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Ojcowie Kościoła

a) greccy:
Ojcowie Apostolscy, Justyn, Ireneusz z Lyonu, Hipolit Rzymski, Klemens z Aleksandrii, Orygenes,
Grzegorz Cudotwórca, Euzebiusz z Cezarei, Atanazy Wielki, Dydym Ślepy, Cyryl Jerozolimski,
Bazyli Wielki, Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz z Nyssy, Epifaniusz z Salaminy, Jan Chryzostom,
Cyryl Aleksandryjski, Teodoret z Cyru, Pseudo-Dionizy, Maksym Wyznawca, Jan z Damaszku;

b) łacińscy:
Tertulian, Cyprian z Kartaginy, Laktancjusz, Hilary z Poitiers, Ambroży, Rufin z Akwilei, Hieronim
ze Strydonu, Augustyn z Hippony, Jan Kasjan, Wincenty z Lerynu, Leon I Wielki, Benedykt z
Nursji, Boecjusz, Grzegorz I Wielki, Izydor z Sewilli, Beda Czcigodny;

c) wschodni:
Efrem Syryjczyk, Jakub z Sarug (pochodzenia syryjskiego), Mesrob (pochodzenia ormiańskiego);
8 spośród Ojców Kościoła został przyznany tytuł Doktora Kościoła; starożytnych teologów
chrześcijańskich, nie spełniających wszystkich spośród wymienionych warunków, nazywa się
pisarzami kościelnymi; oprócz znaczenia religijnego pisma Ojców Kościoła mają też duże walory
literackie, zajmują ważne miejsce w literaturze powszechnej, zwłaszcza greckiej i rzymskiej.

Apostolscy OjcowieKościoła:
to najstarsze pokolenie pisarzy wczesnochrześcijańskich, którzy tworzyli bezpośrednio po czasach
apostolskich i powoływali się na autorytet Apostołów, lub ich bezpośrednich uczniów.

Ignacy

Klemens I

Hermas

Papiasz

Polikarp

Ignacy Antiocheński - List do mieszkańców Efezu: "Dowiedziałem się też, że odwiedzili
was pewni przybysze stamtąd głoszący fałszywą naukę, lecz nie pozwoliliście im siać u was i
zatkaliście sobie uszy, by nie przyjmować tego, co sieli. Jesteście bowiem kamieniami swiątyni
Ojca, przygotowani na budowę, jaką Sam wznosi. Dźwiga was do góry machina Jezusa
Chrystusa, którą jest Krzyż, a Duch Święty służy wam za linę”.
http://ojcowiewiary.blogspot.com/2013/08/sw-ignacy-antiochenski-107.html

A oto Listy Ignacego, gdzie w jednym z nich pisze „ja umieram za
Boga z własnej woli. Zaklinam was, pozwólcie mi stad się żerem dzikich
zwierząt. Pszenicą jestem Bożą, a zmielony zwierzęcymi zębami, okażę się
czystym chlebem Chrystusa”.:
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=4471

Klemens: Młodych wychowujmy w Bojaźni Bożej...
- Do Koryntian - (rozdz. 36, 1-2. 37-38): „Oto jest droga, umiłowani, na której znajdujemy nasze zbawienie.

Mężowie bracia, walczmy ze wszystkich sił pod znakiem Jego nieposzlakowanych przykazao! Przykładem
niech będzie nasze ciało. Głowa nic nie znaczy bez nóg ani nogi bez głowy. Nawet najmniejsze członki w
naszym ciele są konieczne i użyteczne dla całego ciała; co więcej, wszystkie członki są współzależne jedne
od drugich i wszystkie razem tworzą jedną całośd i zapewniają jej istnienie. A więc i my wszyscy trwajmy w
Jezusie Chrystusie i niech każdy służy swojemu bratu w miarę daru łaski, jaki otrzymał. Silny niech broni
słabego, a ten niech uszanuje silnego; bogaty niech wspiera ubogiego, a ubogi niech dziękuje Bogu, że dał
mu opiekuna, który go ratuje w niedostatku. Mądry niech okazuje swoją mądrośd nie w słowach, lecz w
dobrych uczynkach, a pokorny niech nie daje świadectwa o sobie, lecz zostawi to innym. Ten, kto żyje w
czystości, niech się tym nie chwali i niech wie, że ten dar jest mu dany przez Pana. Rozważmy, z czego
zostaliśmy utworzeni i jacy przyszliśmy na ten świat. Rozważmy, skąd nas wywiódł i z jakich ciemności
wyprowadził nas na swój świat Ten, który nas stworzył i ukształtował. Przygotował On dla nas swoje
dobrodziejstwa jeszcze przed naszym narodzeniem. Wszystko więc, co mamy, otrzymujemy od Niego i
dlatego Jemu powinniśmy za to wszystko dzięki składad; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
- Do Koryntian - (rozdz. 7, 4-8, 3; 8, 5-9, 1; 13, 1-4; 19, 2): „ Patrzmy uważnymi oczyma na krew Chrystusa i poznajmy, jak
bardzo jest ona droga Bogu, Jego Ojcu, skoro wylana dla naszego zbawienia, przyniosła całemu światu łaskę
skruchy. Błagając na klęczkach miłosierdzie Boga i Jego łaskawośd, uciekajmy się do Jego zmiłowania i
zdajmy się na nie, porzucając próżne uczynki, a także zwady i zawiści, które prowadzą do śmierci. Bądźmy
zatem, bracia, pokornego ducha, wyrzekając się wszelkiej próżności, pychy, zapamiętania i gniewu. Będąc
uczestnikami wspaniałych wydarzeo wracajmy ustawicznie do tego pokoju, który nam został przekazany na
samym początku, a mając pilnie utkwiony wzrok w Rodzicu i Stwórcy całego świata, przylgnijmy mocno do
Jego łaski oraz wzniosłych i przeobfitych darów pokoju.: http://brewiarz.pl/indeksy/porzadek.php3?id=61

Hermas: Pasterz Hermasa. „Kochaj prawdę i niechaj tylko prawda z ust twoich wychodzi. W ten
sposób duch, jaki z woli Bożej zamieszkał w twoim ciele, okaże się prawdziwie Bożym w oczach wszystkich
ludzi. I tak będzie uwielbiony Pan, który w tobie mieszka, gdyż Pan jest prawdomówny w każdym swoim
słowie i nie ma w Nim żadnego kłamstwa”.: http://pedkat.pl/index.php/%20116-pasterz-hermasa
Papiasz: „Skoro gdziekolwiek spotkałem którego z tych, co przestawali z prezbiterami, pytałem,
co mówił Andrzej, Piotr, Filip, Tomasz, Jakub, Jan, Mateusz, albo uczniowie Paoscy. Zdawało mnie
się bowiem, że z ksiąg nie odniosę tyle korzyści, ile ze słów drgających życiem”.
http://niedziela.pl/artykul/134890/nd/Sw-Papiasz-z-Hierapolis-%E2%80%93-swiadek

Polikarp: List Polikarpa do Filipian. „ Każdy bowiem, kto według swoich własnych pragnieo
zniekształca powiedzenia Pana, mówiąc, że nie ma ani zmartwychwstania, ani sądu, taki człowiek jest
pierworodnym Szatana”.: https://www.scribd.com/fullscreen/51045279?access_key=key-17lgjx0e0buam76vgdxu
„Znam cię, żeś pierworodny syn diabelski”. http://www.pch24.pl/sw--polikarp-ze-smyrny-,12703,i.html

Filozofia chrześcijaoska, 14 fimów: https://www.youtube.com/watch?v=JZamrblwq-Q
1. Orygenes i Ojcowie Kościoła: https://www.youtube.com/watch?v=JZamrblwq-Q
2. Gnostycyzm a Chrystianizm: https://www.youtube.com/watch?v=Yd_QOpX8w1A
3. Orygenes i Ojcowie Kościoła: https://www.youtube.com/watch?v=cglKSoFjTho
4. Grzegorz z Nyssy i Tertulian: https://www.youtube.com/watch?v=pQUd-l49-Yk
5. Św. Augustyn: https://www.youtube.com/watch?v=2Oe9i1UJi6A
6. Koniec patrystyki: https://www.youtube.com/watch?v=gNQNfYDT0eI
7. Eriugena i wczesne średniowiecze: https://www.youtube.com/watch?v=ilAQ16FVvQg
8. Św. Anzelm i św. Bernard: https://www.youtube.com/watch?v=ADPU2nT5PGw
9. Hugon od św. Wiktora: https://www.youtube.com/watch?v=OGiuXQ8ftLg
10. Szkoła w Chartres: https://www.youtube.com/watch?v=p8CluSeKGVc
11. Filozofia arabska a chrześcijaostwo: https://www.youtube.com/watch?v=P19Q05vzzUE
12. Św. Bonawentura: https://www.youtube.com/watch?v=0G0T39dzk0Y
13. Św. Tomasz z Akwinu i Albert Wielki: https://www.youtube.com/watch?v=gRYwlHnIH0E
14. Duns Szkot: https://www.youtube.com/watch?v=c9fWpNjrGLI

12 filmów: Ojcowie Kościoła
78 filmów: Ojcowie pustyni

Przeczytaj uważnie! http://latina.patristica.net/
Biblia Sacra: Originalis[hebr./gr.]
gr. (not polytonic)
| Gr.[polytonic]-Lat.[vulgata]
| Syriaca (NT)

Biblioteka: http://www.szkolateologii.dominikanie.pl/nova_et_vetera/polskie-tlumaczenia-dziel-ojcow-koscioladostepne-w-bibliotekach-cyfrowych/

Base d'Information Bibliographique en Patristique: http://www4.bibl.ulaval.ca/bd/bibp/
Ojcowie Apostolscy: http://piotrandryszczak.pl/ojcowie-kosciola-inne-nauki/ojcowie-apostolscy-a-towarzystwostraznica-cz.5.html

Apostolskie wyznanie wiary: http://www.chrzescijanie.info.pl/symbol-apostolski/
http://mikolaj.bydgoszcz.pl/czytelnia/patrologia.pdf

Liturgia Godzin: http://brewiarz.pl/indeksy/porzadek.php3?id=61 , http://brewiarz.pl/indeksy/porzadek.php3?id=62
Pedagogika Katolicka - Ojcowie Kościoła: http://pedkat.pl/ojcowie-kosciola
Prezentacja: slide player: http://slideplayer.pl/slide/401757/
Dzieła Ojców Kościoła: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Dzie%C5%82a_ojc%C3%B3w_Ko%C5%9Bcio%C5%82a

Patrologia 190 stron: http://mikolaj.bydgoszcz.pl/czytelnia/patrologia.pdf
Katalog Nukat: http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat

Didache - http://www.zbawienie.com/Didache.htm
Ciało Chrystusa po Zmartwychwstaniu było widziane „w innej postaci". „Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze
bowiem nie wstąpiłem do Ojca.” Maria chce mied Jezusa tylko dla siebie. Jezus jej na to nie pozwala. A
jednak kiedy Chrystus ukazał się uczniom, a ci Uczniowie „strwożeni i przestraszeni sądzili, że widzą
ducha", nie posiadającego ciała prawdziwego, lecz pozorne, mówi: „Dotykajcie i patrzcie; albowiem duch
nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam". Chrystus więc nie był zjawą, posiadał ciało rzeczywiste.
Czytaj: http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/4/chapter/20/verse/27 ,
http://www.pch24.pl/czy-chrystus-po-zmartwychwstaniu-mial-rzeczywiscie-cialo-,1644,i.html#ixzz5AvmPNWtD

Paruzja (gr. παρουςία)

Dzień Pański
Drugie przyjście Chrystusa
jako triumfatora nad złem,
wskrzesiciela umarłych
i sędziego świata.

Foto: Ewangeliarz, XV wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paruzja#/media/File:Andronicov_gospels.jpg

Jej źródłami biblijnymi są
słowa Jezusa w ewangeliach,
komentarze
św. Pawła z Tarsu
i Apokalipsa św. Jana.

„Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał”.

Mt 24,36

Hbr 9,28

Mt 24,42-44

zob.

Didache 16,7:

Didache 16,7 po grecku:

str.198

Justyn Męczennik (ur. 100), Ireneusz (ur.
130-140), Tertulian (ur. 155), Hipolit (ur.
przed 170) nauczali o widzialnym powrocie
Chrystusa:

"Dialog z Żydem Tryfonem" I:14,8

str.121

„a gdy odejdę i przygotuję
wam miejsce, przyjdę
powtórnie i zabiorę was
do Siebie”.
/ J 14:3

„abyśmy, gdy się zjawi, mieli
w Nim ufnośd i w dniu Jego
przyjścia nie doznali
wstydu”. / 1 J 2:28

ARGUMENTY ZA WIARĄ#17 Męczeostwo pierwszych chrześcijan.

Przemienione życie pierwszych chrześcijan jest jednym z najbardziej przekonujących świadectw
faktu Zmartwychwstania. Musimy zapytać: Co skłaniało ich do głoszenia wszędzie wiadomości o
Zmartwychwstałym Chrystusie?
Gdyby istniały jakieś widoczne korzyści będące rezultatem ich wysiłków, moglibyśmy logicznie
wytłumaczyć ich działanie. W nagrodę jednak za swoje szczere i całkowite oddanie Chrystusowi ci
pierwsi chrześcijanie byli bici, kamienowani, rzucani lwom na pożarcie, torturowani, krzyżowani i
poddawani wszelkim możliwym do wymyślenia represjom mającym powstrzymać ich od głoszenia
nauki Jezusa. Sami byli wszakże jednymi z najbardziej pokojowo nastawionych ludzi i nikomu nie
narzucali siłą swych przekonań. Oddawali swoje własne życie na dowód całkowitej pewności co
do prawdy przekazywanego orędzia.
Na sam koniec jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie. Przez pierwsze trzy wieki ery
chrześcijańskiej jedyną religią prześladowaną w Cesarstwie Rzymski było chrześcijaństwo. Cała
masa innych wierzeń trwała sobie w sielance. Chrześcijaństwo jednak nie upadło (jak
zapowiedział Chrystus). W IV wieku wszystko się odwraca. W roku 391 za sprawą Teodozjusza I
chrześcijaństwo zostało wyniesione do miana religii państwowej. Praktykowanie innych religii było
karane śmiercią. Jakie były tego konsekwencje? Wszystkie religie pogańskie po prostu bardzo
szybko zniknęły. Można powiedzieć, że w taki sposób same się sfalsyfikowały. Tak było min. z
mitraizmem, które przecież swego czasu Cesarz Aurelian (214-275) wyniósł do rangi religii
państwowej. W rezultacie jednak zapowiedzianych prześladowań religia ta w krótkim czasie
zaniknęła. Na podstawie wykopalisk wiemy, że mitrea po prostu zostały porzucone; odnalezione
zabytki sztuki mitraistycznej nie noszą najczęściej śladów zniszczenia.
https://znanichrzescijanie.wordpress.com/category/argumenty-za-wiara/pierwsze-lata-chrzescijanstwa/

Konstantyn - syn św. Heleny,
kiedy został cesarzem rzymskim wprowadził matkę na dwór
i nadał jej tytuł Augusty. Przyjęła chrzest i podjęła działalnośd, której
owocem były liczne ufundowane przez nią bazyliki, m.in. Bazylikę
Narodzenia Paoskiego w Betlejem, Bazylikę Grobu Paoskiego w
Jerozolimie, Wniebowstąpienia Paoskiego na Górze Oliwnej. Odbyła
pielgrzymkę do Palestyny i innych wschodnich prowincji. Helena
zasłynęła także z hojności dla ubogich. Szczodrze rozdzielała
jałmużny dla głodnych, uwalniała więźniów, troszczyła się o powrót
skazanych na banicję. Wpłynęła na syna, aby wydał osobne ustawy,
gwarantujące ze strony paostwa opiekę nad wdowami, sierotami,
porzuconymi dziedmi, jeocami i niewolnikami[1]. Tradycja przypisuje
jej odnalezienie relikwii Krzyża Paoskiego[1].
(Za zasługi dla chrześcijaostwa, Cerkiew prawosławna zaliczyła św. Helenę i jej syna
[f]
Konstantyna w poczet świętych i nazwała „Równymi Apostołom” .)

In hoc signo vinces, słowa, jakie pod świecącym Krzyżem na niebie usłyszał Konstantyn Wielki
http://www.voxpatrum.pl/pdfy/Vox61/Grzywaczewski.pdf
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Krytycy uważają, że symbol z wizji Konstantyna dopiero w późniejszym okresie został
powiązany przez chrześcijaoskich pisarzy z monogramem Chi Rho (☧), symbolizującym
Chrystusa. W rzeczywistości mógł posłużyd się starym solarnym symbolem
sześcioramiennej gwiazdy. Dowodem na to może byd fakt, iż w czasie bitwy przy moście
Mulwijskim i jeszcze w kilka lat po tym wydarzeniu cesarz był wyznawcą Sol Invictus.
Dekretem z 7 marca 321 roku cesarz Konstantyn I Wielki wprowadził niedzielę jako
oficjalnie święto Sol Invictus – dies Solis.

Faktem jest, że po wydaniu Edyktu mediolaoskiego polityka cesarza wyraźnie sprzyja chrześcijaostwu.
Konstantyn każe wychowywad swoje dzieci po chrześcijaosku, chod sam nie jest nawet katechumenem.
Monogram Chrystusa ukazuje się na monetach od 315 roku. Podpisanie Edyktu nie oznaczało zniknięcia
kultów pogaoskich. Dokument nakazywał bowiem w tej kwestii tolerancję. W 321 roku cesarz nakazuje
przestrzeganie wypoczynku niedzielnego, więc to jemu zawdzięczamy wolną od pracy niedzielę.
Chrześcijanie obejmują teraz ważne funkcje w paostwie. Duchowieostwo zyskuje przywileje równe
kapłanom pogaoskim. Prawodawstwo jest łagodzone w duchu chrześcijaoskiego miłosierdzia (np. zakazano
kary krzyżowania czy wypalania znamienia na twarzy skazaoców). Zaczyna rozwijad się budownictwo
sakralne. Nowa stolica cesarstwa - Konstantynopol budowana jest już jako miasto chrześcijaoskie.
Jednocześnie Konstantyn zachowuje do kooca życia pogaoski tytuł „pontifex maximus” (najwyższy kapłan)
i osobiście ma skłonnośd do okrucieostwa. https://dorzeczy.pl/historia/38409/Zbrodnie-swietego-Konstantyna.html
Czuł się protektorem Kościoła, nazywając siebie „biskupem spraw zewnętrznych” (gr. „episcopos ton ektos”).
To on zwołał w 325 roku pierwszy sobór powszechny do Nicei, z powodu podziału szerzącego się w Kościele
(arianizm, spór o datę Wielkanocy). Jednym z ubocznych efektów ogłoszenia Edyktu mediolaoskiego było
bowiem, niestety, zaostrzenie się sporów doktrynalnych i dyscyplinarnych w samym Kościele. Motywy
działao Konstantyna były z pewnością złożone. Jego nawrócenie było połowiczne, ale też nie można
go uważad za cynika wykorzystującego nową religię do swoich celów. Przyjął chrzest dopiero na łożu
śmierci. Chod w jego postępowaniu widad wiele dwuznaczności, to jednak można go nazwad pierwszym
cesarzem chrześcijaoskim. http://gosc.pl/doc/1600196.Pierwszy-chrzescijanski-cesarz/2

Wielkie słowa, wielkich ludzi:
 Historyk Philip Schaff
Ten Jezus z Nazaretu, bez broni ani majątku, podbił więcej milionów niż Aleksander Wielki…; bez pomocy
nauki przybliżył nam to, co ludzkie i to, co boskie lepiej, niż wszyscy filozofowie i uczeni razem wzięci; bez
akademickiej wymowności wypowiadał takie słowa, jakich nigdy wcześniej nie słyszano i wywołał skutki,
jakich nie opowie żaden mówca czy poeta; chod sam nie napisał ani jednej linijki, wprawił w ruch więcej
piór i dostarczył tematów do większej ilości kazao, przemówieo, dyskusji, uczonych tomów, dzieł sztuki i
pieśni pochwalnych niż cała armia wielkich mężów antyku i współczesności.
 Historyk Will Durant
Ewangeliści przelali na papier wiele wydarzeo, które przez zwykłych oszustów byłyby pominięte; spór Ap o
pierwszeostwo, ich ucieczka po pojmaniu Jezusa, zaparcie się Piotra, niepowodzenia Jezusa w Galilei przy
dokonywaniu cudów *z powodu niedowiarstwa Galilejczyków - przyp. red.+, niewiara niektórych członków
jego rodziny, wzmianki niektórych słuchaczy o Jego rzekomym szaleostwie, wczesna niepewnośd Jezusa co
do przyjęcia Jego misji, przyznanie się do nieznajomości niektórych elementów przyszłości, chwile goryczy,
rozpaczliwy krzyk na krzyżu. Każdy, kto o tym czyta, nie wątpi w prawdziwośd tej postaci. To, że kilku
prostych ludzi w ciągu jednego pokolenia wymyśla tak silną i pociągającą osobowośd, tak wzniosłą etykę i
tak inspirującą wizję ludzkiego braterstwa, byłoby dużo bardziej niewiarygodnym cudem niż wszystkie cuda
opisane w Ewangeliach. Po dwóch wiekach ostrej krytyki opisy życia, osobowości i nauk Chrystusa
pozostają wyraźne i stanowią najbardziej fascynujący element w historii cywilizacji zachodniej.
 H.G. Wells
Muszę wyznad jako historyk, że ten ubogi kaznodzieja z Nazaretu bezsprzecznie znajduje się w centrum
historii. Jezus Chrystus jest najważniejszą postacią w całej historii.
 Nelson Glueck (największy współczesny autorytet w archeologii Izraela.)
Żadne archeologiczne odkrycie nie jest w sprzeczności z biblijnymi opisami. Dokonano wiele odkryd, które
bardzo wyraźnie potwierdziły dokładnośd szczegółów historycznych pochodzących z Biblijnych opisów.
Równocześnie poprawna ich ocena, umożliwiła dokonanie innych niesamowitych odkryd (...) Przez 30 lat
prowadziłem wykopaliska (...) i nigdy nie zauważyłem, by Biblia mijała się z prawdą.
 Craig Blomberg (Uniwersytet Cambridge).
Wielu uczonych specjalizujących się w Nowym Testamencie, którzy wcześniej nie byli chrześcijanami,
uwierzyło w Chrystusa przez studium tych tematów, a jeszcze więcej uczonych już wierzących wzmocniło i
ugruntowało swą wiarę za sprawą dostępnych dowodów. Do tej drugiej kategorii zaliczyłbym także siebie.
 F.F. Bruce (Manchester University) - profesor zajmujący się krytyką i egzegezą biblijną.
Pierwsi głosiciele musieli brad pod uwagę nie tylko tych naocznych świadków, którzy byli przyjaźnie
nastawieni. Byli też inni, mniej życzliwi, którzy byli równie dobrze obeznani z głównymi faktami
dotyczącymi działalności i śmierci Jezusa. Uczniowie nie mogli ryzykowad nieścisłości (nie mówiąc już o
celowym przekręcaniu faktów), byłyby one bowiem natychmiast wykryte przez tych, którzy z radością
zdemaskowaliby każdy fałsz. Jednym z mocnych punktów pierwszych kazao apostolskich jest jednak
stanowcze odwoływanie się do wiedzy słuchaczy; mówili nie tylko: “Byliśmy świadkami tych rzeczy”, lecz
także: “o czym sami wiecie” (Dz 2,22). Gdyby pojawiła się najmniejsza tendencja do odchodzenia od
prawdy pod jakimkolwiek zauważalnym względem, obecnośd wrogo nastawionych świadków wśród
słuchaczy spowodowałaby z pewnością korektę.
 Robert Grant (uczony, znawca Nowego Testamentu z Uniwersytetu Chicagowskiego.)
W czasie gdy były *Ewangelie synoptyczne+ spisane lub przypuszczamy, że były spisane, żyli jeszcze naoczni
świadkowie wydarzeo, których świadectwo nie było całkowicie ignorowane. (…) Co oznacza, że Ewangelie
należy uważad za niezwykle rzetelne źródło wiadomości o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.
 Fritz Rienecker
Jest to cud, że Izrael mimo rozproszenia, trwającego setki lat, wciąż istnieje, podczas kiedy inne ludy
starożytności wyginęły. Narody żyjące w czasach proroków m.in. Egipcjanie, Asyryjczycy, Babilooczycy,
Persowie, Grecy, Rzymianie, już nie egzystują jako ludy w ówczesnej formie. Tylko Żydzi trwają cały czas
jako świadkowie prawdy zawartej w pismach.

 John Singleton Copley (uznawany jest za jeden z największych autorytetów prawniczych w Wielkiej
Brytanii. Był ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, trzy razy sędzią Sądu Najwyższego
Anglii i został wybrany na rektora Uniwersytetu w Cambridge.)
Wiem doskonale, czym jest dowód, i mówię wam, taki dowód, jak ten na zmartwychwstanie, nie został
jeszcze obalony.
 Simon Greenleaf (jest twórcą potęgi Harvardzkiej Szkoły Prawa.)
Dowód historyczności faktu zmartwychwstania Chrystusa jest mocniejszy niż jakiegokolwiek wydarzenia w
historii.
 Profesor Thomas Arnold (przez czternaście lat dyrektor szkoły Rugby, autor trzytomowej History of
Rome (Historia Rzymu), kierownik katedry historii nowożytnej w Oxfordzie.)
Od wielu lat badam historię innych czasów i oceniam świadectwa tych, którzy o nich pisali, i nie znam
żadnego faktu w historii ludzkości, który byłby udowodniony przez lepszy i pełniejszy materiał dowodowy
wszelkiego rodzaju – zrozumiały dla uczciwego badacza – niż ten wielki znak, który dał nam Bóg, że
Chrystus zmarł i powstał z martwych.
 J.N.D. Anderson (dziekan wydziału prawa na Uniwersytecie Londyoskim.)
W koocu, można zapewnid z przekonaniem, iż mężczyźni i kobiety *nie wierzący+ nie wierzą w historię
Wielkiej Nocy, nie z powodu dowodów, ale wbrew tym dowodom.
 Jan Kepler
Czy niebo i gwiazdy mają głos? Czy mogą chwalid Boga, tak jak ludzie? Tak - powiadamy - one chwalą Boga
w ten sposób, że dają człowiekowi natchnienie do chwalenia Boga.
 Michael Faraday
Zdziwiło was, panowie, żeście usłyszeli z moich ust słowo "Bóg", lecz zapewniam was, że pojęcie Boga i
cześd jaką mam dla niego opieram na podstawach tak pewnych jak prawdy z dziedziny fizyki.
 Blaise Pascal
Bóg chrześcijan to nie jest wyłącznie twórca prawd geometrycznych i ładu żywiołów; (...) Ale Bóg
Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, Bóg chrześcijan - to Bóg miłości i pociechy; to Bóg, który napełnia duszę
i serce tych, których posiada; to Bóg, który daje im czud ich nędzę i swoje nieskooczone miłosierdzie; który
zespala się z treścią ich duszy; który napełnia ją pokorą, weselem, ufnością, miłością; który czyni ich
niezdolnymi do innego celu prócz niego samego. (...)
 Izaak Newton
Bóg uczynił świat i rządzi nim w niewidzialny sposób, a nam nakazał kochad i wielbid Jego, a nie żadnego
innego boga; (...) Tą samą mocą, jaką dał życie najpierw każdemu gatunkowi zwierząt, jest On w stanie
wzbudzid zmarłego do życia i tą samą mocą wzbudził do życia Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę, który
wstąpił do nieba.
 Andre Marie Ampere (od jego nazwiska jednostkę natężenia prądu elektrycznego nazwano amper.)
Zważaj, byś się nadmiernie nie zajmował nauką, jak ongiś czyniłeś. Pracuj w duchu modlitwy. Badaj sprawy
tego świata, jest to twoim obowiązkiem; lecz patrz na nie jednym tylko okiem; drugie oko powinno byd cały
czas nakierowane na wieczne światło. Słuchaj uczonych, lecz słuchaj ich jednym tylko uchem. Niech drugie
ucho będzie ciągle gotowe na usłyszenie słodkiej tonacji głosu twego niebiaoskiego przyjaciela.
 Lord Kelvin (twórca drugiej zasady termodynamiki i zasady zachowania energii; w roku 1848 odkrył
istnienie temperatury zera bezwzględnego; od jego nazwiska pochodzi jednostka temperatury w układzie
SI - kelwin.)
Lecz chod chlubimy się postępem w doskonaleniu nauk przyrodniczych, nie powinniśmy zapominad
wrażenia, jakie powinno robid w naszym umyśle prawdziwe badanie przyrody i powinniśmy pamiętad, że
im lepszą wiedzę uzyskujemy o wspaniałych dziełach Bożych, tym silniejsze jest nasze odczucie podziwu i
uwielbienia w kontemplowaniu ich i w próbie przybliżenia się do ich Autora. W czasach, gdy trudno byłoby

powiedzied, że astronomia istniała jako nauka, psalmista wykrzyknął: "gdy oglądam niebo Twoje, dzieło
palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś: czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn
człowieczy, że go nawiedzasz?
 James Clerk Maxwell (Równania Maxwella są uważane za jeden z największych przełomów w historii
fizyki. Na cześd ich odkrywcy jednostkę strumienia magnetycznego nazwano makswelem.)
Pomyśl, co Bóg ma dla tych, którzy podporządkowali się Jego sprawiedliwości i chcą otrzymad Jego dar. (...)
Rozpocznijmy od zaprzestania zamartwiania się o sprawy ziemskie i skoncentrujmy się na sprawiedliwości
Bożej i Jego królestwie, a wówczas o wiele jaśniej zobaczymy nasze ziemskie sprawy i będziemy w stanie
radzid sobie z pomocą Tego, który zwyciężył świat.
 J.J. Thompson (autor jednego z większych odkryd naukowych (zidentyfikowanie i opisanie elektronu).
W oddali wznoszą się jeszcze wyższe naukowe szczyty, które odkryją przed swoimi zdobywcami jeszcze
szersze perspektywy i pogłębią uczucie,że wielkie są dzieła Paoskie.
 Gugliamo Marconi (jako pierwszy skonstruował radio.)
Jako badacz praw natury wszędzie natrafiam na ślady cudów Bożej wszechmocy. Tylko z pomocą Boga,
który rozliczne i tajemnicze siły natury stawia w służbie człowieka, zbudowałem ten przyrząd.
 Arthur Schawlow (współtwórca lasera; w 1981 otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za wkład do
rozwoju mikroskopii laserowej i elektronowej wysokiej rozdzielczości.)
Wydaje mi się, że będąc skonfrontowani z cudami życia i wszechświata, należy zadad sobie pytanie
dlaczego, a nie po prostu jak. Jedyne możliwe odpowiedzi są religijne... Znajduję potrzebę Boga we
wszechświecie i swoim własnym życiu... Mamy szczęście, że mamy Biblię a szczególnie Nowy Testament,
który mówi nam tak wiele o Bogu w szeroko dostępnych ludzkich kategoriach.
 "Dla człowieka bardziej naturalne jest modlid się niż oddychad". / św. Grzegorz z Nazjanzu
 Eucharystia to autostrada do Nieba." / Carlo Acutis - w wieku 12 lat rozpoczął praktykę codziennego
uczestnictwa we Mszy oraz cotygodniowej spowiedzi świętej. Był autorem pobożnościowych stron
internetowych. Eucharystię nazwał drogą do nieba. Grał na saksofonie. W 2006 roku zmarł na białaczkę,
ofiarowując swoje życie za papieża i Kościół.
 "Natychmiast" to najlepszy czas na czynienie dobra". / św. Katarzyna ze Sieny
 „Ludzie podróżują, aby zdumiewad się wzniosłymi szczytami gór, potęgą fal morskich, długością rzek,
bezkresem oceanów, kolistym ruchem gwiazd, a obok siebie przechodzą obojętnie.” / św. Augustyn
 "Szczęśliwy ten, kto zapłonął wiarą w Boga - jest on jak lampa płonąca wysoko." św. Efrem Syryjczyk (†373)
 "Zbudowałeś, jak mówią, dom, którego nawet podziwiad nie można przestad, a własną duszę masz w
zaniedbaniu, jakby to była rzecz całkiem błaha i mało warta. Wiedz, żeś źle zamierzył. Bo dom i w
przyszłości, nawet milcząc, stanie się heroldem twojej chciwości, a dusza będzie ponosid straszliwe kary".
 List do dostojnego Hezychiusza. Izydor z Peluzjum (†przed 451)
 "bądź "odźwiernym" swego serca i nie wpuszczaj żadnej myśli bez pytania. Pytaj każdą jedną myśl i mów
do niej: "Jesteś jedną z naszych czy od naszego wroga?" Ewagriusz z Pontu (†399)
 "Często Bóg dopuszcza, że nawet sprawiedliwego dotkną nieszczęścia, a to w tym celu, by ukryta jego
cnota wyszła na jaw wobec ludzi. W innym znowu przypadku dopuszczenia człowiek ze wszech miar
prawy doznaje przykrych pokus, by go utwierdziły w czystym jego sumieniu lub nie pozwoliły mu popaśd
w zarozumiałośd z powodu mocy i łaski, jakiej dostąpił. Tego doświadczył Apostoł Paweł." O wierze
prawdziwej 2,29 św. Jan Damasceoski (+749)
 "Starajcie się zawsze osłaniad swoje czoło znakiem krzyża. Jest to bowiem znak męki, dany przeciwko
szatanowi, jeżeli ktoś czyni go z wiarą, a nie dla dogodzenia ludziom, ale żeby przez znajomośd używad go
jako pancerza. Wróg bowiem, widząc duchową cnotę wychodzącą z serca drżąc poczyna uciekad, kiedy
nie ustępujesz mu, a pobudzasz samego siebie [do Bożej służby]" św. Hipolit Rzymski († 235)

