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• Celem tej dyscypliny jest możliwość poznania 

– metody  teologicznej 

– oraz fundamentów 
• wiary chrześcijańskiej 

•  i teologii 

–  aby móc ukazać wiarygodność 

– (niezawodność) wyznania wiary (1P 3,15) w to, 

– że: Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, Panem. 

Cel studium teologii  



W jaki sposób „zorganizowane” jest 
studium teologii fundamentalnej? 

Porządek logiczny zaleca: 

• rozpoczęcie studium od Wprowadzenia do 
Teologii 

• a potem kontynuacja studium Teologii 
Fundamentalnej 



Obraz poglądowy 

Wprowadzenie do Teologii 

Teologia Fundamentalna 

Definicja 

Metoda 

Źródła 

Relacja Rozum/Wiara
  
Naukowość Teologii 

Objawienie 

Wiara 

Wiarygodność 
Objawienia 

jako takie  

Jego przekaz 

  

sama w sobie 

w relacji do innych religii 

w przekazie Pism ST i 
NT, Jezus, Kościół 



Pierwszy etap studium 

Wprowadzenie do Teologii – sommario 

 

1. Przedmiot i źródła teologii chrześcijańskiej 

2. Naukowy charakter teologii 

3. Eklezjalny charakter teologii 

4. Relacje między wiarą i rozumem 

5. Metoda teologiczna 

 



I -1. Przedmiot i źródła Teologii 
chrześcijańskiej 

• Definicja 

– Krok pierwszy – termin „Teologia” 

Jest dobrą zasadą, aby przystępować do studium 
jakiejś dyscypliny od definicji i od pojęć jakie są 
używane – wszystko po to, aby , na ile tylko 
możliwe, uniknąć wątpliwości nieporozumień. 



I -1. Przedmiot i źródła Teologii chrześcijańskiej 

  Pytanie: czym jest teologia? 
 

Św. Tomasz  z Akwinu, aby wyprowadzić jakąś definicję ze 
słów (nazw), rozpoczynał bardzo często od etymologii (źródło i 
znaczenie jakiegoś słowa). 

 

Etymologia wyrazu teologia oznacza dokładnie, literalnie: 

 dyskurs, wywód o Bogu – jeśli grecki termin logos rozumiemy 
jako słowo (verbum: «In principio erat Verbum» J 1,1); pewna 
całość słów mająca sens – czyli wywód, dyskurs, ale również jako 

rozumowanie o Bogu – jeśli logos rozumiemy jako pewien 
dyskurs logiczny (ratio), a więc możliwy do wykazania – tak, jak 
takim jest każde poprawne rozumowanie. 

 



Już sama etymologia słowa teologia dostarcza 
nam dwóch istotnych informacji: 

1. Że teologia ma za swój przedmiot 
 Boga – jako przedmiot pierwszorzędny i 

właściwy 

 Ale nie tylko; może zajmować się również 
innymi rzeczywistościami: człowiekiem,  
światem, pracą, nauką, techniką, miłością, 
sensem życia, wyborami osobistymi, itd. – o ile 
są rozumiane w relacji do Boga. 

 



2. Że teologia jest pewną formą poznania 
własnego przedmiotu, którym jest Bóg . 

 Według pierwszej propozycji etymologicznej 
(teologia = dyskurs o Bogu); jest to dyskurs 
opisowy o rzeczywistości Boga – na ile jest 
to w ogóle możliwe . Dziś się mówi o tzw. 
teologii narracyjnej. Są również stanowiska, 
wg których nie jest możliwe wykroczyć poza 
ten typ teologii. 



 Według drugiej propozycji etymologicznej (teologia = 
rozumowanie o Bogu); teologia jest więc dyskursem 
argumentacyjnym, demonstrującym – a więc jest 
nauką w sensie właściwym i prawdziwym. 

 

Przez naukę rozumiemy, według  perspektywy arystotelesowskiej, 
dyscyplinę, która jest w stanie przeprowadzić demonstracje o 
charakterze dedukcyjnym na własnym przedmiocie. 

 

Teologia nie zadowala się samą narracją, opisem, ale 
chce również wyprowadzić pewne konsekwencje. 

W ten sposób ukazaliśmy naukowy charakter teologii. 



Specyfikacja: „chrześcijańska” – źródła Teologii 

Powiedzieliśmy o przedmiocie, o teologii. 
A teraz trzeba się zatrzymać nad tą specyfikacją 

Chrześcijańska 

Ten przymiotnik (chrześcijańska) już nam 
pomaga powoli odpowiedzieć na pytanie, które 
dotyczy źródeł teologii chrześcijańskiej. 



Źródła teologii 

Tym, co czyni teologię chrześcijańską jest jej podstawowe i centralne 
źródło: Chrystus 

w konsekwencji, również to wszystko co jest „w funkcji” Chrystusa. 

W sposób szczególny, z punktu widzenia czasowego (historycznego): 

wszystko to, co poprzedza Chrystusa mówiąc o Nim (bezpośrednio lub 
pośrednio) , 

to, Kim On JEST i co powiedział  (objawił) o SOBIE, 

to, co następuje po Nim i osiąga swój rozwój dzięki Niemu. 



W tym wszystkim są obecne „implicite” różne stwierdzenia. 

w teologii, tak jak w każdej nauce, przyjmuje się pewne punkty 
wyjścia, które uważa się za prawdziwe (w matematyce są to 
aksjomaty, w fizyce są to dane eksperymentalne, itd.). W przypadku 
teologii te dane są akceptowane poprzez wiarę. 

 



 Pierwszą taką daną jest to, że Jezus Chrystus 
jest Bogiem, a więc, jest to nauka, która 
zajmuje się Nim, tym co Jego poprzedzało, to, 
co powiedział i co uczynił, to co po Nim 
następuje biorąc swój rozwój z Niego – to 
wszystko jest dyskursem o Bogu (Teo-logia). 



 Drugim stwierdzeniem „implicite” jest to, co 
Chrystus powiedział o sobie i o pozostałych 
sprawach – to czego sami z siebie nie 
mogliśmy poznać – jest dla nas Objawieniem, 
czyli pewnym odsłonięciem prawd (aletheia) 
które , przynajmniej częściowo, były 
niedostępne dla ludzkiej inteligencji.  



Fides autem docet omnia necessaria ad 
bene vivendum. Ipsa enim docet quod est 
unus Deus, qui est remunerator bonorum 
et punitor malorum; et quod est alia vita, 
et huiusmodi: quibus satis allicimur ad 
bonum, et vitamus malum: Habac. II, 4: 
iustus meus ex fide vivit. Et hoc patet, 
quia nullus philosophorum ante 
adventum Christi cum toto conatu suo 
potuit tantum scire de Deo et de 
necessariis ad vitam aeternam, quantum 
post adventum Christi scit una vetula per 
fidem: et ideo dicitur Isai. XI, 9: repleta 
est terra scientia domini. 

 
 

 

But faith teaches us all that is necessary 
to live a good life. It teaches us that 
there is one God who is the rewarder of 
good and the punisher of evil; that 
there is a life other than this one, and 
other like truths whereby we are 
attracted to live rightly and to avoid 
what evil. “The just man lives by 
faith”[Hab 2:4]. And this is evident in 
that no one of the philosophers before 
the coming of Christ could, through his 
own powers, know God and the means 
necessary for salvation as well as any 
old woman since Christ’s coming knows 
Him through faith, therefore, it is said in 
Isaiah that “the earth is filled with the 
knowledge of the Lord” [11:9]. 

Tomasz z Akwinu, Symbolum Apostolorum Expositio, a. 1 



Jak widzimy, stopniowo pojawiają się pewne terminy które 
charakteryzują źródła Teologii: 
Objawienie – termin ten dotyczy tych treści dyskursu o 
Bogu (Teo-logia), które poprzedzały przyjście Chrystusa i 
które to On sam wyjaśnił w odniesieniu do Siebie samego 
(Stary Testament). Dotyczy również tych treści, które Jezus 
obwieścił po raz pierwszy swoim słuchaczom, którzy 
następnie je utrwalili w Ewangeliach oraz rozwinęli w 
innych pismach Nowego Testamentu. 
Tradycja, która odnosi się do zrozumienia tychże 
zawartości, począwszy od tego, co rozwinęło się od 
Chrystusa i co ma, jako podmiot Kościół wraz ze swym 
Magisterium, przekazanym, aby interpretować je 
autentycznie. 



 
Musimy sprecyzować w tym punkcie, że w tym pierwszym źródle, 
mówiąc o 

Objawieniu w Chrystusie 

posiada istotne znaczenie ten właśnie przyimek W 

Ten przyimek mówi nam, że Objawienie, osiągnąwszy swój szczyt, polega 
na Chrystusie, na jego  Osobie i na jego człowieczeństwie wraz z tym 
wszystkim co p r z e ż y ł  – p o w i e d z i a ł  – i  u c z y n i ł . 

Mówimy o Chrystusie jako o wydarzeniu, które niesie w sobie również 
zawartości, które na ile przekazane, zakomunikowane przez gesty i słowa 
(objawione) stają się źródłem nauki (scientia) o Nim, na ile 

jest Bogiem (Teo-logia) , który:  

Przyjął ludzką naturę: Bóg-człowiek (chrystologia) 

i jest Zbawicielem ludzi (soteriologia) wkracza w historię Zbawienie 

Objawienie w Chrystusie Tradycja  Magisterium 

Zostały więc zidentyfikowane trzy źródła Teolgii: 



I.2. Naukowy charakter Teologii 

Jak dotąd 

 próbowaliśmy znaleźć definicję (nominalną) dla Teologii 

 powiedzieć jaki jest jej przedmiot 

 oraz zadeklarować jakie są jej źródła 

Ale powiedzieliśmy również, że 

 

 

Teologia  

 
nie jest tylko narracją, tzn. 
opisem zawartości 

•Objawienia 
•Tradycji 
•deklaracji Magisterium 

Ale jest przede wszystkim nauką demonstracyjną  



 

•Geometria euklidesowa, na przykład, nie wyczerpuje się w ogłoszeniu 
samych aksjomatów Euklidesa.   

 

•w fizyce nie zatrzymuje się na rezultatach uzyskanych z eksperymentów 

 

l 

 

ecz, wychodząc od aksjomatów i od danych  

wypracowują potwierdzenia 

wyprowadzają logiczne  
konsekwencje 

formułują teorie 

Jak każda nauka, teologia również nie wyczerpuje się w swoich 
aksjomatach, w punkcie wyjścia. 



I-3. Eklezjalny charakter Teologii 

 Ten punkt mówi nam, że: 

Teologia posiada charakter eklezjalny 
A więc nie da się uprawiać Teologii (pisane wielką literą) nie 
przynależąc do Kościoła 
 razem z Objawieniem (Pismo, sakramentalna obecność Chrystusa), 
 oraz z Tradycją (sposób pojmowania Objawienia, które w wierze Kościoła 
scaliło się jednomyślnie w czasie (doktryna, liturgia, lex orandi-lex credendi), 
i z Magisterium jako autentycznym interpretatorem doktryny wiary oraz reguł 
liturgicznych. 

Te elementy są pewnymi regułami epistemologicznymi dla nauki, 
która za swój przedmiot posiada Boga, objawionego w Jezusie 
Chrystusie. 
Uwaga: Odrzucenie jednego z tych elementów prowadzi do 
wynaturzenia Teologii.  

 

 



I–4. Relacja pomiędzy wiarą i rozumem 
I–5. Metoda teologiczna 

Jeśli chodzi o relację między wiarą i rozumem przytoczmy fragment Encykliki św. 
Jana Pawła II, Fides et ratio: 

 
«Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku 

kontemplacji prawdy» (FR 1). 

 
Jeśli chodzi o metodę teologiczną, potrzeba nam zaczerpnąć ze św. Tomasza  

„Tak, nauka święta jest wiedzą. Wyjaśniając rzecz, zauważymy, że są dwa rodzaje 
wiedzy: 

• Pierwszy opiera się o zasady poznawane przyrodzonym światłem rozumu; np. 
arytmetyka, geometria itp.  
• Drugi opiera się o zasady poznane światłem nadrzędnej wiedzy; tak to np. optyka 
opiera się o zasady podane przez geometrię, a muzyka o zasady zaczerpnięte z 
arytmetyki; 

i w ten to właśnie drugi sposób nauka święta jest wiedzą; wszak opiera się o zasady 
poznane światłem nadrzędnej wiedzy, jaką jest wiedza Boga i nieba. Stąd też, jak 
muzyka wierzy w zasady podane jej przez arytmetyka, tak nauka święta wierzy w 
zasady objawione jej przez Boga” . 

(Suma Teologiczna, I, q1, art.2) 



Metoda teologiczna dzisiaj 
W naszych czasach ukazuje się bardzo mocno pewna słabość rozumu i, w 
konsekwencji, w filozofii jako w dyscyplinie demonstracyjnej (naukowej). Należy 
podkreślić: 

„Mimo to jednak obecna relacja między wiarą a rozumem domaga się wysiłku 
wnikliwego rozeznania, ponieważ zarówno rozum, jak i wiara zostały zubożone i 
osłabione w swych wzajemnych odniesieniach. Rozum, pozbawiony wsparcia ze 
strony Objawienia, podążał bocznymi drogami, na których istniało ryzyko 
zagubienia jego ostatecznego celu. Wiara, pozbawiona oparcia w rozumie, 
skupiła się bardziej na uczuciach i przeżyciach, co stwarza zagrożenie, że 
przestanie być propozycją uniwersalną. Złudne jest mniemanie, że wiara może 
silniej oddziaływać na słaby rozum; przeciwnie, jest wówczas narażona na 
poważne niebezpieczeństwo, może bowiem zostać sprowadzona do poziomu 
mitu lub przesądu. Analogicznie, gdy rozum nie ma do czynienia z dojrzałą wiarą, 
brakuje mu bodźca, który kazałby skupić uwagę na specyfice i głębi bytu” (FR 48). 



Wydaje się, że można dziś wyszczególnić trzy drogi, którymi może podążać 
teologia: 

 droga narracyjna: chociaż jest dziś bardzo popularna, nie jest w stanie 
dostarczyć systematyczności typowej dla nauki demonstracyjnej (studium Biblii, 
opis historii zbawienia); 

  droga teologii autonomicznej: stara się skonstruować „z samej siebie” filozofię, 
która jej posłuży aby wykazać swoje osiągnięcia w sposób systematyczny; 

 i na końcu droga teologii tradycyjnej, która odwołuje się do podstaw 
filozoficznych myśli Augustyna / Tomasza, obierając je jako punkt wyjścia. 



Oczywiście, 

• tak, jak przykładowo w fizyce  
– potrzebna jest teoria matematyczna odpowiednia do zrozumienia danych 
pochodzących z eksperymentów, 

– nie będąca sprzeczna z tymi danymi (w przeciwnym wypadku ma się do czynienia z 
teorią, która nie dotyczy realnego świata fizycznego , lecz świata który nie istnieje), 

• analogiczne w teologii trzeba posługiwać się filozofiami, 
–  które nie negują danych ze źródeł (Objawienie, Tradycja, Magisterium), 

– ale są przynajmniej kompatybilne i – możliwie – w harmonii z nimi. 

 

Jednym z pierwszych „rejestrów”, za pomocą których  można weryfikować 
tę kompatybilność jest fakt, że do opracowywania teologii używa się 
filozofii, która nie będzie negowała  tych elementów Objawienia, których 
istnienie może być osiągalne samym tylko rozumem (np. atrybuty Boga, 
nieśmiertelność duszy, prawo moralne naturalne). 

 



„[…] A  zatem refleksja filozoficzna, która wykluczałaby wszelkie otwarcie na 
metafizykę, byłaby zupełnie nieprzydatna do pełnienia funkcji pośredniczącej w 
zrozumieniu Objawienia” (FR 83). 

 

Tomasz z Akwinu 

„Natomiast w związku z rzeczami, które są dalekie od naszego poznania ze 
względu na nas, należy rozważyć pewne rozróżnienie: niektóre zagadnienia 
przewyższają bowiem wszelkie ludzkie poznanie, jak to, że Bóg jest trzema  i 
jednym. Nie są one wnioskami nauk. 

Inne natomiast są odległe, ponieważ przewyższają zdolności poznawcze pewnych 
(niektórych) ludzi, lecz nie przewyższają ludzkiego poznania jako takiego, jak 
rzeczy, które uczeni poznają poprzez dowody, lecz w swoim poznaniu naturalnym 
nie sięgają ich ludzie nieuczeni, aczkolwiek niekiedy zostają wyniesieni do ich 
poznania poprzez Boże Objawienie” (TOMASZ Z AKWINU, De Veritate, q12, art.2). 

 

Tomasz chce powiedzieć, że Objawienie dostarcza człowiekowi pewną wiedzę, do 
której nie ma w pełni dostępu samoczynnie żadna ludzka wiedza.  

 

 


