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Powtarzając trochę to, co zostało już powiedziane, przyglądamy 

się trzem źródłom Teologii chrześcijańskiej 

 

 

1. Objawienie 

2. Tradycja 

3. Magisterium 

 

 

Mówiliśmy o Objawieniu kosmicznym i historycznym (w sensie 

ścisłym). 

Teraz przechodzimy do Przekazu Objawienia, który podejmiemy w 

części poświęconej Tradycji.  

z punktu widzenia 

teologii fundamentalnej 



II – 1. Relacja między Kościołem a Słowem Bożym. 

 

 Fakt powierzenia Kościołowi Objawienia  

 oraz zadanie tegoż Kościoła, aby zbawcze słowo Boga czynić 

nieustannie obecnym w czasie 

stanowią temat Przekazu Objawienia. 

 Natomiast sama natura historii, a w szczególności napięcia 

istniejącego między jej aspektem ewolucyjnym, zmiennym 

 a aspektem stabilnym i wypełnionym (ukończonym) poprzez 

słowo przeznaczone do przepowiadania/przekazywania, 

stanowią temat autentyczności przekazu, wprowadzając zagadnienie 

roli i natury Magisterium. 

Ponadto, zarówno przekaz (transmissio) słowa, jak i jego 

autentyczność muszą być widziane w świetle treści zapisanej Piśmie 

świętym. 

 



 

Objawienie i Kościół mają ten sam cel: zbawienie ludzi.  

Między Objawieniem i Kościołem istnieją ścisłe i wzajemne 
implikacje: 

 Objawienie czyni możliwym zaistnienie Kościół, 

 ale i w pewnym sensie to również Kościół umożliwia 
Objawienie: umieszcza je na piśmie, wciela w życie, przekazuje 
światu. 

 

 
 

Relacja jest w pewnym sensie 
analogiczna do tej, jaka zachodzi 
między Eucharystią i Kościołem 

 
Kościół jest zbudowany na Eucharystii – ale również Kościół strzeże, 
Eucharystię, celebruje ją,. 

W każdym razie, podstawową implikacją z tych dwóch jest ta, która w 

Objawieniu widzi przyczynę Kościoła. 



 

Kościół pozostaje w ścisłym związku z Objawieniem dzięki 

swemu specjalnemu stosunkowi do Słowa. 

Kościół jest wspólnotą tych, którzy uwierzyli w Słowo, 

 jest „zwołana” przez Słowo, 

 przekazuje Słowo, 

 strzeże Słowo, 

 gwarantuje jego autentyczność 

(Ecclesia verbo Dei generatur, alitur, nutritur, roboratur, Augustyn) 

Od początku swojej widzialnej misji w świecie, zapoczątkowanej 

w dniu Pentecoste, Kosciół wyróżnia się poprzez fakt, że jest 

zgromadzeniem wierzących, tych, którzy odpowiedzieli na 

wezwanie-powołanie usłyszane i przyjęte w słowie. 



 

 Chrześcijanie faktycznie są „wezwani” czy też „wybrani” – 

terminy, które wywodzą się od słowa „powoływać”. 

 Chrześcijanie, przynależący do Kościoła, są tymi, którzy zostali 

„powołani przez Jezusa Chrystusa” (Rz 1,6). 

 Powołani przez Boga według Jego zamiaru (Rz 8,28). 

 Zwycięzcy, razem z Barankiem Odkupicielem - z wizji 

apokaliptycznej: „także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni” 

(Ap 17,14).  

 Kościół rodzi się z przepowiadania Chrystusa i Apostołów. 

To sam Chrystus powołuje Kościół poprzez 

 swoje słowa, 

 swoje przepowiadanie 

swoje gesty 

cuda, które potwierdzają Jego słowa i pozwalają przyjąć je z wiarą. 



 

On jest dobrym Pasterzem, który wzywa swoje 

owce każdą z osobna, a owce z Jego stada słuchają 

i rozpoznają Jego głos (por. J 10,3-4.16). 

Mandat otrzymany od Ojca polega na tym, aby dać 

swoim uczniom słowa usłyszane od Ojca, słowa, 

które oni przyjęli. A potem, aby ich uświęcić w 

prawdzie (por. J 17,6-19).   

Powołanie Kościoła poprzez słowo wyraża się w sposób szczególny 

w zaproszeniu do wejścia do Królestwa i do przeżywania wymogów 

tego Królestwa. 

 

  

 

 



II - 2. Znaczenie pojęcia „Tradycja”. 

 

Słowo „Tradycja” jest w pewnym sensie „techniczne, ma ono swoje 

znaczenie. Spróbujemy je zdefiniować. 

 Pierwsze refleksje Magisterium Kościoła na temat natury (istoty, 

zasady) Tradycji rodzą się - w kontekście kryzysu protestanckiego – 

wraz z Soborem Trydenckim. 

 Sobór Watykański I nie poświęcił specjalnych deklaracji 

zagadnieniu Tradycji, ograniczając się do przypomnienia doktryny 

Sobory Trydenckiego dotyczącej faktu, że Ewangelia zbawienia jest 

zawarta w świętych księgach oraz w tradycjach nie spisanych (DH 

1501). Nie jest zatem uprawnione interpretować Pisma świętego 

przeciw wspólnej intuicjii (sentire) Ojców Kościoła (DH 3007). 

 

 

 

 



Mówi jednak Sobór: „doktryna wiary, którą Bóg objawił została powierzona 

Kościołowi jako boski depozyt, aby go strzegła wiernie, nieomylnie 

głosiła”. 

Sens, który w świętych dogmatach ma na zawsze pozostać zachowany jest 

tym, który święta Matka Kościół postanowiła raz na zawsze (DH 3020).  

Sobór Watykański II zajmie się bardzo szeroko tematem Tradycji. 

Temat przekazu Objawienia zostaje wprowadzony w 7 punkcie Konstytucji 

Dei Verbum. 

Pojawiają się tutaj cztery zasadnicze elementy: 

 Po pierwsze założenie, że w ogóle istnieje Ewangelia zbawienia jako 

jedyne źródło wieści przekazanej przez Kościół. 

 Następnie potrzeba jego przekazu w historii. 

 Wprowadzenie pojęcia TRADYCJA które, w swym pierwszym wymiarze 

chce tutaj oznaczać przekaz. 

 Istnienie pewnej bardzo precyzyjnej konieczności, starania się, aby 

zachować CZYSTOŚĆ (u początków) oraz WIERNOŚĆ (w czasie) 

Ewangelii, która ma zostać przekazana. To z kolei wprowadza rolę posługi 

apostolskiej i biskupiej w tymże głoszeniu – przekazaniu. 

 



W etymologii łacińskiej terminu „traditio-tradere” znajdują się koncepty: 

 przekazać  

 oraz wręczyć 

 

Analizując DV 7-8 można dostrzec pięć sposobów, wzajemnie się przenikających, 

aby mieć dostęp do pojęcia „Tradycja”. 

„tradere” 

a) to, co zostało objawione przez Boga, 

b) Ewangelia, obiecana przez Proroków i promulgowana przez Chrystusa – jako 

źródło każdej prawdy zbawczej i każdej reguły moralnej. A w sensie bardziej 

szerokim 

c) Wszystko to zostało przekazane przez Apostołów i to ma swój wkład w święte 

prowadzenie życia, ugruntowanie wiary ludu Bożego, w doktrynę, w życie 

kultem. 

d) Mandat przekazywania Ewangelii, wiernie przestrzegany przez Apostołów w 

przepowiadaniu ustnym, wraz z przykładami i instytucjami. 

e) Przepowiadanie apostolskie zostało następnie umieszczone na piśmie w 

księgach 



W swej istocie, Tradycja ma szczególną zawartość, treść: 

Apostołowie przekazali 

 zarówno to, co otrzymali z ust Chrystusa, 

 z przebywania z Nim (pewien „styl” życia, obserwacja Jego Osoby) 

 i z Jego czynów, 

jak również to, czego nauczyli się poprzez działanie Ducha Świętego. 



Jeśli chodzi o naturę i sposób tego przekazu (traditio), wyróżnia się: 

 przepowiadanie ustne 

 przykłady 

 instytucje 

 przepowiadanie utrwalone na piśmie pod natchnieniem Ducha Świętego 

W DV 8 zostaje nam ukazana ważna definicja przedmiotu przekazu  

„A co przez apostołów zostanie przekazane, obejmuje wszystko to, co 

przyczynia się do prowadzenia świętego życia przez Lud Boży i 

pomnożenia w nim wiary. I tak Kościół w swej nauce, w swym życiu i 

kulcie uwiecznia i przekazuje wszystkim pokoleniom to wszystko, czym on 

jest i to wszystko, w co wierzy” (DV 8). 

 



Istnieje pewna wystarczająca zgodność pomiędzy teologami jeśli chodzi o 

wyszczególnienie fundamentalnych miejsc (locus), w których należy 

poszukiwać zawartość Tradycji. 

 Magisterium Kościoła 

 Nauczanie Ojców 

 Liturgia 

 Zmysł wiernych 

 

Magisterium Kościoła jest więc pierwszym locus, w którym Tradycja 

 nabiera formy 

 zostaje przekazana (traditio) w sposób autorytatywny 

 [auctoritas – augeo: rosnę, rozwijam się, powiększam się]  

tak jak jest to poświadczone przez wzrastające znaczenie jakie od 

pierwszych wieków posiadały: 

 Sobory starożytności chrześcijańskiej 

 oraz fakt, że w ich nauczaniu Biskupi zebrani na Soborze zabiegali o to, 

by opierać się na tych, którzy ich poprzedzali. 



 Biskup Rzymu spełniał szczególną rolę 

zarówno, ponieważ do jego siedziby były kierowane kwestie do rozstrzygnięcia – jak 

zaświadcza np. Ignacy Antiocheński czy Ireneusz z Lyonu, 

 czy też dlatego, że jego legat był obecny na Soborach lub też o decyzjach tam 

podjętych był niezwłocznie informowany. 

 

„Ignacy, zwany też Teoforem, do Kościoła obdarzonego miłosierdziem przez hojność 

Najwyższego Ojca i Jego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, Kościoła wielce umiłowanego i 

oświeconego z woli Tego, z którego woli istnieje wszystko, co istnieje, w miłości Jezusa 

Chrystusa, Boga naszego, Kościoła, który przewodzi w krainie Rzymian, godny Boga, 

godny czci, godny błogosławieństw, godny pochwały, godny powodzenia, godny czystości 

[wiary] i przewodzący w miłości, naznaczony prawem Chrystusa i imieniem Ojca. 

Pozdrawiam go w imię Jezusa Chrystusa, Syna Ojca. [Braciom] w ciele i w duchu 

zjednoczonym we wszystkich Jego przykazaniach, trwającym niewzruszenie w łasce Bożej, 

obmytym z wszelkiej obcej barwy, serdeczne pozdrowienia w Jezusie Chrystusie, Bogu 

naszym i nieskazitelności” (IGNACY Z ANTIOCHII, Do Kościoła w Rzymie). 

 

 ROMA LOCUTA CAUSA FINITA (AUGUSTYN Z HIPPONY, Kazanie 131) 



II – 3. Relacje między Kościołem, Pismem i Tradycją. 

Już samo Pismo święte podaje nam ze swego wnętrza pewne 

wskazówki dotyczące swej relacji do Tradycji. 

 W pierwszym miejscu jest tradycja ustna, poprzedzająca utrwalenie tekstu 

pisanego. Sam Jezus niczego nie napisał, ale nauczał poprzez słowa i czyny a 

ewangeliści (rozumiani właściwie) troszczyli się o utrwalenie tych faktów na 

piśmie:  

„Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał 

od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń 

Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba” (Dz 1,1-3). 

 W drugim miejscu, utrwalenie na piśmie nie zastąpiło ustnego przekazu 

Ewangelii: widać to, że w fakcie, że poszczególne Ewangelie i pisma NT mają, 

generalnie, charakter parcjalny w porównaniu do całego przepowiadania 

apostolskiego. Każda księga ma swój ograniczony i sprecyzowany cel. Zostaje też 

powiedziane „wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił 

Jezus wobec uczniów” (J 20,30).  Z drugiej strony zaś fakt, że każda Księga zawiera 

jakiś częściowy aspekt przepowiadania apostolskiego nie oznacza że całość Pisma 

świętego – włączając ST – nie zawiera implicite podstaw całego Objawienia. 



 W trzecim miejscu, mówi się otwarcie o słowie mówionym przekazanym przez 

Apostołów, które musi zostać wprowadzone w praktykę: „Przeto, bracia, stójcie 

niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź 

żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu” (2Tm 2,15). Paweł Apostoł 

skonfrontował ustnie „swoją” ewangelię  z tym, co było przepowiadane przez 

Apostołów w Jerozolimie: „Udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego 

objawienia. I przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś 

tym, którzy cieszą się powagą, [by stwierdzili], czy nie biegnę lub nie biegłem na 

próżno” (Gal 2,2). 

 Na końcu, Pismo św. wzmiankuje o konieczności poprawnej interpretacji tekstów 

w nim zawartych:  „To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo 

Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia” (2Pt 1,20). Piotr mówi o konieczności 

poprawnej interpretacji listów św. Pawła: 

Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby [On] was zastał bez plamy i 

skazy - w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również 

umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was, jak również 

we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia 

pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak 

samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę” (2Pt 3,16). 

Sam Paweł mówi również o tym, że ktoś „przekręca” jego pisma. 



Relacje między Kościołem, Pismem i Tradycją 

Jakie więc mamy relacje pomiędzy tymi rzeczywistościami? 

 

 

 

JEDNOŚĆ ona zależy od wspólnych faktorów: 

- wspólny początek w Bogu, ponieważ Bóg inspiruje Pismo i Bóg 
ustanawia w Chrystusie, wraz z asystencją Ducha Świętego, tradycję 
apostolską. 
- wspólny cel, czyli zbawienie ludzi 
- wspólną treść, Ewangelię, czyli przepowiadanie apostolskie 

ROZRÓŻNIENIE Traktuje się też o rzeczywistościach różnych 

-jedną rzeczą jest słowo Boże, inspirowane, inną zaś słowo w swoich 
różnych formach, które nie ma tej boskiej inspiracji – chociaż wciąż 
będąc ubogacane gwarancją asystencji Bożej poprzez funkcję 
Magisterium 
- Pismo św. ma strukturę tekstu zamkniętego, natomiast Tradycja jest 
żywym przekazem, który wyraża w historii to, co depozyt (Pismo i 
Tradycja) zawiera  
- wspólną treść, Ewangelię, czyli przepowiadanie apostolskie 

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ Pozostają jednak ściśle współzależne 

S

Y

N

T

E

Z

A

 



 

 

 

- Poprzez to jak się uformował depozyt: Tradycja interpretuje Pismo; 
Tradycja jest również uprzednia do Pisma. 
- Poprzez to w jaki sposób depozyt zostaje uznany za autentyczny: 
Tradycja „wręcza” kanon, ale jednocześnie Pismo jest ostatecznym 
fundamentem aby skonfrontować prawdziwość tego, co się przekazuje. 
- Poprzez ich funkcję w życiu Kościoła: Tradycja istnieje pierwotnie po to, 
aby interpretować poprawnie Słowo Boże spisane (Tradycja 
ukierunkowana na Pismo), ale z drugiej strony, Słowo Boże spisane, bez 
życia przeżywanego w Kościele, pozostawałoby martwą  literą (Pismo 
ukierunkowane na żywą Tradycję) 

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ Pozostają jednak ściśle współzależne 

S

Y

N

T

E

Z

A

 



Relacja pomiędzy Pismem i Tradycją: niektóre konkluzje - KKK 

 
II. Relacja między Tradycją i Pismem świętym 

Wspólne źródło... 

80 "Tradycja święta i Pismo święte ściśle się z sobą łączą i komunikują... wypływając z tego samego 

źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu. Tradycja i Pismo święte 

uobecniają i ożywiają w Kościele misterium Chrystusa, który obiecał pozostać ze swoimi "przez 

wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 20). 

...dwóch różnych sposobów przekazywania 

81 "Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie. 

Święta Tradycja słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom przekazuje 

w całości ich następcom, by oświeceni Duchem Prawdy, wiernie je w swym nauczaniu zachowywali, 

wyjaśniali i rozpowszechniali". 

82 Wynika z tego, że Kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie 

Objawienia, "osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo święte. 

Toteż obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu. 

Tradycja apostolska i tradycje eklezjalne 

83 Tradycja apostolska, o której tu mówimy, pochodzi od Apostołów i przekazuje to, co oni otrzymali z 

nauczania i przykładu Jezusa, oraz to, czego nauczył ich Duch Święty. Pierwsze pokolenie chrześcijan 

nie miało jeszcze spisanego Nowego Testamentu; sam Nowy Testament poświadcza więc proces żywej 

Tradycji. 

Od Tradycji apostolskiej należy odróżnić "tradycje" teologiczne, dyscyplinarne, liturgiczne i 

pobożnościowe, jakie uformowały się w ciągu wieków w Kościołach lokalnych. Stanowią one 

szczególne formy, przez które wielka Tradycja wyraża się stosownie do różnych miejsc i różnych 

czasów. W jej świetle mogą one być podtrzymywane, modyfikowane lub nawet odrzucane pod 

przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. 

 



II - 4. Relacje między Pismem, Tradycją, Magisterium i świętością. 

Magisterium w relacji do Objawienia. 

Funkcją (zadaniem) Magisterium w relacji do Objawienia (Pisma) jest przede 

wszystkim służba objawionemu słowu w porządku (in ordine) zbawienia dusz. 

Zadanie to umożliwia pewną harmonizację  napięcia istniejącego pomiędzy 

 wiernością depozytowi wiary 

 i przekazowi słowa w sposób adekwatny według potrzeb każdej epoki. 

Należy przy tym pamiętać, że ostatecznym powodem umożliwiającym tę harmonię 

jest obecność działania Ducha Świętego w Kościele, który jest gwarantem zarówno 

prawdy depozytu jak również jego wiernej proklamacji w historii. 

W taki sposób Lumen Gentium syntetyzuje relację między Magisterium i Objawieniem 

„Boskie posłannictwo powierzone przez Chrystusa Apostołom trwać będzie do końca 

wieków (por. Mt 28,20), ponieważ Ewangelia, którą mają przekazywać, jest dla Kościoła po 

wszystkie czasy źródłem całego jego życia. Dlatego to w tej hierarchicznie zorganizowanej 

społeczności Apostołowie zatroszczyli się o to, by ustanowić swych następców. 

Nie tylko bowiem mieli w sprawowaniu swego urzędu rozmaitych pomocników, ale aby 

powierzona im misja była kontynuowana po ich śmierci, bezpośrednim swoim 

współpracownikom przekazali, jak w testamencie, zadanie prowadzenia dalej i umacniania 

rozpoczętego przez siebie dzieła, zalecając im czuwanie nad całą trzodą, w której Duch 

Święty ich umieścił, aby byli pasterzami Kościoła Bożego (por. Dz 20,28)” (LG 20). 



Przedmiot Magisterium 

Zazwyczaj przedmiot Magisterium wyraża się używając 

patrystycznego wyrażenia: 

res fidei et morum 

Z tej jednak racji, że funkcją Magisterium jest przekazywać słowo, 

które prowadzi do zbawienia, część jego nauczania będą stanowiły 

również te prawdy, których potwierdzenie jest konieczne aby  

 zrozumieć, 

 wyjaśnić, 

 obronić 

jego zbawczą zawartość. 



Magisterium może więc prowadzić do nauczania: 

 prawd formalnie objawionych (revelatum per se), które nazywamy 

pierwszorzędnym przedmiotem  Magisterium Kościoła 

 są to prawdy nauczane w sposób otwarty w tekście Pisma świętego, 

 bądź mogące wyłaniać się z tychże tekstów 

  dogmaty trynitarne, chrystologiczne 

 podstawowa doktryna o Kościele, o sakramentach, itd. 

 jak i prawd objawionych nie w sposób formalny, które konstytuują 

drugorzędne Magisterium Kościoła 

 prawdy, które nie są zawarte w Piśmie świętym, ale których 

potwierdzenie jest konieczne, aby zrozumieć i przekazać Ewangelię 

zbawienia  Chrystusa; 

 nauczania podporządkowane Tradycji (które się odnoszą do Tradycji 

pierwszych wieków), a więc nigdy nie będące niezwiązane z 

Objawieniem (nawet jeśli nie są częścią Pisma). 



Prawdy porządku filozoficznego – przedmiot Magisterium. 

Należy zaznaczyć, że przynależą do drugorzędnego przedmiotu 

Magisterium niektóre nauczania o charakterze filozoficznym,  jak na 

przykład: 

 Naturalne poznanie Boga (Jego istnienie i podstawowe atrybuty), 

 istnienie wolności osobowej, 

 nieśmiertelność duszy ludzkiej 

 

Są to więc pewne treści, które stanowią tzw. revelatum per accidens 

lub też treści nie dające się w żaden sposób odnieść do słowa 

objawionego. 

To, że Kościół czyni z nich przedmiot nauczania koresponduje z rolą 

racjonalną i antropologiczną  tychże treści; negując je nie byłoby 

możliwe zrozumienie Objawienia, jego strzeżenie oraz  wierne 

ukazywanie.  

 



Sposoby zastosowania Magisterium (w jaki sposób się realizuje) 

 

Magisterium 

 zwyczajne  (zarówno powszechnie jak i nie)  

 uroczyste – nazywane również nadzwyczajnym 

Magisterium 

zwyczajne 

powszechne 

nadzwyczajne / uroczyste 

niepowszechne 



 Magisterium zwyczajne niepowszechne polega na nauczaniu 

biskupów (a więc również biskupa Rzymu) kiedy sprawują troskę 

duszpasterską nad „stadem” im powierzonym. 

 zazwyczaj poszczególne nauczania nie są podawane z jakimś szczególnym 

poziomem uniwersalności bądź niereformowalności, 

 z drugiej strony mogą posiadać taki charakter uniwersalności i 

niereformowalności wówczas gdy te orzeczenia dotyczą prawd już 

posiadających takie cechy. 

 Magisterium zwyczajne powszechne – jest nim wtedy, gdy biskupi 

przewodzący poszczególnym cząstkom Ludu Bożego im 

powierzonego, w jedności z Biskupem Rzymu – głową kolegium 

biskupów – chociaż rozprzestrzenieni na ziemi, współdziałają razem 

nad jakimś poszczególnym nauczaniem  lub doktryną do 

zaproponowania Ludowi Bożemu: taka syntonia/konwergencja może 

zachodzić na dwa sposoby 

  w perspektywie historycznej (zgodność nauczania: tak samo dziś jak 

kiedyś – jedność rozciąga się w czasie) 

 w perspektywie teraźniejszej (jedność rozciąga się przestrzennie) 

 



Sposób orzekania Magisterium zwyczajnego powszechnego 

generalnie nie przybiera formy języka definitywnego, chociaż treść 

podana do nauczania może mieć charakter czegoś definitywnego. 

 

 Magisterium nadzwyczajne / uroczyste zachodzi wówczas, gdy 

 Biskupi w zjednoczeniu z Biskupem Rzymu proklamują jakieś 

szczególne nauczanie lub doktrynę poprzez akt kolegialny, jak na 

przykład to, co zostaje sformułowane podczas Soboru ekumenicznego. 

 Kiedy Biskup Rzymu proponuje również osobiście orzeczenia ex 

cathedra – czyli odwołując się otwarcie do swego mandatu piotrowego. 

Zasadniczo to poprzez tę formę Magisterium ogłaszane są 

nauczania wiążące: użyty w nich język definiuje treść doktryny, 

w którą wierni są zobowiązani wierzyć. 



II - 5. Poziomy i aspekty nieomylności Kościoła. 

  

Zrozumienie pojęcia nieomylności opiera się na pojęciu 

niezniszczalności Kościoła i od niej właśnie wyprowadza swoje 

usprawiedliwienie.  

Pojęciu niezniszczalności [łac. in-defectibilis od non deficio: niczego 

mi nie ubywa, nie brakuje, nie słabnę, nie rozwiązuję, ale i: nie tracę 

konsystencji, nie wyczerpuję się]  

są przyporządkowane trzy „zawartości”: 

 idea stałości w tożsamości (stabilność tego, kto pozostaje 

substancjalnie jednakowy i wierny sobie samemu, nie „wynaturza” 

się); 

 idea trwałości w czasie; 

 swego rodzaju „uporczywość” ukierunkowana na wypełnienie 

precyzyjnej roli eschatologicznej. 

 

  



Niezniszczalny charakter Kościoła 

 znajduje swoje potwierdzenie w Nowym Testamencie 

 i zależy od założycielskiej woli Chrystusa.  

[Jezus, aby zagwarantować przekaz Objawienia – po ludzku możemy 

powiedzieć, że „podjął środki ostrożności” - zbudował Kościół dając mu taką 

strukturę, aby móc zabezpieczyć trwałość w czasie i wierność w nauczaniu. 

Oczywiście z asystencją Ducha Świętego (ponieważ ludzie sami z siebie bardzo 

szybko są skłonni „kombinować” przy doktrynie )]. 

Jedna ze wskazówek esplicite to ta powiązana z wyznaniem Piotra: 

„Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale 

zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18). 

Sam Chrystus: 

 obiecuje Apostołom akompaniować ich misji aż do końca czasów (cfr. 

Mt 28,18-20) 

 ogłasza posłanie Ducha Świętego na zawsze jako trwałe świadectwo i 

gwarancja prawdy (por.  J 14,17.26) 

(KKK 84-87. 91-93) 



 

 

 

 

 

 

„Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś 

Piotr [czyli Skała], i na tej Skale 

zbuduję Kościół mój, a bramy 

piekielne go nie przemogą” (Mt 

16,18). 

 

 



II - 6. Zakres i warunki nieomylności nauczania Pasterzy Kościoła. 

II – 6.1. Nieomylność Kościoła w nauczaniu (in docendo) 

Magisterium Kościoła zajęło się w sposób formalny 

usystematyzowaniem doktryny dotyczącej nieomylności jedynie 

podczas dwóch ostatnich Soborów Watykańskich. 

Przejawy tej nieomylności w nauczaniu  zostały wskazane w numerze 

25 Konstytucji Lumen gentium:  

 

„Choć poszczególni biskupi nie posiadają przywileju nieomylności, to 

jednak głoszą oni nieomylnie naukę Chrystusową wówczas, gdy 

nawet rozproszeni po świecie, ale z zachowaniem więzów łączności 

między sobą i z Następcą Piotra, nauczając autentycznie o rzeczach 

wiary i obyczajów, jednomyślnie zgadzają się na jakieś zdanie, jako 

mające być definitywnie uznane”. 

 

 



 „A zachodzi to w sposób tym bardziej oczywisty wtedy, gdy zebrani razem 

na Soborze powszechnym, dla całego Kościoła są nauczycielami i 

sędziami, w sprawach wiary i obyczajów, i ich orzeczenia należy przyjąć 

posłuszeństwem wiary”. 

 

 

 

 

Ta nieomylność, w którą Boski Odkupiciel zechciał wyposażyć Kościół swój w 

określaniu nauki wiary lub obyczajów, ma taki zakres, jak i depozyt boskiego 

Objawienia, który ma być ze czcią przechowywany i wiernie wykładany. 

Nieomylnością tą z tytułu swego urzędu cieszy się Biskup Rzymski, Głowa 

Kolegium Biskupiego, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich 

wiernych Chrystusowych, który braci swych umacnia w wierze (por. Łk 22,32), 

ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary i obyczajów” (LG 25). 



Łatwo można rozpoznać w tej perspektywie soborowej, że nieomylność 

jest przyporządkowana dwom z trzech form egzekucji Magisterium już 

przez nas spotkanych: 

 uroczyste 

 i zwyczajne powszechne. 

W pierwszym przypadku nieomylność w nauczaniu wyraża się gdy 

mamy do czynienia z  

 Magisterium Soborów Powszechnych zgromadzonych wokół Biskupa Rzymu, 

 lub Magisterium Biskupa Rzymu kiedy definiuje ex cathedra, na mocy swojego 

urzędu głowy kolegium biskupów i  pasterza Kościoła Powszechnego. 

W drugim przypadku nieomylność w nauczaniu zostaje zaaplikowana do 

Magisterium zwyczajnego powszechnego biskupów rozsianych po 

świecie, w ich zadaniu pasterzowania kościołom partykularnym im 

powierzonym (ale zawsze jako kolegium biskupie, które następuje po 

kolegium apostolskim – a więc wyposażone – w pasterską troskę o 

Kościół Powszechny).  



II – 6.2. Sensus fidei Ludu Bożego: nieomylność w wierzeniu (in 

credendo) 

Zmysł wiary ma również swego rodzaju nieomylność w wierzeniu. 

Mówi o tym Konstytucja Lumen gentium w numerze 12: 

„Ogół wiernych, mających namaszczenie od Świętego (por. 1 J 2,20 i 

27), nie może zbłądzić w wierze i tę szczególną swoją właściwość 

ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy poczynając 

od biskupów aż po ostatniego z wiernych świeckich ujawnia on swą 

powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów”.  

„Albowiem dzięki owemu zmysłowi wiary, wzbudzaniu i 

podtrzymywanemu przez Ducha prawdy, Lud Boży pod przewodem 

świętego urzędu nauczycielskiego – za którym idąc, już nie ludzkie, lecz 

prawdziwie Boże przyjmuje słowo (por. 1 Tes 2,13) – niezachwianie 

trwa „przy wierze raz podanej świętym” (por. Jd 3), wnika w nią głębiej 

z pomocą słusznego osądu i w sposób pełniejszy stosuje ją w życiu” (LG 

12). 



II – 7. Niezmienność i rozwój dogmatów. 

Od początku ewangelizacyjnej misji Kościoła daje się dostrzec 

 konieczność jakiegoś utrwalenia niektórych treści Objawienia, 

 których wyznawanie było uznawane za posiadające pierwszorzędną 

ważność dla zbawienia.  

 

 

 

 

Dogmat posiada więc zawartość prawdy: 

 wskazuje i przekazuje prawdziwą wiedzę o charakterze definitywnym, 

 chociaż  jednocześnie  będąc „podatnym” na rozwinięcie i pogłębienie.  

Wyjaśnieniem, że dogmaty chrześcijańskie posiadają zawartość 

prawdziwą i obiektywną (ważną dla wszystkich) zajmowało się przede 

wszystkim tzw.  

MAGISTERIUM ANTYMODERNISTYCZNE. 

Wiara wyznawana sercem musiała, z biegiem czasu, skonkretyzować 

się w jakiejś formule publicznej: 

„Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a 

wyznawanie jej ustami - do zbawienia” (Rz 10,10). 



Pośród błędów modernistów był np. taki: 

 Rozumienie dogmatu w kluczu immanentnym (subiektywizm) jako 

zwykłe wyjaśnienie i utrwalenie osobistego doświadczenia religijnego. 

 albo jako wiążący przepis ze względu na swój charakter praktyczny 

(moralizm/woluntaryzm) a nie poznawczy. 

 

Błędy te wykazał Papież Pius X w dekrecie Lamentabili sane exitu 

(3.VII.1907) w punktach 22 i 26: 

22. Dogmaty, które Kościół podaje jako objawione, nie są prawdami 

pochodzenia Boskiego, ale są pewną interpretacją faktów religijnych, 

którą z dużym wysiłkiem wypracował sobie umysł ludzki (DH 3422). 

26. Dogmaty wiary należy pojmować według ich funkcji praktycznej, 

tzn. jako obowiązujące w działaniu, nie zaś jako zasady wierzenia (DH 

3426). 



W czasach nam bliższych encyklika Fides et ratio (1998) przypomniała 

o konieczności używania w teologii filozofii otwartej zawsze na pewien 

poziom metafizyczny, zdolnej do poruszania się „od fenomenu do 

fundamentu”, zdolnej do wskazania istnienia pewnej prawdy stabilnej – 

niezależnie od prądów historii, od zmienności języka, od ukazywania się 

fenomenów (por. 82-83, 96-97). 

 

Dlatego też możemy mówić o pewnej niezmienności dogmatu. 

A więc, że znaczenie formuł dogmatycznych proponowanych przez 

Kościół pozostaje zawsze prawdziwe i koherentne. 

W celu lepszego zrozumienia na czym polega ta niezmienność, 

proponuje się trzy następujące teksty. 



1.  Dokument Kongregacji Nauki Wiary Mysterium Ecclesiae 

(24.VI.1973): 

„Wierni powinni więc odrzucić opinię, wedle  której:  

1) formuły dogmatyczne (lub jakiś ich rodzaj) nie mogłyby dokładnie 

wyrażać prawdy, lecz tylko w jej zamiennych przybliżeniach, które są w 

jakiś sposób jej zniekształceniami lub podlegają zmianie;  

2) wspomniane formuły wyrażają prawdę w sposób nieokreślony, i dlatego 

należy jej ciągle szukać przy pomocy owych przybliżeń” (nr 5). 

Kto przyjmowałby taką opinię, nie może uchronić się przed relatywizmem 

dogmatycznym i zniekształcałby pojęcie nieomylności Kościoła, dotyczącej 

jednoznacznego nauczania i przyjmowania prawdy. 

Taka opinia, oczywiście, nie jest zgodna z deklaracjami Soboru Watykańskiego I, 

który, chociaż miał świadomość rozwoju Kościoła w poznawaniu prawdy 

objawionej to jednak nauczał: 

„W świętych (...) dogmatach należy zawsze uwzględniać znaczenie zadeklarowane 

raz na zawsze przez świętą Matkę Kościół i nigdy nie wolno oddalać się od tego 

znaczenia pod pretekstem lub mianem głębszego rozumienia”; potępił także zdanie, 

według którego byłoby możliwe, „ażeby określonym przez Kościół dogmatom 

można było niekiedy, stosownie do postępu wiedzy ludzkiej, nadać inne znaczenie 

niż to, jakie rozumiał i rozumie Kościół” (nr 5). 



2. Drugi tekst to klasyczne sformułowanie (już przez nas analizowane): 

 

Commonitorium, św. Wincentego z Lerynu 

Do tego tekstu odniósł się Sobór Watykański I w 

konstytucji Dei Filius, (nr 56): 

„Niech więc wzrasta i na różne sposoby mocno się 

rozwija (multum vehementerque proficuat) rozumienie, 

wiedza oraz mądrość wszystkich razem i każdego z 

osobna, zarówno poszczególnych łudzi, jak i całego 

Kościoła, ze wszystkich pokoleń i wieków, ale tylko w 

swoim rodzaju, to znaczy w tej samej nauce, w tym 

samym znaczeniu i w tym samym sformułowaniu (in 

eodem dogmate, eodem sensu, eademque sententia)” 



Tekst o wiele bardziej szerszy: niezmienność i rozwój dogmatu 

(Wincenty z Lerynu, Godzina Czytań, piątek XXVII tydzień zwykły) 

 

Św. Wincenty z Lerynu († 450) 

„COMMONITORIUM” 

s i v e 

Tractatus Peregrini pro catholicae fidei antiquitate et universitate 

adversus profanas omnium haereticorum novitates 

 

 „Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est” 

 

ROZDZIAŁ XXIII. 

O postępie w wierze, jaki bywa w Kościele uwzględniany. 

 

Ale powie kto może: czyliż już w Kościele Chrystusa żadnego co do wiary nie 

będzie można mieć postępu? I owszem, niech będzie choćby i największy. Bo któż 

jest tak zazdrosny ludziom, tak nienawistny Bogu, kto by to śmiał zakazywać? Ale 

jednak tak, ażeby to prawdziwie było postępem w wierze, a nie zaś odmienieniem.  



Wszakże bowiem do postępu należy, aby każda rzecz sama w sobie rozszerzona 

była; a zaś do odmiany, ażeby się co przeinaczyło z jednego na drugie. Potrzeba 

więc, ażeby rosły, a wiele i usilnie postępowały, tak poszczególnych jako i 

wszystkich, tak jednego człowieka jako i całego Kościoła, lat i wieków stopniami: 

rozum, umiejętność, mądrość, ale jedynie tylko w swoim rodzaju, to jest w tejże 

samej wierze, w tymże rozumieniu, i w tymże zdaniu.  

Niech religia duchowa, ciał naśladuje sposób, które chociaż za postępem w lata 

członki swoje rozwijają i rozszerzają, zawsze jednak takimi, jak były, trwają też 

same. Wielka jest różnica między kwiatem młodości a dojrzałością starości, ale 

jednak ciż sami stają się starcami, którzy byli młodzianami: że chociaż jednego i 

tegoż samego człowieka stan i postać się odmienia, jedna atoli i taż sama natura, 

jedna i taż sama pozostaje osoba.  

Małe są członki niemowląt, większe już młodzieńców, ale też same przecie. Ile 

mieli członków będąc dziećmi, tyleż mają, gdy stali się mężami: a jeżeli co jest, co 

się rozwija w dalszej porze wieku, to jakby w nasieniu zawarte wprzód było; tak, iż 

nic nowego potem nie tworzy się w starcach, co by jeszcze wprzód nie ukrywało się 

w dzieciach. A stąd bezwątpienia, takie postępowania prawidło jest proste i 

prawdziwe, i ten najpiękniejszy wzrostu porządek, jeżeli też same zawsze w 

dojrzalszych części i kształty liczba lat rozwija, które w malutkich Stwórcy 

utworzyła mądrość.  



A gdyby się zaś postać ludzka w inną na koniec nie swego rodzaju zamieniła formę, 

albo gdyby przybyło lub ubyło cokolwiek w członków liczbie, nastąpiłoby to 

koniecznie, że albo całe ciało zginąć by musiało, albo zostało dziwotworem, albo 

przynajmniej osłabłoby pewnie.  

Tak więc przyzwoicie jest, aby i chrześcijańskiej religii wiara, tych postępów 

trzymała się prawideł, to jest aby się umacniała z laty, rozszerzała z czasem, 

podnosiła z wiekiem, ale jednak, aby niezepsuta i nienaruszona trwała na zawsze: a 

we wszelkich części swoich miarach, we wszystkich w szczególności, jakoby w 

członkach i zmysłach własnych, aby zawsze pełna i doskonała była, która by żadnej 

przeto nie dopuszczała odmiany, żadnej własności utraty, żadnej nie ponosiła w 

ustawach różności.  

Na przykład, zasiewali przodkowie nasi w starożytnych czasach na kościelnej roli 

pszenicznej wiary nasiona, bardzo więc jest niegodziwie i niewłaściwie, abyśmy ich 

potomkowie, zamiast prawdziwości czystego zboża podłożony kąkolu błąd zbierali. 

Ale bardziej tak wypada i przyzwoicie jest, abyśmy nie różniąc się i pierwsi i 

ostatni, ze wzrostu pszenicznego siewu i pszenicznej także wiary zbierali owoce; że 

gdy co z owych nasion porostków zawikłało się, z przeciągiem czasu, aby teraz 

rozwiązane i posadzone było, nic atoli nie odmieniając z własności rośliny: a 

chociaż dodana będzie postawa, kształt i osada, taż sama jednak każdego rodzaju, 

aby pozostała natura.  



Dalekim niech od nas będzie, aby różne owe katolickiego rozumienia ogrody 

obróciły się w chwast i ciernie. Precz, mówię, aby w tym duchownym raju, z 

cynamonu i balsamu latorośli, lulek nagle, i blekot wyrosły. Cokolwiek więc na 

uprawie tej roli Kościoła Bożego wiarą ojców zasiano, właściwą jest rzeczą, aby toż 

samo było przesadzane i zachowane przez gospodarstwo synów: toż samo, aby 

kwitło i dojrzewało, toż samo, aby się polepszało i pożytkowało. Godzi się bowiem, 

aby dawne owe niebieskiej filozofii ustawy, wyprawiły się z czasem, wygładziły i 

polerowały; ale się nie godzi, aby były zamienione, nie godzi się, aby były obcinane 

i urywane. Niech wezmą wreszcie jasność, światłość, ozdobę; ale zatrzymać 

pełność, całkowitość i własność konieczną jest potrzebą.  

Albowiem gdy raz tylko ta wolność bezbożnej zdrady dopuszczoną zostanie, 

wzdrygam się powiedzieć, jakie za tym nastąpi niebezpieczeństwo wykorzenienia i 

zniszczenia religii. Odrzuciwszy jakąkolwiek cząstkę prawdy katolickiej, 

wyrzekniemy się, jakoby ze zwyczaju i godziwości, innej także i znowu innej i tak 

koleją po sobie jednej i drugiej. Gdy zaś pojedyncze części odrzucimy, cóż w końcu 

nastąpi? – Całkowite odrzucenie wszystkiego. Przeciwnie, jeżeli zaczniemy łączyć 

rzeczy nowe ze starymi, cudze ze swoimi i świeckie ze świętymi, zwyczaj ten z 

konieczności wślizgnie się do wszystkiego tak, że potem w Kościele nie zostanie nic 

nietkniętego, nic nieskażonego, nic całkowitego, nic niepokalanego, ale będzie tam 

następnie dom nierządny błędów bezbożnych i haniebnych, gdzie była poprzednio 

świątnica prawdy czystej i nietkniętej.  



Niechaj miłosierdzie Boże odwróci tę krzywdę od umysłów swoich czcicieli i niech 

to raczej zostanie szaleństwem bezbożnych. 

Kościół zaś Chrystusowy, stróż pilny i ostrożny złożonych w nim dogmatów, 

niczego w nich nie zmienia, niczego nie zmniejsza, niczego nie dodaje, nie znosi 

rzeczy niezbędnych, nie przyjmuje zbytecznych, nie traci swego, ani nie pożąda 

cudzego, ale najpilniej o to się tylko troszczy, aby, wiecznie i mądrze chowając 

rzeczy stare, co jest dawniej zestawione i poczęte, tym się zaopiekował i to 

wygładził, – co jest wyraźnego i już objaśnionego, utwierdził i umocnił, – co jest 

zatwierdzonego i określonego, przechował.  

Wreszcie, do czegóż nie dążył za pomocą uchwał soborowych, jeżeli nie do tego 

celu, aby w co poprzednio po prostu wierzono, w to potem wierzono pilniej, – co 

przedtem po cichu opowiadano, to następnie czynniej głoszono, – co przedtem 

bezpiecznie czczono, tym się potem troskliwiej zajmowano? To, mówię, Kościół 

katolicki, budzony nowatorstwami heretyckimi, dekretami swoich soborów zawsze 

czynił, a nie co innego, prócz tego jednak, że, co od przodków przez podanie 

otrzymał, następcom w piśmie utrwalił, wielką rzeczy ilość w niewielu głoskach 

zawierając i po większej części, dla jasności rozumienia, nowego prawdy znaczenia 

nie nazywając nowym wyrazem. 

 



3. Trzeci fragment jest zaczerpnięty z przemówienia św. Jana XXIII na rozpoczęcie 

obrad Soboru Watykańskiego II (11.X.1962), zachęcając aby łączyć ze sobą 

rzeczywistość niezmienności wraz z rozwojem. 

„Per intavolare soltanto simili discussioni non era necessario indire un Concilio 

Ecumenico. Al presente bisogna invece che in questi nostri tempi l’intero 

insegnamento cristiano sia sottoposto da tutti a nuovo esame, con animo sereno e 

pacato, senza nulla togliervi, in quella maniera accurata di pensare e di formulare 

le parole che risalta soprattutto negli atti dei Concili di Trento e Vaticano I; 

occorre che la stessa dottrina sia esaminata più largamente e più a fondo e gli animi 

ne siano più pienamente imbevuti e informati, come auspicano ardentemente tutti i 

sinceri fautori della verità cristiana, cattolica, apostolica; occorre che questa 

dottrina certa ed immutabile, alla quale si deve prestare un assenso fedele, 

sia approfondita ed esposta secondo quanto è richiesto dai nostri tempi. 

Altro è infatti il deposito della Fede, cioè le verità che sono contenute nella 

nostra veneranda dottrina, altro è il modo con il quale esse sono annunziate, 

sempre però nello stesso senso e nella stessa accezione. Va data grande 

importanza a questo metodo e, se è necessario, applicato con pazienza; si 

dovrà cioè adottare quella forma di esposizione che più corrisponda al magistero, la 

cui indole è prevalentemente pastorale". 



„For that, a Council was not necessary. However, from the renewed, serene and 

calm adherence to all the teachings of  the Church, in its integrity and precision, as 

resplendent mainly in the conciliar acts of  Trent and Vatican I, the Christian and 

Catholic spirit of  the entire world awaits to go one step further towards a 

doctrinal penetration and a formation of  consciences that is in a more perfect 

correspondence with fidelity to authentic doctrine, studying it and exposing it 

through the forms of  research and the literary formulas of  modern thought. One 

thing is the substance of  the old doctrine, of  the "depositum fidei",and another the 

way to formulate its expression; and of  this we must take great account - with 

patience, if  necessary - by adhering to the norms and requirements of  a teaching 

of  a predominantly pastoral nature”. 

 

 



Z powyższych tekstów jasno wynika, że słowem-kluczem jest  

 

 

Zawiera w sobie ono parametr zdolny do oceny stabilności oraz do zachowania 

(conservatio) w czasie treści werytatywnej dogmatu. 

 

Rozwój dogmatu 

Istnienie pewnego rozwoju dogmatu  w Magisterium Kościoła można „wydobyć” z 

dwóch faktów: 

 liczba zdefiniowanych dogmatów rośnie wraz z historią Kościoła (wzrost 

ilościowy), 

 te same sformułowania dogmatyczne ubogacają się nowymi wyjaśnieniami 

Magisterium (wzrost rozumienia).  

SENS 



Sformułowania dogmatyczne stają się następnie przedmiotem rozwoju, na bazie tej 

samej natury historycznej i żywej obecnej w Tradycji. 

 

Magisterium jest częścią integralną oraz autorytarną (auctoristas) jeśli chodzi o 

interpretację. Magisterium jest misteryjno-sakramentalną formą Tradycji.  

 

A więc: zasadnicze faktory rozwoju dogmatu są jednocześnie faktorami rozwoju 

Tradycji.  

 

Poza koniecznością  

 wyjaśniania błędów 

 i zwalczania herezji 

(co jest faktorem historycznie determinującym), motywami rozwoju dogmatycznego 

są te zawarte w cytowanym już fragmencie Dei Verbum: 

 



„Tradycja ta,  

wywodząca się od Apostołów,  

rozwija się (proficit) w Kościele pod opieką Ducha Świętego.  

Wzrasta bowiem zrozumienie tak rzeczy, jak słów przekazywanych, już to dzięki 

kontemplacji oraz dociekaniu wiernych, którzy je rozważają w sercu swoim (por. 

Łk 2,19 i 51), już też dzięki głębokiemu, doświadczalnemu pojmowaniu spraw 

duchowych, już znowu dzięki nauczaniu tych, którzy wraz z sukcesją biskupią 

otrzymali niezawodny charyzmat prawdy. Albowiem Kościół z biegiem wieków 

dąży stale do pełni prawdy Bożej, aż wypełnią się w nim słowa Boże” (DV 8). 

 

 



św. John Henry Newman (1801-1890; beatyfikacja: 

2010, kanonizacja 2019), w swoim dziele 

O rozwoju doktryny chrześcijańskiej (1841-1845;  w 

trakcie pisania ksiązki dokonała się jego konwersja na 

katolicyzm), wymienia siedem kryteriów przydatnych, 

aby odróżnić – w trakcie upływu historii – prawdziwy 

rozwój doktryny od jej zepsucia.  Autentyczny rozwój 

doktryny posiada, wg Newmana, następujące cechy: 

 

1. Trwałość jedynego rodzaju: podmiot musi zachować swoją tożsamość, 

niezależnie od zewnętrznych zmian, które mogą się pojawić (ta sama intuicja, 

którą widzieliśmy u św. Wincenta z Lerynu: organizm, pozostając sobą, rozwija 

się, wzrasta w czasie). 

2. Kontynuacja w pryncypiach (principio: pierwsza przyczyna, zasada). Doktryna 

musi pozostawać koherentną z sobą samą; istnieją pewne pryncypia-

przewodzące, które nigdy nie wchodzą w sprzeczność i które umożliwiają 

rozwój idei w ciągu historii.  

 



3. Moc asymilacji: Jest to zdolność do zaangażowania i wcielenia tego, co jest 

różne – „modelując” się, pozostając jednocześnie tym samym (niekoniecznie 

„takim samym”). Nowość, historia – nie są widziane jako coś co należy 

zwalczać, ale jako coś „w czym można się poruszać” (dziś nazwiemy to 

inkulturacją). 

4. Obecność pewnej logicznej koherencji – często odkrytej a posteriori – pomiędzy 

zasadami i owocami, które z nich wynikają. 

5. Antycypacja przyszłych wydarzeń, często w formie intuicji, formuły 

wybiegające w przyszłość. „Przedwczesne nasiona w obecnej rzeczywistości”. 

6.  Rozwój, który nie odrzuca przeszłości, lecz potrafi ją docenić i zwracać się do 

niej nieustannie jako do gwarancji prawdziwej kontynuacji historycznej.  

7. Obecność pewnej wiecznej siły oraz niezmiennej zdolności do odnawiania się, 

bez czynienia jakiegokolwiek braku. 



Relacja z filozofią oraz rozeznanie systemów filozoficznych. 

Dogmaty Kościoła pozostają w pewnej koniecznej relacji do 

 filozofii, 

 kultur innych ludzi, 

 języka ludzkiego. 

 

Ta relacja jest nieunikniona – a z drugiej strony bardzo owocna.  

Fides et ratio (nr 66), mówiąc o relacjach pomiędzy Objawieniem i 

filozofią, przyznaje wartość  pewnemu koniecznemu „szkieletowi” pojęć 

i odniesień filozoficznych.  

Są to tak zwane „preambula fidei” – czyli przesłanki wiary. Mamy tutaj 

na myśli pojęcia oraz prawdy dostępne na sposób trwały rozumowi 

ludzkiemu, których jednoznaczne poznanie jest konieczne do 

zrozumienia Słowa Bożego.  

Definicja PWN: „praeambula fidei [łac., ‘przesłanki wiary’], filoz., teol. 

dane rozumowe poprzedzające przyjęcie wiary (chrześc.), mające na celu 

wykazanie wiarygodności Objawienia”. 

 


