
SKĄD WIADOMO, ŻE BÓG ISTNIEJE  
Podobne Pytania: 
Czy ktokolwiek może naprawdę udowodnić, że Bóg istnieje? 
Czy postawa ateisty nie jest najbardziej logiczna, skoro nie można zobaczyć 
Boga? 
Skoro nie można dowieść, że Bóg istnieje, czy nie byłoby logiczniej pozostać 
agnostykiem? 

Klucz do odpowiedzi na to pytanie 
Dowodzenie, że Bóg istnieje jest tym samym, co dowodzenie czegokolwiek 
innego – przede wszystkim musimy się zdecydować, co będziemy uważać 
za dowód. 

Dowód jest czymś osobistym i subiektywnym. Rożni ludzie potrzebują różnych 
dowodów. Najpierw musimy ustalić, jakie świadectwo stanowi dowód na coś i dopiero 
wtedy jest możliwe udowodnienie istnienia tego. Gdybyś miał przedstawić komuś 
jakikolwiek dowód na istnienie Boga, mógłby on taki dowód odrzucić, mówiąc: „To nie 
jest dowód wystarczający”. 

Przykład: W naszych sądach (w USA) stuprocentowy dowód nie jest ani możliwy, ani 
konieczny. W sprawach cywilnych werdykt ogłasza się na podstawie tzw. 
Uprawdopodobnienia (tj. udowodnienia czegoś w 51% ). W sprawach kryminalnych 
werdykt ogłasza się, kiedy ława przysięgłych przekona się „poza wszelką 
wątpliwością” o winie. 
Gdyby stuprocentowy dowód był wymagany w celu podjęcia decyzji w sądzie lub w 

jakiejkolwiek innej dziedzinie życia, to wszystkie toczące się sprawy zatrzymałyby się ze 
zgrzytem.   

Przykład: w filmie “Oh, God” („O, Boże”) pokazano sceptyków, którzy nie wierzyli, 
że Jerry’emu ukazał się Bóg. Ale nawet wtedy, gdy Bóg objawił się wobec nich i 
dokonał cudów, ciągle jeszcze nie byli skłonni uwierzyć. A zatem nawet najbardziej 
poruszający dowód został odrzucony. Zobaczyć, niekoniecznie znaczy uwierzyć. 

 
Powiedzieć, że Bóg nie istnieje, znaczy powiedzieć, że się wie wszystko.  

Jeśli jest jakaś dziedzina, o której istnieniu nie wiemy, to i istnienie Boga jest możliwe 
w obrębie tej samej sfery. Dlatego musimy przynajmniej przyznać, że istnienie Boga jest 
możliwe, ponieważ żadna istota ludzka nie posiada całkowitej wiedzy o wszystkich 
dziedzinach.  

 



Przykład: Przyjrzyj się rysunkowi i wyobraź 
sobie, że to koło oznacza całkowitą 
wiedzę. Narysuj w tym dużym kole jeszcze 
jedno – mniejsze, aby zaznaczyć, jaką 
cześć całkowitej wiedzy posiadasz. 
Najbardziej dumna osoba może tylko 
postawić kropkę w kole całkowitej wiedzy. 
A zatem, skoro istnienie Boga znajduje się 
poza sfera tego, co wiesz, czyż dowód na 
Jego istnienie nie mógłby znajdować się 
poza tą sferą? Oczywiście, że mógłby! 
Dlatego ateizm nie jest logiczny. To 
nielogiczne mówić, że wiemy że, Bóg nie 
istnieje. 

Całkowita
Wiedza

Moja Wiedza

 

 
Rozumienie oparte na zasadzie przyczynowo-skutkowej stanowi potężny 
dowód na istnienie Boga. 

Ten rodzaj rozumowania stosujemy każdego dnia. Gdziekolwiek widzimy skutek, tam 
w sposób naturalny i poprawny zakładamy, że istnieje przyczyna, która ten skutek 
spowodowała. Podstawowym prawem nauki jest: „Nic nie powstaje z niczego”. Wszystko 
ma przyczynę. 

Przykład: Kiedy człowiek obserwuje zegarek, w sposób naturalny zakłada, że ktoś 
wykonał jego elementy i odpowiednio je złożył. Skutkiem jest zegarmistrz. 

1. Wszechświat jest skutkiem, który nie posiada żadnej, możliwej do zaobserwowania 
przyczyny, wystarczającej, by go spowodować, stworzyć. Dlatego prowadzenie 
rozumowania przyczynowo-skutkowego wiedzie do wniosku , że poza możliwym do 
obserwowania wszechświatem istnieje zewnętrzna przyczyna wystarczająca do 
stworzenia go. Nazywamy te przyczynę „Bóg”(zobacz: Rzym 1:18-20). 
Przykład: Kiedy Rosjanie pierwszy raz polecieli w kosmos stwierdzili, że nie ma 
Boga, ponieważ Go tam nie znaleźli. Jest w tym tyle sensu, ile w zaglądaniu „do 
wnętrza” obrazu, aby znaleźć artystę. Przyczyna, dla której większość ludzi wierzy, 
że jest Bóg jest taka sama, jak ta, dla której ludzie wierzą, że istnieje artysta, skoro 
widzą obraz. 

2. Istnienie człowieka jako jednostki, osoby posiadającej świadomość moralną, 
wymaga swojej przyczyny. Skoro żadna osobowa ani moralna przyczyna, 
wystarczająca by stworzyć człowieka, nie została zaobserwowana w naturalnym 
wszechświecie, rozsądne jest założenie, że poza możliwym do zaobserwowania 
światem istnieje powód (Bóg), który jest zarówno bytem osobowym, jak i moralnym 
(zobacz: Rzym 2:1,14-15 ). 
Często podawaną przyczyną zaistnienia człowieka jest proces ewolucji. Jednakże 
trudno rozsądnie zakładać, że pewne czynniki w naturze człowieka (osobowość i 
moralność ) zostały poprostu wytworzone w procesie ewolucji (dobór naturalny + 
czas + przypadek ). 
Przykład: Zwierzęta różnią się od drzew tym, że mają osobowość. Człowiek zaś 
różni się od zwierząt tym, że jest istota religijną. Żaden z tych czynników nie został 
nigdy zaobserwowany jako ewoluujący z czegoś nieosobowego i amoralnego . 
Dlatego Bóg ( przyczyna ) nie może być tylko „napędem”. 

3. Wszechświat jest złożony i uporządkowany w swej konstrukcji. Taka złożoność 
wskazuje na celową kreację, a nie na przypadek. Żaden zaobserwowany przypadek 
nie wytworzył nigdy skomplikowanej struktury kwiatu, płatka śniegu, żywej komórki 
itd. Przypadek jest antyteza porządku. 



Przykład: Jak długo musiałbyś potrząsać pudełkiem pełnym części zegarka , zanim 
przypadek złożyłby je w zegarek ? Odpowiedź brzmi oczywiście , że nigdy by się to 
nie stało. Istnienie zawiłej konstrukcji zegarka, tak jak istnienie skomplikowanej 
konstrukcji wszechświata skłania nas do przypuszczania, że istnieje rozumny 
Stwórca zdolny do stworzenia złożoności i porządku, które obserwujemy w naszym 
wszechświecie. Ktoś powiedział: „Teologia jest damą, bez której żaden biolog nie 
może żyć, ale z którą każdy z nich wstydzi się pokazać publicznie”.  

 
Zarzut: Ateista może zarzucić temu rozumowaniu, że doprowadza do postawienia 
pytania:  
Kto stworzył Boga? I wymaga na nie odpowiedzi.  
Odpowiedź może być dwojaka: 
a. Skoro Bóg jest Stwórcą, nie ma potrzeby pytać, kto stworzył Boga, ponieważ 

cała moralna odpowiedzialność leży pomiędzy stworzeniem a Stwórcą. Nie ma 
zatem moralnej potrzeby, by wychodzić poza naszego Stwórcę. Jeżeli On nas 
stworzył, to jesteśmy odpowiedzialni przed Nim, a nie przed kimś , kto stworzył 
Jego. 
Przykład: Jeśli dziecko powie ojcu: „Nie będę ci posłuszny ponieważ jesteś tylko 
synem mojego dziadka”, ojciec odpowie: „To nie ma znaczenia, kto jest moim 
ojcem. Ja jestem twoim ojcem i posiadam cały autorytet, który każe ci być 
odpowiedzialnym wobec mnie”. 

b. A także jeśli Bóg, o którym mówimy, jest nieskończony i wieczny, tak jak Bóg 
biblijny, to jest on wystarczającą przyczyną samego siebie. Bóg jest absolutem 
samym w sobie, więc nie można mówić o Jego stworzeniu.  

4. W końcu, cały spór o istnienie Boga można ująć w formie implikacji („jeżeli … to …”). 
Walter Martin stwierdził: „Jeśli cokolwiek istnieje teraz, to albo musi istnieć coś 
wiecznego, albo coś, co nie jest wieczne musiało powstać z niczego”. Stosując te 
implikacje jako podstawę, otrzymujemy tylko 4 możliwości: 
a. Być może sam wszechświat jest iluzją. To jednak wydaje się nam nierozsądne, 

ponieważ gdyby wszechświat był złudzeniem, to zaćmienia, komety, wschody i 
zachody słońca nie byłyby możliwe do przewidzenia. 

b. Być może czymś wiecznym jest sam wszechświat. To przypuszczenie jawnie 
narusza II zasadę termodynamiki, która z grubsza biorąc twierdzi, że 
wszechświat nie jest wieczny i w rzeczywistości zmierza ku końcowi. 

c. Być może czymś wiecznym jest Najwyższa Istota, czyli biblijny Bóg. To wydaje 
się nam jedyną logiczną możliwością.  

d. Może ten przemijający wszechświat powstał sam z niczego. Ale to okazuje się 
jawnie sprzeczne z najbardziej fundamentalną zasadą nauki, która powiada, że 
„nic nie powstaje z niczego”. Bazą wszelkich naukowych badań jest założenie, 
że gdzie istnieje skutek, tam musi być równa mu lub większa przyczyna. Aby 
utrzymać czwartą możliwość, należałoby podważyć tę fundamentalną zasadę. 
Jednakże, by uniknąć konkluzji o istnieniu Najwyższej Istoty, która stworzyła 
świat, wielu naukowców skłonnych jest skwapliwie przyjąć te nielogiczną 
propozycję.  
Przykład: Duane T. Gish zamieścił w swej książce Evolution, the Fossils Say No 
(„Ewolucja: skamieliny mówią , nie”) następujący grafik:  

Żaba Czas (moment) Książe Baśń dla Dzieci

Żaba Czas (300 mln. lat) Książe Nauka  



Kiedy chodzi o żabę, która w jednej chwili zmienia się w księcia, traktujemy to 
jako baśń dla dzieci. Jednak , gdy naukowiec mówi o żabie, która w ciągu 300 lat 
zmienia się w „kmiecia”, czuje się usprawiedliwiony nazywać to nauką. 

Tak więc mamy cztery możliwości: albo wszechświat jest złudzeniem, albo sam jest 
wieczny; albo przemijający wszechświat powstał spontanicznie bez wystarczającej 
przyczyny (z niczego), albo też istnieje Wieczna Istota, która stworzyła wszechświat. 
Jest to jedyna sensowna przyczyna dla istnienia świata jako skutku.  

 
Zakończenie - nie tylko podpisywanie się pod ateizmem jest nielogiczne, 
także niebezpiecznie jest zadowalać się agnostycyzmem. 

W świetle nieodpartego dowodu na istnienie Najwyższej Istoty agnostycyzm można 
porównać z przysłowiowym strusiem chowającym głowę w piasek. Wybór wiary w Boga 
jest nie tylko logiczny i intelektualnie możliwy, ale jest on także mądry z pragmatycznego 
punktu widzenia. Innymi słowy, nie mamy nic do stracenia, a wszystko do zyskania 
wierząc w Boga. Nawet, gdyby się miało w końcu okazać (a nie okaże się), że nie ma 
Boga, zyskalibyśmy i tak bezcenną wartość celu i sens w naszym życiu poprzez wiarę w 
wyższą, kochającą i sprawiedliwą Istotę, która nazywamy Bogiem. Z drugiej strony ten, 
kto podpisuje się pod agnostycyzmem, nie ma nic do zyskania poprzez wiarę i stoi na 
pozycji przegranej. W świetle cudownego dowodu na istnienie osobowej, Najwyższej 
Istoty, nie jest rozsądnie odkładać decyzję co do wyboru własnego w tej sprawie 
stanowiska tak, jak czynią to agnostycy. 

Przykład: Jeśli jesteś śmiertelnie chory, a lekarz powiedział ci, że jedynym wyjściem 
jest operacja, brak decyzji, czy zgadzasz się na operacje, czy nie, nie jest mądrą 
postawą z twojej strony. Przyjaciel może powiedzieć ci: „Och, wszyscy ci lekarze 
chcą tylko kroić ludzi. Nie wygląda to zachęcająco.” Mógłbyś wtedy odpowiedzieć: 
„Ja także nie lubię chirurgów, ale co proponujesz? Jakie widzisz wyjście?” Na to 
przyjaciel mówi: „Nie wiem”. Brak rozwiązania tego problemu ze strony twego 
przyjaciela, podczas gdy ty leżysz śmiertelnie chory, nie jest ani trochę lepszy niż 
rozwiązanie zaproponowane przez lekarza. Stałą wadą agnostycyzmu jest brak 
decyzji. 
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