Blaise Pascal
i jego droga do wiary

Blaise Pascal (1623-1662)
francuski matematyk, fizyk, filozof










Genialne dziecko.
Mając 16 lat napisał pracę o geometrii rzutowej,
tworząc prawo zwane Twierdzeniem Pascala.
Współtwórca teorii prawdopodobieństwa.
Konstruktor kalkulatorów mechanicznych.
Badacz mechaniki płynów, ciśnienia i próżni.
Wynalazł strzykawkę i prasę hydrauliczną.
Ustalił zasady działania i skalę barometru.
„Traktat o trójkącie matematycznym”.
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Trójkąt matematyczny
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Nawrócenie Pascala








1646 – spotkania z jansenistami.
1647 – choroba nerwowa.
1654 – objawienie i notatka:
„Ogień. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka,
Bóg Jakuba, nie ten filozofów i naukowców…”
1656 – „Prowincjałki” potępiające laksyzm.
1657 – uzdrowienie siostrzenicy.
spisuje „Myśli” (wyd. pol. PAX, Warszawa 2012).
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„Myśli” - Sceptycyzm







„Rozum zawsze pada ofiarą pozorów” (s. 50).
„Dwie skrajności:
wykluczyć rozum, przyjmować tylko rozumem” (s. 23).
„Serce ma swoje racje, których rozum nie zna” (s. 188).
„Poznajemy prawdę nie tylko rozumem, ale i sercem” (s. 189).
„Boga czuje serce, nie rozum. Oto, co jest wiara:
Bóg dotykalny dla serca, nie dla rozumu” (s. 190)
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„Myśli” – Zakład Pascala








Bóg jest albo Go nie ma.
Rozum nie może tego rozstrzygnąć.
Koniecznie trzeba wybrać jedną z możliwości.
Trzeba się zakładać! W czym bardziej ryzykujesz?
Na szali stawiasz jedno życie.
Jeśli Boga nie ma, tracisz „zatrute uciechy”.
Jeśli Bóg istnieje, wygrywasz „nieskończoność życia
nieskończenie szczęśliwego” (s. 180).

syracydes.pl

„Myśli” - Droga do wiary





Poskramianie namiętności (asceza).
Naśladowanie dobrych wzorów (święci).
Żyj jak człowiek wierzący, a dojdziesz do wiary.
Bóg ukazuje się tym, którzy Go szukają.
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„Myśli” - Dowody Pascala













Religia chrześcijańska przez swą budowlę tak silną,
tak łagodną, mimo iż przeciwną naturze.
Świętość, wzniosłość i pokora duszy chrześcijańskiej.
Cuda Pisma Świętego.
Chrystus w szczególności.
Apostołowie w szczególności.
Mojżesz i prorocy w szczególności.
Naród żydowski.
Proroctwa.
Ciągłość; żadna religia nie ma ciągłości.
Nauka, która tłumaczy wszystko.
Świętość tego zakonu.
Przez bieg świata.
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Ocena dowodów według Pascala
„Proroctwa, cudy nawet i dowody naszej religii
nie są tego rodzaju, aby można było powiedzieć,
że są bezwarunkowo przekonywające;
ale są zarazem przekonywające w tej mierze,
iż nie można powiedzieć, że byłoby bezrozumne wierzyć im.
Tak więc jest oczywistość i ciemność, aby oświecić jednych,
a zamroczyć drugich. Ale oczywistość jest taka,
że przewyższa lub co najmniej wyrównywa oczywistość racji
przeciwnej; nie rozum tedy może nas skłonić, aby nie iść za nią;
może to być jeno pożądliwość i złośliwość serca.
Tym sposobem dosyć jest oczywistości, aby potępić,
a nie dosyć, aby przekonać, iżby się okazało, że w tych,
którzy za nią idą, łaska, nie rozum każe im iść za nią;
w tych zaś, którzy uciekają przed nią, pożądliwość,
nie rozum każe im uciekać” (s. 335).
syracydes.pl

Kto pozna Boga?
„Dwa rodzaje ludzi znają Boga:
ci, którzy mają pokorne serce i są prostoduszni,
bez względu na stopień ich rozumu,
wysoki czy niski;
albo ci, którzy mają dość rozumu,
aby widzieć prawdę,
mimo oporu, jaki znajdują” (s. 338).

Dziękuję za uwagę!
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