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PRZEDMOWA

Książka ta ma być kompendium, a zarazem antologią i podręcznikiem
katolickiej dogmatyki. Ma uwzględniać fakt, że studenci wszystkich chyba
kierunków chętnie sięgają po zwięzły przewodnik po swoim przedmiocie,
stanowiący ramy, podstawę i punkt wyjścia dla pogłębionego studium.
W tym sensie tom ten, nie przekraczający ram większej książki podręcznej, pragnie wypełnić istniejącą na rynku lukę. Mam nadzieję, że w swojej
koncepcji – jako ujęta w zwięzłą formę praca jednego autora – będzie on
dla studiujących teologię stanowił przede wszystkim rzeczywistą pomoc
w ich studium dogmatyki, jednocześnie zaś przyciągnie uwagę zainteresowanych „laików”, którzy zajmując się dogmatyką, wchodzą przecież w centrum interpretacji wiary katolickiej.
Książka kieruje się zasadniczo, jakkolwiek z pewnymi znaczącymi odchyleniami, układem symbolu wiary. W swoim założeniu porusza się na
gruncie teologii posoborowej i dlatego może liczyć na szeroki konsens.
Nie zamierza prezentować wyników badań najnowszych czy własnych
autora, jakkolwiek ma wyrażać jego indywidualność. W sposób jasny opiera
się też na istniejących koncepcjach – co każdorazowo dokumentuje.
Książka byłaby z góry „przegrana”, gdyby zaczęto kierować pod jej
adresem pytania, dlaczego wymieniona jest ta a nie inna rozprawa, wybrane takie właśnie, a nie inne podejście. Odgrywają tu rolę pewne preferencje, subiektywne opcje itp., jakie ze względu na zwięzły zakres pracy były
konieczne.
Wyrażam podziękowanie moim współpracownikom naukowym, panom
Maximilianowi Halstrupowi, Andreasowi Pietschowi i Marcusowi Scheiermannowi, za ich bezinteresowną współpracę pod względem merytorycznym i formalnym, mojej sekretarce, pani Agnes Wiedemeier, za sprawne
przygotowanie manuskryptu, moim współpracownikom-studentom, pani
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Esther Hardebusch i panu Borisowi Krausemu, za ich ochoczą pomoc, oraz
memu habilitantowi, panu dr. Burkhardowi Neumannowi, za przejrzenie
pracy i cenne rady.
Münster, 15 listopada 2002 roku,
w święto św. Alberta Wielkiego, mistrza teologii

Harald Wagner

WPROWADZENIE OGÓLNE

I. DOGMAT: ŹRÓDŁO, CECHY, POSTAĆ
1. Charakter osobowy objawienia i wiary
Na pytanie, co to właściwie jest „objawienie” w katolickim rozumieniu
tego słowa, poprzedzające nas pokolenia dowiadywały się, iż jest to „udzielona ludziom przez Boga wieść o tym, jaki jest ich i świata stosunek do
Niego” – akt, którym Bóg „oznajmia ludziom religijne i moralne prawdy,
niedostępne poznaniu naturalnemu i dotyczące nadprzyrodzonego celu człowieka”1. Jak to precyzuje przede wszystkim Vaticanum I (Konstytucja Dei
Filius z 1870 roku), istnieje działanie Boga ad extra w sensie udzielania
wiadomości o pewnych faktach, zwłaszcza natury nadprzyrodzonej, która
to wiedza jest człowiekowi niezbędna dla osiągnięcia jego celu – wspólnoty z Bogiem. Do poznania owych faktów nie może on dojść mocą własnego rozumu. Kościół przedstawia je i poświadcza jako dogmaty – albo przynajmniej jako prawdy dogmatyczne.
Sobór Watykański II (1962-65) oznaczał pod wieloma względami sformułowanie na nowo katolickiej wiary czy też katolickiej doktryny na podstawie biblijnej i patrystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekumenicznych. Co się tyczy jego rozumienia objawienia (Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum, 1964), to jest ono –
Kirchenlexikon Wetzera i Weltego, Freiburg i. Br. 21895, IX, art. Offenbarung
(P. SCHANZ), 771. Podobnie mówi też dawna teologia luterańska. Por. E. HIRSCH, Hilfsbuch
zum Studium der Dogmatik. Die Dogmatik der Reformatoren und der altevangelischen Lehrer quellenmäßig belegt und verdeutscht, Berlin 1963 (świadectwa na podstawie pism Hunniusa, Hollaza, Calixta, 308nn).
1
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z pewnym przesunięciem czasowym w stosunku do teologii ewangelickiej2
– nacechowane zasadniczo personalistycznie3. Przeskakując częściowo
ponad sposobem myślenia o objawieniu Vaticanum I, sobór ten przejmuje
teraz impulsy dziewiętnastowieczne (myśl romantyczna i idealistyczna;
katolicka szkoła tybińska z J.S. Dreyem i J.A. Möhlerem): niewidzialny
Bóg przemawia poprzez objawienie w Jezusie Chrystusie do ludzi jak do
przyjaciół: „Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić samego siebie i ukazać tajemnice swej woli, dzięki której ludzie przez Chrystusa, Słowo, które stało się ciałem, mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym
i stają się współuczestnikami Bożej natury. Przez to objawienie niewidzialny
Bóg w swojej wielkiej miłości przemawia do ludzi jak do przyjaciół i przestaje z nimi” (DV 1, 2). Jezus Chrystus jest właściwie Słowem w słowach
(w Piśmie Świętym i Tradycji, kerygmacie, dogmatach). W miejsce koncepcji objawienia opartej na teorii pouczenia (Bóg poucza ludzi poprzez
określone zdania wyrażające pewne prawdy) wchodzi koncepcja oparta na
teorii komunikacji (Bóg sam udziela się ludziom i obcuje z nimi). Celem
tego objawienia nie jest jakieś poszerzenie wiedzy, lecz wyzwolenie człowieka od grzechu i śmierci, jego uczestnictwo w życiu wiecznym (por. DV
1, 4: słowa i czyny Jezusa pragną wyrazić, a zarazem sprawić to, „że Bóg
jest z nami, aby nas wybawić z ciemności grzechu i śmierci i wskrzesić do
życia wiecznego”).
Objawienie jest spotkaniem Boga z człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa. Jest zaproszeniem i wezwaniem człowieka, aby zgodził się na to życiodajne i zbawcze spotkanie. Tą egzystencjalną akceptacją ze strony człowieka jest jego wiara. Wiara w Jezusa Chrystusa daje zbawienie i życie4.
Wiarę chrześcijańską można określić krótko i zwięźle jako żywe spotkanie
z Jezusem Chrystusem, w którym był i jest obecny wśród ludzi sam Bóg.
Stosownie do tego wiara ma w sobie wszystkie te cechy, które charakteryzują relacje międzyludzkie. Szczególnie wśród ludzi kochających się ten
drugi staje się drugim „ja”. „Stał się moim «ja», wstępuje w moje miejsce,
zastępuje mnie. […] Nie przestając być samym sobą, jestem jednak tożsaPor. B. LANGEMEYER, Der dialogische Personalismus in der evangelischen und katholischen Theologie der Gegenwart, Paderborn 1963.
3
Por. H. WALDENFELS, Offenbarung. Das Zweite Vatikanische Konzil auf dem Hintergrund der neueren Theologie, München 1969.
4
Jest rzeczą uderzającą, jak soborowe rozumienie objawienia i wiary jest bliskie temu,
które reprezentuje R. BULTMANN. Por. na ten temat H. WAGNER, Das Verständnis von Offenbarung im Zweiten Vatikanischen Konzil und bei Rudolf Bultmann, w: B. JASPERT (red.),
Rudolf Bultmanns Werk und Wirkung, Darmstadt 1984, 396-407.
2
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my z nim, z całym jego «ja», z jego konkretnym dziejowym «ja». To, że
mu wierzę, oznacza jedynie, że owo «ty» w całej jego unikalności akceptuję i uznaję. Ta wiara jest w gruncie rzeczy niczym innym, jak tylko poznawczym korelatem miłości”5. Zawiera się w tym dwojakie stwierdzenie:
W akceptacji konkretnego «ty» zostają, po pierwsze, zaakceptowane również wypowiedzi tego drugiego. Akceptując go, człowiek akceptuje również jego wypowiedzi. Po drugie, w wierze przejawia się zawsze fundamentalne odniesienie podmiotowe, mające swoje podłoże w głębi doświadczenia osób. „Ponieważ religia chrześcijańska pragnie być spotkaniem osobowym z Jezusem Chrystusem i dlatego jej wyznawcy mogą okazywać
swoją wiarę zawsze tylko we własnej refleksji osobowej, każda jej wypowiedź zawiera moment subiektywny”6. Taka subiektywność wiary, która
w istocie oznacza wewnętrzny stosunek między Bogiem a człowiekiem,
analogiczny do relacji kochających się osób, ma charakter przedpojęciowy
i zawiera w sobie pewność, porównywalną tylko z pewnością, jaką kochające się osoby mają w odniesieniu do swojej relacji, a więc pewność najgłębszą, nie mającą nic wspólnego z rezygnacją z prawdy. Wielcy teolodzy,
nawiązując do Pisma Świętego, mówią, że źródłem i centrum chrześcijaństwa jest żywa relacja między Bogiem a człowiekiem, ustanawiana przez
samego Boga. Tybiński teolog Johann Adam Möhler na początku XIX stulecia dał wyraz swemu przekonaniu, „że chrześcijaństwo nie jest samym
tylko pojęciem, lecz sprawą ogarniającą całego człowieka, zakorzenioną
w całym jego życiu i tylko w ten sposób dającą się zrozumieć”7 – „sprawą
życia i wspólnego życia”8. Próby zamknięcia tego życia w ramach pojęć są
czymś koniecznym, ale zawsze ułomnym, ponieważ osobowe centrum tego
wydarzenia, dziejącego się między Bogiem a człowiekiem, nie daje się
wyrazić w pojęciach. „Chrześcijaństwo nie polega na wyrazach, formułach i zwrotach; jest ono wewnętrznym życiem, świętą mocą, i wszelkie
doktrynalne pojęcia i dogmaty mają o tyle tylko jakąś wartość, o ile wyrażają to, co jest wewnątrz […]. Tak, jako pojęcie, które jest zawsze ograniczone, nie obejmuje ono i nie wyczerpuje niewysłowionego życia i jest

5
C. CIRNE-LIMA, Der personale Glaube. Eine erkenntnismetaphysische Studie, Innsbruck 1959, 18n.
6
W. BEINERT, Das Christentum. Atem der Freiheit, Freiburg i. Br. 2000, 44.
7
J. A. MÖHLER, Die Einheit in der Kirche oder das Prinzip des Katholizismus, dargestellt im Geiste der Kirchenväter der drei ersten Jahrhunderte (1825), ND Köln i in. 1956,
15 (§ 4).
8
J. A. MÖHLER, Die Einheit in der Kirche, 16 (§ 5).
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zawsze ułomne; ale jako życie jest ono też nieprzekazywalne słownie i nie
można go uchwycić”9. Ponieważ jednak wiara chrześcijańska jest od początku sprawą wspólnoty, która co do niej jest zgodna, musi ona też w pewnej mierze dać się zobiektywizować. Dlatego również dla Möhlera takie
próby sformułowania w postaci: pojęć doktrynalnych, dogmatów i ujęć językowych „nie są obojętne, lecz niezwykle ważne”10.

2. Wiara chrześcijańska: doświadczanie doświadczeń
U początku chrześcijaństwa stoją doświadczenia: „Wiara przychodzi
[...] ze słuchania, ale spełnia się i przekazuje wyłącznie w osobistym doświadczeniu”11. Ludzie, o których opowiada Nowy Testament, mają pewne doświadczenia z Jezusem. „To wam oznajmiamy, co było od początku,
cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami i czego
dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się” (1 J 1, 1)*. Ludzie ci doświadczają Jezusa jako Mesjasza, jako głosiciela królestwa Bożego, jako
Ukrzyżowanego i wreszcie jako Zmartwychwstałego. Jego działanie ukazuje nowe możliwości życiowe dla wszystkich, a zwłaszcza dla upośledzonych przez życie. Doświadczenia te są przekazywane – powstaje gmina chrześcijańska jako miejsce wyznawania wiary w tego Jezusa jako posłanego przez Boga Mesjasza, jako przestrzeń czynnego pójścia w Jego
ślady. Oczywiście, nie idzie o przekazywanie jakiegoś kształtu doświadczenia o charakterze muzealnym, lecz „pod określającym światłem zaofiarowanej mi treści wiary czynię z historii chrześcijańskiego doświadczenia
w dzisiejszych ludzkich doświadczeniach i wobec nich osobiste chrześcijańskie doświadczenie, w którym tu i teraz doświadczam w Jezusie pochodzącego od Boga zbawienia”12. Tak postrzegana wiara chrześcijańska jest
procesem doświadczania w obcowaniu z „apostolskimi” doświadczeniami
(jako świadkowie Zmartwychwstania apostołowie są świadkami chrześcijaństwa w ogóle), ale także z doświadczeniami, jakie chrześcijanie przeży-

J. A. MÖHLER, Die Einheit in der Kirche, 43 (§ 13).
J. A. MÖHLER, Die Einheit in der Kirche, 43 (§ 13).
11
E. SCHILLEBEECKX, Erfahrung und Glaube, w: F. BÖCKLE i in. (red.), Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, Freiburg i. Br. i in. 1980, 73-116 (cytat 81).
*
Cytaty z Pisma Świętego zasadniczo według Biblii Tysiąclecia, z wykorzystaniem –
tam gdzie wymaga tego kontekst – innych przekładów (przyp. tłum.).
12
E. SCHILLEBEECKX, Erfahrung und Glaube, 81.
9
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wali przed nami i przeżywają wraz z nami, zawsze przy założeniu życiodajnego doświadczenia z Jezusem – Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.

3. Reguła wiary i wczesnochrześcijańskie wyznanie wiary
Apostolskie przepowiadanie o zbawczym działaniu Boga w Jezusie
Chrystusie, głównie w Jego wskrzeszeniu z martwych, kształtuje świadomość tych, którzy decydują się iść w ślady Jezusa i tym samym stanowią
Kościół in nuce [w zalążku]. W nawiązaniu do doświadczeń, wyrażonych
w apostolskim kerygmacie, pragną oni całym swoim życiem, rozumem i wolą, wstąpić w tę przestrzeń Bożego działania. Regula fidei, która odciska
piętno na świadomości i postępowaniu, jest właściwie niczym innym jak
pełną wiary świadomością samego Kościoła, w którym jednostka uczestniczy. Reguła wiary nie była początkowo ustalona słownie; możliwe były
różniące się od siebie sformułowania i subiektywne rozłożenie akcentów.
Jakkolwiek prześwitują tu podstawowe treści wiary chrześcijańskiej
(w sensie tak zwanej później fides quae), to jednak treści tych nie da się
oddzielić od samego aktu wiary13. Związek między spisanym kanonem,
symbolami chrzcielnymi i regułą wiary nie jest całkowicie jasny. Wraz
z Hermannem Josefem Pottmeyerem można na temat regula fidei powiedzieć: „Nie należy jej rozumieć jako normy stojącej ponad Pismem Świętym, lecz podobnie jak ono, ma ona swoje korzenie w przepowiadaniu apostolskim. Nie była ona też urzędem nauczycielskim, jak to twierdzili późniejsi kontrowersyjni teolodzy, ani materialnym uzupełnieniem Pisma Świętego, lecz żywym przekazem, świadomością wiary Kościoła i jej głównymi
treściami, które wkrótce zostały ujęte w symbol wiary”14. Nie popełnimy
błędu, jeśli uznamy regułę wiary za pierwszy wyraz życia, który Bóg ofiarowuje ludziom poprzez objawienie, to znaczy swoje samoodsłonięcie i sa13
Por. J. RATZINGER, art. Tradition. III. Systematisch, w: LThK2 X, 295-299, 295: „Tak
więc regula jest zawsze czymś więcej niż suma tez; nie można jej jako „fides quae” oddzielić od „fides qua creditur”.
14
H.J. POTTMEYER, Normen, Kriterien und Strukturen der Überlieferung, w: W. KERN
i in. (red.): Handbuch der Fundamentaltheologie 4, Freiburg i. Br. 1988, 124-152 (cytat
130). – Na temat całego problemu por. badania J. KUNZEGO, Glaubensregel, Heilige Schrift
und Taufbekenntnis. Untersuchungen über die dogmatische Autorität, ihr Werden und ihre
Geschichte, Leipzig 1899, oraz H. OHMEGO, Kanon ekklesiastikos. Die Bedeutung des altkirchlichen Kanonbegriffs, Berlin 1998. Por. także art. Regula fidei (W. BEINERT), w: LThK3
VIII, 966n.
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moudzielenie się. Na początku mamy pełne uwielbienia wyznanie wiary
gminy, które przenika całe jej życie i odciska piętno na egzystencji każdego jej członka. Katecheza chrzcielna i apologetyka domagają się stałych
formuł (symboli, dogmatów). Przy tworzeniu kanonu elementem miarodajnym jest reguła wiary. Pismo Święte i Magisterium Kościoła nie mają
swego autorytetu, by tak rzec, same z siebie, lecz czerpią go stąd, że odzwierciedlają sprawianą przez Ducha, żywą świadomość wiary Kościoła,
która swój wyraz znajduje przede wszystkim w regule wiary. J. A. Möhler
formułuje to na swój sposób tak: W podstawowym rozumieniu żywy przekaz jest „głoszoną od czasów apostołów, pełną, z pełni uświęconego umysłu wynikającą, żywą Ewangelią […], właśnie tym, co przez pewną część
wierzących jest wyrażane jako dzieło żyjącego w nich Ducha i przez co
w innych wiara jest przekazywana. […] Zatem tradycja nie może być oddzielana od życia w Kościele, jest rzeczą samą przez się zrozumiałą”15.
Ostatecznie żywy przekaz – tożsamy z zasadą wiary – jest „wyrazem ożywiającego wszystkich wierzących Ducha Świętego”16.
Jakkolwiek objawienie jest przyjmowane przez ludzi poprzez słuchanie, nie jest ono w pierwszym rzędzie jakimś wydarzeniem „z zewnątrz”.
Temu wydarzeniu „z zewnątrz” towarzyszy, a nawet je poprzedza, przybycie do człowieka Boga czy też jego Ducha (jako że tym, przez którego Bóg
działa, jest zawsze Duch Święty). Wierzącym przyświeca orędzie o chwale
Chrystusa. „Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa” (2 Kor 4, 6). Wydarzenie objawienia, przybycie Boga w Jezusie Chrystusie do człowieka, nie daje się –
jako spotkanie Bożej pełni, czyli nieskończoności, z ludzkim ograniczeniem, czyli skończonością – całkowicie i definitywnie włączyć w ludzkie
kategorie. U początku historii wiary chrześcijańskiej stoi misterium: oto nieskończona tajemnica Boga wypowiada się w skończonej formie i postaci.
U początku stoi źródło w swojej pełni: Jezus Chrystus, który ogłasza ludziom Dobrą Nowinę (Ewangelię) o przyjściu królestwa Bożego. W Ewangelii uczestniczy „żywy przekaz” w swojej przedkanonicznej postaci.
Ściśle biorąc, nie można wprowadzić podziału między Ewangelią a późniejszymi próbami jej przenoszenia, umieszczania w określonych kontekstach i interpretowania. Dotyczy to również zasobu prawd dogmatycznych
w Kościele. Trzeba powiedzieć, że „Ewangelia nie stanowi wielkości, któ15
16

J. A. MÖHLER, Die Einheit in der Kirche, 38 (§ 12).
J. A. MÖHLER, Die Einheit in der Kirche, 50n (§ 16).
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rą dałoby się historycznie oddzielić od procesu kształtowania dogmatycznej tradycji. […] Podobnie jak nie można historycznie oddzielić Ewangelii
od procesu powstawania tradycji, tak też nie jest ona pod względem dogmatycznym z nim tożsama. Ewangelia jest raczej mocą wywyższonego
Pana w Kościele i poprzez Kościół przez jego żywe słowo. Nie stanowi
zatem jakiejś wielkości historycznej, lecz jest aktualnie obecną mocą, która znajduje coraz to nowy wyraz w wyznawaniu i świadectwie Kościoła,
przy czym wyznawanie to nigdy jej nie wyczerpuje”17. Również dogmat
jako jedna z postaci chrześcijańskiego przekazu czy chrześcijańskiego
wyznania wiary (w najszerszym sensie) uczestniczy w życiodajnej mocy
Ewangelii. Jego przyjęcie dokonuje się w wierze, która jest „jednością
świadectwa i poświadczenia, wiary i miłości”18.

4. Powstawanie dogmatu pod względem pojęcia i treści19
Słowo dόgma występuje w greckim tekście Starego Testamentu niezwykle rzadko i oznacza tam: „rozporządzenie”, a także „opinia”, „nauka”. Również w Nowym Testamencie jest ono stosowane sporadycznie (pojawia się
pięć, a przy uwzględnieniu pewnego wariantu tekstu sześć razy). Także
tutaj oznacza nakaz (cesarski lub królewski: Łk 2, 1; Dz 17, 7; Hbr 11, 23),
zarządzenia prawa żydowskiego (Ef 2, 15; Kol 2, 14) oraz – jedynie tutaj
w kontekście chrześcijańskim – postanowienie „soboru apostolskiego” (Dz
15, 22). Idzie tu jednak o uchwałę o charakterze dyscyplinarnym, tak że
nie ma to żadnego związku z późniejszymi „dogmatami”, na przykład
uchwalanymi przez sobory. Kiedy ojcowie Kościoła mniej więcej od początku IV wieku posługują się greckim słowem dόgma czy (wprowadzonym chyba przez Cycerona do języka łacińskiego) słowem dogma20, to prawdopodobnie nawiązują do świeckiego greckiego uzusu językowego. Dogmat oznacza tam (filozoficzne) twierdzenie, jest opinią o charakterze
W. KASPER, Dogma unter dem Wort Gottes, Mainz 1965, 24.
W. KASPER, Dogma unter dem Wort Gottes, 39.
19
Gruntowne i zawierające bogaty materiał studium stanowi nowa praca H. FILSERA,
Dogma, Dogmen, Dogmatik. Eine Untersuchung zur Begründung und zur Entstehungsgeschichte einer theologischen Disziplin von der Reformation bis zur Spätaufklärung („Studien zur systematischen Theologie und Ethik” 28), Münster 2001 (lit.).
20
Por. K. BECKER, Dogma. Zur Bedeutungsgeschichte des lateinischen Wortes in der
christlichen Literatur bis 1500, w: „Gregorianum” 57 (1976), 307-350 (część 1) i 659-701
(część 2).
17
18

16
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filozoficznym. Inne znaczenie – rozporządzenie, edykt – nie odgrywa wtedy w języku teologii praktycznie żadnej roli21. Warto zauważyć, że w IV
wieku słowem tym określa się z reguły doktrynę heretycką. Podczas gdy
pod koniec tego stulecia znaczenie waha się: u Hieronima „dogmat” jest
zarówno nauką heretycką, jak i wiarą Kościoła, a dopiero u Ambrożego
oznacza zasadniczo naukę prawdziwą. Mówić o „dogmacie” znaczy: być
też przekonanym o jego prawdzie. Uczeń Ambrożego, Augustyn, znowu
skłania się bardziej ku aksjologicznie neutralnemu użyciu tego słowa: „dogmat” może być nauką zarówno heretycką, jak i chrześcijańską; swoje „dogmaty” mają też filozofowie, lekarze, prawnicy itd.
Szczególne znaczenie ma to słowo u Wincentego z Lerynu († przed 450).
W jego Commonitorium „dogmat” jest z reguły nauką katolicką, a opinia
heretycka jest w najlepszym razie określana jako dogma novum. To przesunięcie znaczeniowe w kierunku doktryny katolickiej staje się w wiekach
V i VI jeszcze wyraźniejsze, co jednak nie znaczy, że jest już całkowicie
jednoznaczne.
Jest to jedynie tylko pewien epizod. Znani teolodzy XI wieku (Berengar, Piotr Damiani, Piotr Czcigodny, a nawet Piotr Lombard – początek
XII wieku) obok prawd katolickich nazywają „dogmatami” również opinie
heretyckie. Ta rozpiętość znaczeniowa występuje także u Tomasza z Akwinu. Wielcy teolodzy średniowiecza posługują się tym pojęciem bardzo
oszczędnie: chrześcijańskich prawd wiary nie określają z reguły jako dogmaty, lecz jako articuli fidei.
W. Kasper słusznie wskazuje na decydujące historyczne momenty zwrotne w ewolucji znaczenia tego słowa22. Jednym z nich jest okres kontrreformacji. Przez dogmat rozumie się teraz oficjalną naukę Kościoła, której należy bronić przed protestantyzmem i odgraniczać ją od niego – jak uważa
pozostający pod wpływem Franciszka Veroniusa (1578-1649) franciszkanin Filip Neri Chrismann (1751-1810). W celu odgraniczenia od racjonalizmu Sobór Watykański I określa wreszcie dogmat (1) jako prawdę objawioną, która (2) jest podana przez Kościół do wierzenia (a to w sposób
„zwyczajny”, tzn. w powszednim nauczaniu, kazaniach itd., albo „nadzwyczajny”, tzn. przez uroczyste orzeczenia soborów i/lub papieży).
21
BECKER wskazuje jednak na to, że oba znaczenia (opinia doktrynalna i rozporządzenie) dla ówczesnego ucha nie odbiegały zbytnio od siebie. Wystarczy pomyśleć np. o niemieckim słowie Urteil, które może wyrażać zarówno opinię polityczno-prawną, jak i osobistą. Jeśli idzie o świadectwo w greckim tekście Biblii, to zob. art. „δoγμα, δoγματίζω”
(G. KITTEL), w: ThWNT II, 233-235.
22
Por. W. KASPER, Dogma unter dem Wort Gottes, 35n.
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