
  

Ateizm 
Czy ateista może być zbawiony?



  

Podstawy biblijne
 Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja 

przed moim Ojcem, który jest w niebie (Mt 10, 33).
 Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; 
a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16, 15-16).

 Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu Prawa, 
są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy Prawo wypełniają, 
będą usprawiedliwieni. Bo gdy poganie, którzy Prawa nie mają, 
idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, 
chociaż Prawa nie mają, sami dla siebie są Prawem.
Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, 
gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, 
a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające 
lub uniewinniające. Okaże się to w dniu, w którym Bóg 
sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny ludzkie 
według mojej Ewangelii (Rz 2, 13-16).
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Poza Kościołem nie ma zbawienia 

 KKK 847: Stwierdzenie to nie dotyczy tych, 
którzy bez własnej winy nie znają Chrystusa 
i Kościoła: Ci bowiem, którzy bez własnej winy 
nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła 
Chrystusowego, szczerym sercem jednak 
szukają Boga i wolę Jego przez nakaz sumienia 
poznaną starają się pod wpływem łaski pełnić 
czynem, mogą osiągnąć wieczne zbawienie. 
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Ateizm jest grzechem
 KKK 2125: Ateizm, odrzucając lub negując istnienie 

Boga, jest grzechem przeciw cnocie religijności. 
Odpowiedzialność za to przewinienie może 
znacznie zmniejszyć intencja i okoliczności. 
W powstawaniu i rozpowszechnianiu się ateizmu 
niemały udział mogą mieć wierzący, o ile skutkiem 
zaniedbań w wychowaniu religijnym albo fałszywego 
przedstawiania nauki wiary, albo też braków w ich 
własnym życiu religijnym, moralnym i społecznym, 
powiedzieć o nich trzeba, że raczej przesłaniają, 
aniżeli pokazują prawdziwe oblicze Boga i religii.
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Agnostycyzm
 KKK 2127: Agnostycyzm przybiera wiele postaci. 

W niektórych przypadkach agnostyk nie neguje Boga; 
postuluje natomiast istnienie bytu transcendentnego, 
który nie może objawić się i o którym nikt nie potrafi nic 
powiedzieć. W innych przypadkach agnostyk nie 
wypowiada się na temat istnienia Boga, twierdząc, 
iż jest ono niemożliwe do udowodnienia, 
a nawet potwierdzenia czy zanegowania.

 KKK 2128: Agnostycyzm może niekiedy łączyć się 
z jakimś poszukiwaniem Boga, 
lecz może również być obojętnością, 
ucieczką przed ostatecznymi pytaniami egzystencjalnymi 
oraz lenistwem sumienia moralnego. Agnostycyzm 
najczęściej jest równoznaczny z ateizmem praktycznym.
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Geneza historyczna 
współczesnego ateizmu 
1. Etap walki - protest przeciwko wierze jako źródle poznania:
 R. Descartes (1596–1650): wątpienie metodyczne. 
2. Etap redukcji teologiczno-filozoficznej:
 B. Spinoza (1632–1677): panteizm – świat jest Bogiem.
 D. Hume (1711–776): empiryzm. 
 I. Kant (1724–1804): Bóg potrzebny ze względów moralnych.
 G. W. F. Hegel (1770–1831): Bogiem jest sam umysł ludzki.
3. Etap absolutyzacji człowieka:
 P. Holbach (1723–1789): Bóg wynikiem projekcji ludzkich dążeń. 
 L. Feuerbach (1804–1873): Bóg personifikacją ludzkich aspiracji.
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Formy współczesnego ateizmu 

1. Ateizm naturalistyczny - opiera się na metodzie nauk pozytywnych. 
 K. Marks (1818–1883): religia jako formę duchowej alienacji.

2. Ateizm neopozytywistyczny - kryterium weryfikacji.
 Koło Wiedeńskie: L. Wittgensteina (1889–1951), 

M. Schlick (1882–1936) i R. Carnap (1891–1970).

3. Ateizm antropologiczny egzystencjalizmu
 J. P. Sartre (1905–1980): 

jeśli człowiek jest wolny, to Bóg nie istnieje.

4. Ateizm praktyczny – brak czasu dla Boga.
 Bóg istnieje, ale jednocześnie jest nieobecny życiu ludzi. 
 1) Dobrobyt; 2) Grzechy wierzących; 3) Kult ciała; 4) Mass media. 
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Psalm 14
Mówi głupi w swoim sercu: Nie ma Boga. 
Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, 

nikt nie czyni dobrze.
Pan spogląda z nieba na synów ludzkich, 

badając, czy jest wśród nich rozumny, 
który szukałby Boga.   

Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni: 
nie ma takiego, co dobrze czyni, 

nie ma ani jednego…
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