Wiarygodność objawienia chrześcijańskiego

Richard Swinburne,„Czy Bóg istnieje?”
Konkluzja niniejszej książki jest następująca: istnienie, porządek oraz harmonia
świata; istnienie ludzi obdarzonych świadomością oraz opatrznościowymi
możliwościami kształtowania samych siebie, innych ludzi i świata; pewne
historyczne dane na temat zjawisk cudownych, powiązanych z ludzkimi potrzebami
i modlitwami, szczególnie zaś cuda związane z założeniem chrześcijaństwa;
posiadanie wreszcie przez miliony ludzi wyraźnego doświadczenia Bożej
obecności — wszystko to łącznie czyni istnienie Boga bardziej prawdopodobne niż
nieprawdopodobne.
Swinburne R., Czy istnieje Bóg?, przeł. T. Ziemiński, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1999, s. 121.
Syracydes.pl

Cuda jako dowód istnienia Boga
Na to powiedział Mojżesz: «A jeśli nie uwierzą i nie usłuchają słów moich, mówiąc, że Pan nie
ukazał mi się wcale?» Wówczas Pan zapytał go: «Co masz w ręku?» Odpowiedział: «Laskę».
Wtedy rozkazał: «Rzuć ją na ziemię». A on rzucił ją na ziemię, i zamieniła się w węża. Mojżesz
zaś uciekał przed nim. Pan powiedział wtedy do Mojżesza: «Wyciągnij rękę i chwyć go za
ogon». I wyciągnął rękę i uchwycił go, i stał się znów laską w jego ręku. «Tak uczyń, aby
uwierzyli, że ukazał tobie Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama Bóg Izaaka i Bóg Jakuba»
(Wj 4, 1-5).
Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu
przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór
spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Synu,
odpuszczają ci się twoje grzechy». A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w
sercach swoich: «Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, oprócz
jednego Boga?» Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu
nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają
ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście
wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do
paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!». On wstał, wziął zaraz swoje łoże i
wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: «Jeszcze nigdy
nie widzieliśmy czegoś podobnego» (Mk 2, 3-12).
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Droga kosmologiczna w Piśmie Świętym
Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać
Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy
dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli
urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa - winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca,
stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw - winni byli
z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje
się przez podobieństwo ich Stwórcę. Ci jednak na mniejszą zasługują naganę, bo wprawdzie
błądzą, ale Boga szukają i pragną Go znaleźć. Obracają się wśród Jego dzieł, badają, i ulegają
pozorom, bo piękne to, na co patrzą. Ale i oni nie są bez winy: jeśli się bowiem zdobyli na tyle
wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat - jakże nie mogli rychlej znaleźć jego Pana? (Mdr 13, 1-9).
Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy
przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród
nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie
mogą się wymówić od winy. Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie
dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce.
Podając się za mądrych stali się głupimi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i
obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów (Rz 1, 18-23).
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Platon, „Fajdros”
Wszelka dusza jest nieśmiertelna. Bo co się wiecznie rusza, nie umiera. Tylko to, co inne
rzeczy porusza, a samo skądinąd ruch bierze, mając koniec ruchu, ma też i koniec życia.
Jedynie tylko to, co samo siebie porusza, jako iż samo siebie nie opuści, nigdy się poruszać
nie przestaje, ale jest dla wszystkich innych rzeczy, którym ruch nadaje, ruchu tego źródłem i
początkiem. A początek nie ma chwili narodzin. Z niego się rodzić musi wszystko, co się tylko
rodzi, ale on sam z niczego. Przecież gdyby się rodził z czegoś, nie byłby początkiem. A skoro
jest nie zrodzony, musi też być i niezniszczalny. Bo gdyby początek zginął, to aniby już on sam
z czegokolwiek, aniby nic z niego nie powstało, skoro wszystko się musi z niego rodzić. Tak
więc początkiem ruchu jest to, co samo siebie porusza. A to ani ginąć, ani się rodzić nie może,
boby się całe niebo i wszystko stworzenie zwaliło i stanęło, a nie miałoby skąd znowu ruchu
nabrać i przyjść na świat. Skoro się tedy pokazuje, że nieśmiertelne jest to, co samo siebie
porusza, wolno powiedzieć zupełnie śmiało, że to właśnie jest istota i pojęcie duszy. Bo każde
ciało, które ruch bierze z zewnątrz, jest bezduszne, martwe, a które z wnętrza, samo z siebie,
to ma duszę, bo taka jest natura duszy. Jeżeli tak jest rzeczywiście, że niczym innym nie jest
to, co porusza samo siebie, jak tylko duszą, to z konieczności dusza będzie nie zrodzoną i
nieśmiertelną.
Platon, Dialogi. Fajdros, Uczta, Menon, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, Timaios, Kritias, przeł. W. Witwicki,
wybór, przedmowa, objaśnienia A. Lam, Unia Wydawnicza „Verum”, Warszawa 2007, s. 34-35.
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Św. Tomasz z Akwinu, „O wierze”
Co do poznania istoty Bożej, najpierw należy przyjąć, że Bóg jest. Człowiekowi
rozumnemu rzuca się to w oczy. Spostrzegamy bowiem, że wszystko, co się
porusza, przez co innego jest poruszane: to co niższe przez to co wyższe, na
przykład [ciała] pierwiastkowe przez ciała niebieskie; w [ciałach] zaś
pierwiastkowych to co mocniejsze porusza to, co jest słabsze; podobnie w ciałach
niebieskich — niższe są poruszane przez wyższe. To zaś nie może iść w
nieskończoność. Ponieważ zaś wszystko, co jest poruszane przez coś innego,
stanowi jakby narzędzie pierwszego poruszającego — gdyby nie było pierwszego
poruszającego, wszystko, co się porusza, byłoby narzędziem. Gdyby zatem ciąg
poruszających i poruszanych szedł w nieskończoność, nie byłoby pierwszego
poruszającego; wszystkie więc niezliczone [byty] poruszające i poruszane byłyby
narzędziami. Otóż jest rzeczą śmieszną, nawet dla ludzi nieuczonych, przyjmować
narzędzia, które się poruszają bez głównego działacza. To tak jakby ktoś
przyjmował, że piła albo siekiera robią bez stolarza łódź czy łóżko. Musi zatem być
pierwszy poruszający, który jest najwyższy ze wszystkich; a nazywamy Go Bogiem.
Tomasz z Akwinu, O wierze, przekł. i oprac. J. Salij, (Biblioteka Christianitas 1), Klub Książki Katolickiej,
Poznań 2000, s. 20.
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Katechizm Kościoła Katolickiego
Świat i człowiek świadczą o tym, że nie mają w sobie ani swej pierwszej zasady, ani swego
ostatecznego celu, ale uczestniczą w Bycie samym w sobie, który nie ma ani początku, ani
końca. W ten sposób tymi różnymi "drogami" człowiek może dojść do poznania istnienia
rzeczywistości, która jest pierwszą przyczyną i ostatecznym celem wszystkiego, "a którą
wszyscy nazywają Bogiem" (KKK 34).
Władze człowieka uzdalniają go do poznania istnienia osobowego Boga. Aby jednak człowiek
mógł zbliżyć się do Niego, Bóg zechciał objawić mu się i udzielić łaski, by mógł przyjąć to
objawienie w wierze. Dowody na istnienie Boga mogą jednak przygotować człowieka do
wiary i pomóc mu stwierdzić, że wiara nie sprzeciwia się rozumowi ludzkiemu (KKK 35).
"Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem rozumu ludzkiego można
z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy". Bez
tej zdolności człowiek nie mógłby przyjąć Objawienia Bożego. Człowiek posiada tę zdolność,
ponieważ jest stworzony "na obraz Boży" (KKK 36).

Zadanie domowe:
Zanotuj autorów tekstów źródłowych mówiących o istnienie Jezusa oraz argumenty
św. Tomasza z Akwinu na rzecz istnienia Boga.
Oceń biblijną argumentację kosmologiczną istnienia Boga.
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