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I.3. Arystotelesowski dowód św. Tomasza z Akwinu 
      na istnienie Boga (dowód z ruchu). 
 Jak wiadomo, św. Tomasz z Akwinu (1225-1274, Doktor Kościoła Katolickiego, 
twórca tomizmu, kanonizowany w 1323 r.) podał pięć dowodów na istnienie Boga.  
Podamy tu jeden z tych dowodów: dowód z ruchu, a który wprost wywodzi się z warunków 
(I.1.12.): 

„Najpierw zatem podamy argumenty, któremi posługuje się Arystoteles 
do udowodnienia, że Bóg istnieje. Zmierza on do tego dowodu ze strony 
ruchu dwiema drogami. Pierwsza z nich jest następująca. Wszystko co 
się porusza, jest poruszane od drugiego. Jasne zaś jest dla umysłu, że się 
coś porusza, na przykład słońce. Zatem zostaje wprawione w ruch przez 
coś innego poruszającego. Albo porusza się to poruszające, albo nie. 
Jeśli się nie porusza, wtedy jest udowodnionem co zamierzaliśmy, że się 
musi przyjąć coś poruszającego nieruchomego. A to nazywamy Bogiem. 
Jeśli się zaś porusza, wtedy porusza się od innego poruszającego. Albo 
więc trzeba postępować w nieskończoność, albo musi się dojść do jakiegoś poruszającego 
nieruchomego. Lecz nie można postępować w nieskończoność. Zatem trzeba koniecznie 
przyjąć coś pierwszego poruszającego nieruchomego”. 
(summa contra Gentiles, Księga I, Rozdział XIII, przekład z wydania łacińskiego dokonanego na 
rozkaz papieża Leona XIII). 
Tak więc, powyższe określa co najmniej trzy cechy, które nie są cechami tego świata 
materialnego według warunków (I.1.12.): 
−  nieobecny, ponieważ absolutnie nieruchomy v = 0 nie może być obecny w dowolnym 
     miejscu przestrzeni; 
−  absolutnie wieczny (niepowtarzalny),  czyli: ∞=τ , ponieważ ν  = 0; 
−  „niematerialny”, ponieważ warunek: v = 0 nie dotyczy materii ( 0v ≠ ). 

Wskazuje to też Arystoteles: 

 „A przeto jest i coś takiego, co porusza, samo nie będąc poruszane” (Metaphysicorum, XII, 7). 
 „Natomiast to, co było i jest pierwsze, nie posiada materii, gdyż jest aktem” (tamże, XII, 8). 

Według Arystotelesa Bóg nie posiada materii, czyli jest niematerialny. Według Arystotelesa i 
św. Tomasza z Akwinu, Bóg jest pierwszym poruszającym nieruchomym.  

Ale w Biblii (Pierwsza Księga Mojżeszowa) czytamy: „I stworzył Bóg człowieka na obraz 
swój. Na obraz Boga stworzył go.” (1.27.).   

Ale człowiek nie ma cechy pierwszego poruszającego nieruchomego. 
Ponadto, człowiek jest(!) materialny. Nie jest więc aktem. 
Ergo:  człowiek nie został stworzony przez Boga „na obraz swój”. 
Chociaż, w Indiach małpy są czczone jako uosobienie dobroczynnego bóstwa Hanumana.  
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