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Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) lub sacra doctrina (święta nauka) jest 
nauką o Bogu i o stworzeniach Bożych w świetle Objawienia Bożego.

Teologia jako nauka swe twierdzenia wyprowadza w sposób logicznie poprawny z prawd 
podstawowych, którymi są prawdy objawione przez Boga, popierając je ubocznie racjami 
filozoficznymi i historycznymi.

Ponieważ prawdy objawione przez Boga, a więc opierające się na najwyższym Autorytecie, są 
zupełnie pewne, dlatego teologia – uporządkowany zbiór twierdzeń wyprowadzonych ze 
wspomnianych prawd objawionych – jest nauką pewną.

Pierwszorzędnym przedmiotem teologii jest to, co Bóg objawił o sobie, o swoim życiu i swej 
działalności. Drugorzędnym zaś przedmiotem teologii jest to, co Bóg objawił o stworzeniach, o ich 
pochodzeniu i przeznaczeniu oraz o ich obowiązkach wobec Boga.

Od innych nauk różni się teologia rodzajem prawd podstawowych: nauki nieteologiczne 
wyprowadzają swe twierdzenia z prawd bezpośrednio oczywistych lub z faktów naukowych, 
teologia zaś wyprowadza swe twierdzenia z Objawienia Bożego.

Teologię dzielimy na: teologię fundamentalną (apologetykę), teologię dogmatyczną, teologię 
moralną (etykę), egzegezę Pisma Św., Prawo Kanoniczne, historię Kościoła, teologię ascetyczno-
mistyczną, teologię pasterską (wraz z katechetyką, pedagogiką i homiletyką), historię dogmatów 
i liturgikę.

Teologia fundamentalna (apologetyka) wykazuje, że Objawienie Boże, przechowywane 
i wyjaśniane przez Kościół Katolicki, jest wiarygodne i stanowi pewny fundament wiary św.

Teologia dogmatyczna przedstawia prawdy wiary św., które mówią o Bogu i Jego stosunku do 
stworzeń.

Teologia moralna (etyka) omawia obowiązki moralne człowieka wobec Boga, bliźniego i siebie 
samego.

Egzegeza Pisma Św. bada tekst Pisma Św. i ustala jego znaczenie.

Prawo Kanoniczne wyjaśnia przepisy prawne ustanowione przez Kościół św. i obowiązujące 
wszystkich wiernych.

Historia Kościoła św. przedstawia działalność Kościoła w ciągu wieków.

Teologia ascetyczno-mistyczna zajmuje się ustalaniem zasad życia wewnętrznego.

Teologia pasterska omawia sposoby duszpasterzowania (katechetyka – sposoby nauczania religii, 
pedagogika – zasady chrześcijańskiego wychowania, homiletyka – reguły obowiązujące przy 
głoszeniu słowa Bożego).

Historia dogmatów bada na podstawie dokumentów historycznych sprawy związane 
z ogłaszaniem dogmatów.

Liturgika zajmuje się służbą Bożą (kultem) w Kościele Katolickim.
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