿e
powinno byæ odwrotnie.
Istnienia Boga nie mo¿na ani udowodniæ, ani
nie mo¿na mu zaprzeczyæ. Biblia mówi nawet,
¿e musimy przez wiarê zaakceptowaæ istnienie
Boga: Bez wiary za nie mo¿na podobaæ siê
Bogu. Przystêpuj¹cy bowiem do Boga musi
uwierzyæ, ¿e [Bóg] jest i ¿e wynagradza tych,
którzy Go szukaj¹ (List do Hebrajczyków
11:6). Gdyby Bóg tego chcia³, móg³by po
prostu siê pojawiæ i udowodniæ ca³emu
wiatu, ¿e istnieje. Ale gdyby to zrobi³, nie
musielibymy w niego wierzyæ. Jak mówi
werset: Powiedzia³ mu Jezus: Uwierzy³e
dlatego, poniewa¿ Mnie ujrza³e?
B³ogos³awieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
(Ewangelia wg w. Jana 20:29).
Jednak to nie oznacza, ¿e nie ma dowodu na
istnienie Boga. Biblia naucza: Niebiosa g³osz¹
chwa³ê Boga, dzie³o r¹k Jego niebosk³on
obwieszcza. Dzieñ dniowi g³osi opowieæ, a
noc nocy przekazuje wiadomoæ. Nie jest to
s³owo, nie s¹ to mowy, których by dwiêku nie
us³yszano; ich g³os siê rozchodzi na ca³¹
ziemiê i a¿ po krañce wiata ich mowy (Psalm
19:1-4). Gwiazdy, nieskoñczonoæ
wszechwiata, cuda natury czy piêkno
zachodu s³oñca wskazuj¹ na istnienie Boga

Stwórcy. Jeli to nam nie wystarcza, niech
dowodem na istnienie Boga bêdzie nasze
w³asne serce. Ksiêga Koheleta 3:11 mówi:
...da³ im nawet wyobra¿enie o dziejach
wiata..., a w t³umaczeniu Biblijnego i
Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w
Warszawie ten sam werset brzmi: ...nawet
wiecznoæ w³o¿y³ w ich serca... Jaka g³êboko
ukryta cz¹stka nas rozpoznaje rzeczywistoæ
duchow¹. Mo¿emy odrzuciæ tê wiedzê
intelektualnie, ale Bo¿a obecnoæ jest w nas i
przez nas siê wyra¿a. Mimo wszystko Biblia
nie pozostawia z³udzeñ: niektórzy i tak bêd¹
odrzucaæ istnienie Boga: Mówi g³upi w
swoim sercu: Nie ma Boga (Psalm 14:1).
Skoro oko³o 98% ludzi w historii ludzkoci, w
ró¿nych kulturach i cywilizacjach, na
wszystkich kontynentach wierzy³o w istnienie
jakiego Boga, musi byæ kto lub co, co
sprawia, ¿e tak myl¹.
Biblijne argumenty nie s¹ jedynymi na
istnienie Boga. Istniej¹ tak¿e argumenty
logiczne. Po pierwsze argument ontologiczny.
Najbardziej popularna forma argumentu
ontologicznego wykorzystuje pojêcie Boga,
by udowodniæ Bo¿e istnienie. Zaczyna siê od
okrelenia definicji Boga jako: tego, który jest
najwiêksz¹ wyobra¿aln¹ istot¹. Potem mówi
siê, ¿e istnieæ znaczy wiêcej, ni¿ nie istnieæ,
zatem najwiêksza wyobra¿alna istota musi
istnieæ. Gdyby Bóg nie istnia³, nie by³by
najwiêksz¹ wyobra¿aln¹ istot¹, co
zaprzecza³oby definicji Boga.

Drugi argument jest natury teleologicznej.
Argument teleologiczny mówi, ¿e od
pocz¹tku stworzenia wszechwiat stanowi tak
niesamowity projekt, ¿e musia³ zostaæ
zaprojektowany przez inteligentnego,
Boskiego projektanta. Na przyk³ad gdyby
Ziemia znajdowa³a siê o kilkaset kilometrów
bli¿ej lub dalej S³oñca, nie by³oby na niej tyle
¿ycia, co teraz. Gdyby nasza atmosfera ró¿ni³a
siê nieznacznie sk³adem, wszystkie stworzenia
na Ziemi wyginê³yby. Szansa wytworzenia
jednej cz¹steczki bia³ka jest jedna na 10243
(czyli 10 z 243 zerami). Pojedyncza komórka
mieci w sobie miliony cz¹steczek bia³ka.
Trzecim logicznym argumentem na istnienie
Boga jest argument kosmologiczny. Nie ma
skutku bez przyczyny. Ostatecznie musi
istnieæ co, co nie mia³o ¿adnych przyczyn, by
mog³y zaistnieæ inne rzeczy, które posiadaj¹
jak¹ przyczynê swojego istnienia. T¹
samoistn¹ przyczyn¹ jest Bóg.
Czwarty argument nosi nazwê argumentu
moralnego. W ka¿dej kulturze w historii
istnia³a jaka forma prawa. Ka¿dy z nas ma
wrodzone poczucie tego, co z³e i dobre.
Zabójstwo, k³amstwo, kradzie¿ czy
niemoralnoæ s¹ prawie wszêdzie odrzucone.
Sk¹d mamy to poczucie dobra i z³a, jeli nie
od Boga?
Mimo wszystkich tych argumentów Biblia
mówi, ¿e ludzie odrzucaj¹ jasn¹ i
niezaprzeczaln¹ wiedzê o Bogu i wierz¹ w
k³amstwo. List w. Paw³a do Rzymian 1:25

mówi: Prawdê Bo¿¹ przemienili oni w
k³amstwo i stworzeniu oddawali czeæ, i s³u¿yli
jemu, zamiast s³u¿yæ Stwórcy, który jest
b³ogos³awiony na wieki. Amen. Biblia równie¿
owiadcza, ¿e ludzie nie bêd¹ mieli wymówki,
jeli nie uwierz¹ w Boga. Albowiem od
stworzenia wiata niewidzialne Jego
przymioty - wiekuista Jego potêga oraz
bóstwo - staj¹ siê widzialne dla umys³u przez
Jego dzie³a, tak ¿e nie mog¹ siê wymówiæ od
winy (List w. Paw³a do Rzymian 1:20).
Ludzie twierdz¹, ¿e nie wierz¹ w Boga, gdy¿
nie jest to naukowe lub dlatego, ¿e nie ma
dowodów. Prawdziwy powód jest ten, ¿e
kiedy ludzie przyznaj¹, ¿e Bóg istnieje, musz¹
tak¿e zdaæ sobie sprawê ze swojej
odpowiedzialnoci przed Bogiem i z tego, ¿e
potrzebuj¹ Bo¿ego przebaczenia ( List w.
Paw³a do Rzymian 3:23, 6:23). Jeli Bóg
istnieje, jestemy przed nim odpowiedzialni za
nasze czyny. Jeli Bóg nie istnieje, mo¿emy
robiæ cokolwiek chcemy nie martwi¹c siê, ¿e
Bóg nas kiedy os¹dzi. Mylê, ¿e to dlatego
teoria ewolucji jest tak popularna w naszym
spo³eczeñstwie. Jest ona alternatyw¹ wiary w
istnienie Boga. Fakt, ¿e wielu ludzi wrêcz
agresywnie zaprzecza, ¿e Bóg istnieje, jest
argumentem na istnienie Boga.
Pozwólcie mi podzieliæ siê ostatnim
argumentem na istnienie Boga. Sk¹d wiem, ¿e
Bóg istnieje? Wiem, ¿e Bóg istnieje, poniewa¿
rozmawiam z Nim ka¿dego dnia. Nie s³yszê
Jego odpowiedzi w sposób dos³owny, ale
odczuwam Jego obecnoæ, czujê, ¿e mnie

prowadzi, wiem, ¿e mnie kocha, i pragnê Jego
³aski. W moim ¿yciu zdarzy³y siê rzeczy, które
nie mog¹ mieæ ¿adnego innego
wyt³umaczenia, jak tylko Bo¿a interwencja.
Bóg uratowa³ mnie tak cudownie i zmieni³
moje ¿ycie w taki sposób, ¿e nie mam innego
wyjcia, jak tylko przyznaæ, ¿e Bóg istnieje, i
uwielbiaæ Go za to. ¯aden z wymienionych
argumentów nie mo¿e sam w sobie
przekonaæ kogo, kto decyduje siê odrzuciæ
co, co jest naprawdê oczywiste. Ostatecznie
jednak Bo¿e istnienie nale¿y przyj¹æ na wiarê
(List do Hebrajczyków 11:6). Wiara w Boga nie
jest krokiem w przepaæ, jest raczej
wkroczeniem do jasnego pokoju, w którym
znajduje siê ju¿ 90% ludzkoci.
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Jeli masz jakie pytania lub chcesz
dowiedzieæ siê wiêcej na temat biblijnego
chrzecijañstwa prosimy o skontaktowanie siê
z nami:

Legionowo
al. 3go Maja 22a, 1 piêtro
(wejcie w bramie od ul. Broniewskiego)

kontakt@misjalegionowo.pl
www.misjalegionowo.pl
Nabo¿eñstwa:
Niedziela, godzina 11:00

