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SCHEMAT WYKŁADÓW 

A.  Wprowadzenie do Teologii 

1. Definicja 

2. Metody (relacja rozum-wiara, naukowość teologii) 

3. Żródła 

B. Teologia fundamentalna 

II. Objawienie 

III. Wiara 

IV. Wiarygodność Objawienia [sama w sobie] 

V. Wiarygodność Objawienia w przekazie Pisma [ST, NT: Jezus, 

Kościół] 

VI. Objawienie chrześcijańskie w relacji do innych religii 

I. 



IV. WIARYGODNOŚĆ OBJAWIENIA   
Przystępujemy teraz do omówienia centralnego tematu Teologii 

fundamentalnej, którym jest WIARYGODNOŚĆ. Zagadnienie to 

możemy przedstawić za pomocą następującego schematu. 

Wiarygodność Objawienia 

 

 
sama w sobie [racjonalność] 

wiary w Objawienie 

logiczna i ludzka treści Objawienia 

w Piśmie świętym 

W Starym Testamencie 

W Nowym Testamencie 

Wiarygodność  

Jezusa 

Wiarygodność  

Kościoła 
w historii 



IV. WIARYGODNOŚĆ OBJAWIENIA 
 

Schemat 

 

1. Konieczność racjonalnego usprawiedliwienia wyboru wiary 

chrześcijańskiej. 

2. Argumenty obecne w samym Objawieniu, które czynią je 

wiarygodnym dla człowieka. 

3. Rola preambula fidei w akceptacji Objawienia. 

4. Krytyka i odrzucenie fideizmu ze strony Kościoła. 



IV – 1. Konieczność racjonalnego usprawiedliwienia wyboru wiary 

chrześcijańskiej. 

Autor Pierwszego Listu św. Piotra, aby umocnić pierwszych 

chrześcijan w obliczu zagrożenia prześladowaniami, zachęcał ich aby 

adorowali Chrystusa w ich sercach, ale również, aby byli „zawsze 

gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was 

uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1Pt 3,15).  

W wersji Neowulgaty, „uzasadnienie” oznacza bardziej obronę 

(defensio) czyli apologię, zgodnie z greckim tekstem: „mówić 

otwarcie, publicznie”. 

Tekst z Pierwszego Listu św. Piotra ukazuje symultaniczność trzech 

ważnych terminów: 

• apologia [zdolność do utrzymania pozycji, obrony], 

• uzasadnienie – ratio [nie irracjonalność przedmiotowej treści wiary, 

racjonalność i wiarygodne prawdopodobieństwo osobistego wyboru 

wiary], 

•nadzieja [zbudowana na wierze]   



To, do czego się tutaj odnosimy dotyczy centralnej treści wiary 

chrześcijańskiej: wiary w zmartwychwstanie Chrystusa. 

 

Św. Tomasz precyzuje: 

Wiara 

• nie jest dociekaniem rozumu przyrodzonego, udowadniającego to 

w co się wierzy [treść obiektywna]; 

• [ale] obejmuje jakieś dociekanie [faktów, motywów], które 

prowadzą człowieka do uwierzenia,  

[jak na przykład, że pewne rzeczy] Bóg objawił i uwierzytelnił 

cudami” (S.Theol., II-II, q.2, a.1, ad 1um). 



Teologia fundamentalna w tym tekście św. Piotra zawsze widziała 

pewien klucz do zrozumienia apologetycznego sensu swojej 

dyscypliny. Aby lepiej zrozumieć na czym polega ten apologetyczny 

wymiar i jak się on realizuje wewnątrz programu teologiczno-

fundamentalnego, należy dokonać pewnych koniecznych uściśleń 

właśnie w ramach terminu „apologetyka”. 

Ponowna refleksja nad układem różnych traktatów teologicznych, 

zapoczątkowana w II połowie XX wieku, a w sposób szczególny 

wokół lat Soboru Watykańskiego II, sprawiła, że współczesną 

Teologię fundamentalną rozumie się jako rezultat pewnej 

emancypacji od poprzedzającej ją Apologetyki katolickiej. 

 



→ Jeśli Apologetyka tradycyjna uznawała za swoje pierwszorzędne 

zadanie: 

• obronę wiary, używając argumentów „spoza wiary” (jedynie 

rozumowych) wobec osób niewierzących, które atakowały (epoka 

patrystyczna) 

 - spójność logiczną treści Objawienia (wiarygodność 

przedmiotu) 

a więc 

- akceptowalność samego aktu wiary ze strony wierzącego 

(wiarygodność podmiotowa) 

• ukazanie preambula fidei, czyli niektórych prawd objawionych, które 

są osiągalne również bez wiary , za pomocą jedynie rozumu (okres 

średniowiecza i nowożytność),  

→ Teologia Fundamentalna, nie wykluczając tych aspektów, położyła 

akcent na ważnym zadaniu 

• wskazania wierzącemu  motywów racjonalności aktu wiary oraz 

tego, w co się wierzy (współczesność, zwłaszcza od Vaticanum II). 



Apolgetyka = 

obrona 

nieirracjonalności 

przedmiotu wiary 

wiarygodności 

aktu wiary 

demonstracja preambula fidei 

= prawdy objawione dostępne 

również samemu rozumowi 

(revelatum per accidens) 

prowadzona z 

zewnątrz, 

argumentami 

racjonalnymi, które 

nie wymagają wiary 

-istnienie i atrybuty Boga 

-nieśmiertelność duszy 

-prawo moralne naturalne 

Teologia 

Fundamentalna = 

obrona racjonalności aktu wiary i jej treści 

demonstracja preambula fidei  

refleksja osoby wierzącej zwraca się ku ukazaniu 

wiarygodności wiary  „od wewnątrz” używając 

argumentów racjonalnych które „stają obok” wiary 



To przestawienie akcentów i powiązane z nim poszerzenie 

Apologetyki w Teologii Fundamentalnej było możliwe również z 

powodu pewnych czynników „zewnętrznych”: 

• stopniowy proces osłabiania racjonalności filozoficznej (kryzys 

metafizyki i realizmu metafizycznego), 

•skoncentrowanie się w antropologii filozoficznej bardziej na 

podmiocie niż na przedmiocie, 

• rozwój nauk biblijno-egzegetycznych, 

• istotny wkład Magisterium Soboru Watykańskiego II 

 

Dokonała się również refleksja dotycząca konieczności aplikacji  

rozumu, który będzie wyposażony w zdolność demonstracyjną w celu 

• przezwyciężenia relatywizmu oraz ponownego  odnalezienia 

prawd obiektywnych  

• i realizmu metafizycznego. 



IV – 2. Argumenty obecne w samym Objawieniu, 

które czynią je wiarygodnym dla człowieka 

 

Wiarygodność wiary nie byłaby [zasadniczo konieczna] 

• do tego, aby dokonać konkluzji rozumowania, 

• ale do czegoś, co Objawienie jako takie  przekazuje w sobie, 

ukazując je podmiotowi wierzącemu. 

Hans Urs von Balthasar (1905-1988) bardzo mocno rozwinie tę 

perspektywę podkreślając, że wiarygodność Objawienia ściśle 

przylega: 

• do jego piękna, 

• do jego transcendencji 

• i do jego intymnej wewnętrznej koherencji 

są to  cechy, poprzez które Bóg zwraca się do człowieka objawiając 

mu swoją Chwałę. 

 



Nowe spojrzenie obecne w Teologii Fundamentalnej umożliwia 

wypracowanie odpowiedniej teologii wiarygodności. 

Owa „teologia wiarygodności” za swój punkt wyjścia obiera studium 

auto-świadectwa, które Bóg ofiaruje człowiekowi, aby ten uwierzył 

Jego Słowu.  

Elementy podobnego auto-świadectwa możemy wyprowadzić ze 

świata Biblii 

• zarówno wówczas gdy Bóg się objawia w historii zbawienia i, 

generalnie, w każdym słowie Pierwszego Testamentu, 

• jak i w sposobach – często bezpośrednich i jednoznacznych – przez 

które Jezus z Nazaretu w Nowym testamencie udziela racji aby 

wierzyć Jego słowom. 

• Analogicznie czynić będą później Jego uczniowie.  



a) Ostateczne powody, które usprawiedliwiają przyjęcie Objawienie 

znajdują się WEWNĄTRZ OBJAWIENIA a nie poza nim. 

 

Wiarygodność Objawienia nie jest demonstrowana jako czysta 

racjonalność  filozoficzna na drodze: rozum filozoficzny – wiara, 

 

ale zostaje ukazana zwracając uwagę  rozmówcy w pierwszym 

rzędzie na Objawienie, i wychodząc od Objawienia kierując się 

ku uniwersalności rozumu 

Ukazuje się tutaj pewne współbrzmienie z personalistycznym 

charakterem Objawienia: ostatecznych motywów wiarygodności 

należy poszukiwać we  

• wiarygodności Podmiotu, który się objawia, 

• w niezawodności Jego świadectwa  

• razem z fascynacją objawioną treścią 

 

 



b) Motywy wiarygodności wiary, obecne wewnątrz Objawienia, 

niezależnie od terminologii jaką chciałoby się je określić – 

również one są udzielone wraz z Objawieniem, a więc należy je 

ogłaszać wraz z nim a nie jako jego „przedsionki”. 

 Ich kierunek odwołania jest: od wiary do rozumu, 

 - Te motywy wiarygodności czynią zadość rozumowi tego, kto 

przyjął Objawienie w wierze, potwierdzając wiarę we wzroście 

poznania ludzkiego i w krytycznej racjonalności podmiotu. 

 - Dla tych, którzy jeszcze nie przyjęli Objawienia, wiedza o tym, 

że  Objawienie zawiera w sobie motywy wiarygodności  i wraz z 

nimi jest im ogłaszane, „akredytuje” chrześcijanina jako 

wiarygodnego świadka 

  - który jest świadomy doniosłości kwestii  „poruszanych” w 

wierze,  

  - a jednocześnie odnosi się z szacunkiem do instancji, do 

których rości sobie pretensje rozum krytyczny. 



c) Wiarygodność Objawienia  dopuszcza pewną logikę właściwą 

sobie,  która rozciąga się historycznie według dynamiki: obietnica 

– wypełnienie.  

 Taka logika osiąga swój szczyt we wiarygodności spełnienia 

obietnicy / podarowania miłości. 

 Ukazuje się ona odpowiednio zarówno w historyczności  bytu 

ludzkiego, jak i w jego otwartości na wiarygodność ukazaną w 

znaku  daru z siebie.  

d) Apel, który zostaje sformułowany poprzez teologię wiarygodności 

Objawienia musi również posiadać charakter integralnej 

antropologii (skierowany do „całego  człowieka”). Musi więc 

brać pod uwagę: 

- nie tylko wymogi natury ogólnej, 

- ale również te obecne w racjonalności filozoficznej (włączając w to 

instancje racjonalności naukowej) oraz to wszystko, co adresat 

uważa za egzystencjalnie istotne, nie wyłączając roli emocji.. 

 



Objawienie jest „interesujące” ponieważ odpowiada na wszystkie wymiary 

osoby ludzkiej.  

Dlatego też jeśli byłaby jakaś doktryna, która cenzuruje jakiś wymiar 

człowieczeństwa – nie jest prawdziwa. W obliczu Objawienia  

judeochrześcijańskiego nic co jest w człowieku nie pozostaje pominięte.  

Taka więc doktryna, która w takiej pełni odpowiada człowiekowi, szanując 

wszystkie jego wymiary jest wysoce wiarygodna. Nie nakazuje odrzucać 

niczego, w co człowiek jest wyposażony, włączając w to emocje, pasje. 

Oczywiście, taka doktryna będzie wymagała „edukowania” tych wymiarów 

, dyscyplinowania, ale nie ich eliminowania.  

 



IV – 3. Rola preambula fidei w akceptacji Objawienia. 

Preambula fidei [przesłanki wiary] są utworzone z pojęć i reguł 

podstawowych 

• zawartych w sposób jednoznaczny lub domyślny w Objawieniu, 

• do których również rozum naturalny (bez wiary) może dotrzeć  

 - w sposób intuicyjny na podstawie zdrowego rozsądku i 

doświadczenia 

 - oraz w formie demonstracyjnej, poprzez systematyczną 

refleksję filozoficzną/naukową.   

Przesłanki wiary czynią Objawienie inteligibilnym (rozumnym, 

logicznym), używając języka który – chociaż przez analogię – jest 

zrozumiały dla człowieka i umożliwia mu uchwycenie pojęć i treści 

fundamentalnych dla Objawienia chrześcijańskiego (Bóg, Logos, 

wolność, życie wieczne, dusza, wina, dobro, zło, itd.). 

Można też stwierdzić, że pojęcia te występują symultanicznie w 

objawieniu kosmicznym oraz w Objawieniu nadprzyrodzonym.  



Warto również zauważyć, że przesłanki wiary, jak np. istnienie 

Boga, istnienie duszy ludzkiej – rozumnej i niematerialnej, istnienie 

naturalnego prawa moralnego (objawionego w Dekalogu) były 

uznawane  za filozoficznie NIEDEMONSTRATYWNE dla myśli 

nowożytnej. 

Były więc one akceptowalne jedynie poprzez wiarę, w „środowisku” 

chrześcijańskim, a nie poprzez „czysty rozum”. Zostały 

zakwalifikowane jako zasady konfesyjne.  

W naszych czasach owe preambula fidei ponownie „narzucają” się 

rozumowi poprzez: 

• drogę pozytywną nauk, które mierzą się z problemami 

fundamentów wewnątrz ich metodologii, 

• drogę negatywną: jako owoc refleksji nad codziennym 

doświadczeniem coraz większej utraty zdolności do życia w 

społeczeństwie zbudowanym na ich negacji.   



IV – 4 Krytyka i odrzucenie fideizmu ze strony Kościoła. 

Zagwarantowanie właściwego miejsca roli rozumu w odkrywaniu 

wiarygodności Objawienia chrześcijańskiego sprawia, że z 

horyzontu egzystencjalnego osoby wierzącej zostaje z zasady 

wykluczone „proste” rozwiązanie fideizmu.  

Według perspektywy fideizmu, wiara jest w stanie zachować swój 

wymiar poznawczy i zbawczy poprzez potwierdzenie własnej 

nieporównywalności z rozumem.    

Fideizm, oprócz tego, że uważa ludzką racjonalność i filozofię za 

nieadekwatne do formułowania sądów o Absolucie, o prawdzie, o 

Bogu, stwierdza na pierwszym miejscu, że Objawienie 

chrześcijańskie nie posiada wiarygodności zdolnej do wysunięcia 

znaczącego apelu (pewnej prowokacji) ku rozumowi. 

Sam zaś akt wiary jest aktem podmiotu, który zawiesza osąd rozumu 

(niebezpieczeństwo wszelkich wynaturzeń religii, aż po 

fundamentalizm). 


