
                             POLITEIZM    HELLENO CHRZEŚCIJAŃSTWO  
                         Arianizm   o Jezusie  z Nazaretu    Ojcowie  Kościoła  i święci    

             Heretycy sobory i hipostazy  Duch  Święty Aniołowie i skrzydła        

Znaczenie słowa  angelos-na gruncie łaciny i kościoła
łacińskiego znanego jako rzymsko- katolicki:  angelicus
(język łaciński)  znaczenia: przymiotnik 

(1.1) poselski

(1.2) anielski – ma już  inne  spaczone znaczenie
W  języku włoskim synonimem jest  - Apollo-piękny,
przystojny  mężczyzna, tak w ogóle – grecki Bóg  sztuki  i
wielu innych    rzeczy.

 Z  kolei  archanioł- obok-  to  przeróbka greckiego
archonta,  który nie miał  nic wspólnego z   wymyślonymi 
aniołami. 

Pan Bóg  nie wymyślił skrzydlatych  ludzi  ani  tym
podobnych   stworów  nie z  tej ziemi.  Skrzydła  były
symbolem a  nie  organem  ciała. 

W greckiej i rzymskiej mitologii skrzydła są atrybutem
wielu bogów, m.in. Ateny, Nike i posłańców bogów np.
Hermesa, tzw. psychopompów, czyli niosących dusze w
zaświaty, losu, Przeznaczenia, Miłości. Hermes ma
uskrzydlony kapelusz, a jego laska - kaduceusz też ma skrzydła, podobnie jak i jego pięty. 
Uskrzydlony jest także rumak Pegaz. 

Pieśń 2 Horacy

SKRZYDŁA - SYMBOL TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, POEZJI: Dla Horacego poezja, 
natchnienie to skrzydła, które unoszą go ponad ziemię:

"Niezwykłe i potężne uniosą mnie skrzydła

Mnie poetę - łabędzia w powietrzne przestworze".

Lalka B. Prusa

SKRZYDŁA - URODZENIE I MAJĄTEK: "Wielki świat jest wyższym światem (...), do tych 
wyżyn wzbić się można (...)tylko za pomocą dwóch skrzydeł: urodzenia i majątku".  Widocznie 
o takie znaczenie żydom chodził

Skrzydła są symbolem lekkości, duchowości, możliwości latania i wznoszenia się pod niebiosa. 
Wyrażają one dążenie duszy do osiągania kondycji wyższej niż ludzka; innymi słowy wskazują na 
aspiracje duszy, by przekraczać to, co ludzkie. Skrzydła są związane z poznawaniem, wyobraźnią, 
myślą, wolnością oraz zwycięstwem.



Dla Hindusa skrzydła są wyrazem wolności, gdy w efekcie kontemplacji pozostawia się sprawy
ziemskie poza sobą podążając do raju. Rigweda postrzega skrzydła jako Inteligencję zwinniejszą
niż  jakikolwiek  ptak.  Uniwersalny  Architekt  tworzy  świat  za  pomocą  swoich  uskrzydlonych
ramion.

W starożytnym Egipcie  uskrzydleni  bogowie  byli  bogami  opiekuńczymi.  Strzegli  istot  żywych
osłaniając je swoimi skrzydłami, tak jak buduje się ściany czy ogrodzenia oraz świątynie, których
wrota były przyozdabiane uskrzydloną postacią boga Amona-Ra. 

W kulturach prekolumbijskich skrzydła są łączone ze słońcem, swoim kształtem przypominając
skrzydła orła w Meksyku, czy też w Peru. Te słoneczne ptaki są symbolem nieba, pod które mogą
się wznosić dzięki swoim silnym skrzydłom. Ptak symbolizuje regenerację,  pracę wykonaną na
ziemi, która pozwala na przelatywanie z jednego świata do drugiego, tego wyższego; to przypomina
egipskiego  skarabeusza,  który  po  okresie  pełzania  po  ziemi,  pod  koniec  swojego  cyklu  życia
rozpościera wreszcie skrzydła i wznosi się w powietrze ku słońcu. Koliber reprezentuje wschodzące
słońce, jak również duszę, która wznosi się z ziemi prosto do nieba.

W  tradycji chrześcijańskiej ( nie było takiej ,   tradycja  ta  ma korzenie grecko- egipskie)  skrzydła
są  związane  ze  światłem  Słońca  Sprawiedliwości,  które  jest  iluminacją  Inteligencji  Boskiej
Sprawiedliwości. Bóg ochrania człowieka cieniem swoich skrzydeł – Psalm  oraz  go prowadzi
poprzez  natchnienia i wskazówki  wewnętrznego światła i  mocy. Kiedy człowiek oddala się od
Boga, gubi te swe oryginalne ‘skrzydła’. 

To już  jest  doróbka: Natomiast aniołowie są najczystszym wyrazem uskrzydlonej duszy.

Politeizm (z stgr. πολύς polys - "liczny" + θεός theos - "bóg"; wielobóstwo) zafałszowane pojęcie 
na  poganizm  oraz  wyznawanie  wielu starożytnych  bogów  rzymskich i greckich na korzyść  
nowej  religii jahwistycznej  czyli judeochrześcijaństwa znanego  jako  katolicyzm  lub jako samo  
chrześcijaństwo   bez odniesień do judaizmu.  Przecież  Bóg  Zeus  to Bóg Ojciec  DIAS  PATER 
a jego  grecki Olimp  to  jego hipostazy i sfery  działania. 

Hipostaza – termin wywodzący się od greckiego hypóstasis (ὑπόστᾰσις) – to, co pod spodem, 
podstawa. W filozofii Plotyna jest to byt wyemanowany z Absolutu. Filozofia chrześcijańska 
przejęła ten termin  ale w  innym zawężonym znaczeniu-  oznacza ona tutaj każdą z trzech Osób 
Trójcy Świętej pojmowaną jako różny od pozostałych podmiotów. Hipostaza ma też w filozofii 
znaczenie ogólne – oznacza pojęcie abstrakcyjne lub ogólne uznane za konkretny byt 
jednostkowy (na przykład sprawiedliwość, dobro) .

Oficjalnie  termin ten  tłumaczony jest w tym duchu i  i sensie  jako wiara w istnienie wielu bogów 
(np. przedchrześcijańska religia Słowian, religia starożytnej Grecji, starożytnego Egiptu, wierzenia 
Azteków, shintō, niektóre odłamy Hinduizmu, ). Według islamu, politeizm (szirk) jest ciężkim 
grzechem; w podobnym tonie wypowiada się również   hebrajska Biblia.

W religiach politeistycznych bogowie mają zdefiniowane osobowości i sfery, którymi się zajmują 
(np. bóstwa uraniczne, telluryczne). Tak na przykład w starożytnej Grecji Posejdon był bogiem 
morza, a Afrodyta – boginią miłości. Politeistyczne bóstwa mogą w mitach rodzić się, zakochiwać, 
walczyć między sobą. Zazwyczaj nie są wszechwiedzące ani wszechmogące, choć są o wiele 
bardziej potężne od ludzi i nieśmiertelne.  Były  to przykłady  charakterów oraz wzorce  i  moce  
nadprzyrodzone  , które  zostały  zafałszowane na  prymityw pogański. 



Cechą większości religii politeistycznych jest występowanie panteonów, czyli hierarchii bóstw. 
Bogów w obrębie panteonu łączą zazwyczaj więzi pokrewieństwa czy też małżeństwa. Liczba 
bogów w panteonie może symbolizować kompletność (np. liczba 12 w kulturze europejskiej ze 
względu na dwunastu bogów w panteonie olimpijskim). Politeiści posiadają również mitologie – 
historie opisujące czyny bogów i przy okazji wyjaśniające naturę świata lub przekazujące prawdy 
psychologiczne.
Z punktu widzenia islamu, również niektóre odłamy chrześcijaństwa stanowią religie politeistyczne,
ze względu na kult Trójcy Świętej.

POLI  +  TEIZM =  TEO    LOGOS  SŁOWO  BOŻE  
Polis (gr. πόλις l.mn. πόλεις poleis, pierwotnie „miejsce warowne”) – forma państwa w starożytnej 
Grecji. Wspólnota ta zamieszkiwała określony obszar (zwykle składający się z ośrodka miejskiego i
okolicznych terenów wiejskich), połączona była językiem, wielką  kulturą , pielęgnowanymi 
kultami religijnymi i wyznawanymi wartościami moralnymi. 

W religiach politeistycznych bogowie mają zdefiniowane osobowości i sfery.

 Politeizm (z greckiego πολυθεϊσμός, polytheismos) to uwielbienie lub wiara w różne bóstwa , które
zwykle składają się na panteon bogów i bogiń , wraz z ich własnymi religiami i rytuałami . W 
większości religii, które przyjmują politeizm, różne bogowie i boginie są reprezentacją sił boskich  
także natury  lub zasad przodków i mogą być postrzegane jako autonomiczne lub jako aspekty lub 
emanacje Boga Stworzyciela lub transcendentalnej bezwzględnej zasady ( monistyczne teologie), 
które manifestuje się w imię w naturze ( panentheistyczne i panteistyczne teologie). 
Politeizm jest rodzajem teizmu . W ramach teizmu kontrastuje z monoteizmem , wiara w jedynego 
Boga , w większości przypadków transcendentne.

 Politeiści nie zawsze równocześnie kultywują wszystkich bogów, ale mogą być henotystami , 
specjalizującymi się w kulcie jednego szczególnego 
bóstwa. Inni mogą być kathenotheists , czcząc różne bóstwa w różnych momentach. 

Politeizm był typową formą religii w epoce brązu i epoki żelaza aż do wieku osiowego i rozwoju 
religii Abrahamowych , z których ostatnia wymusza ścisły monoteizm .  Politeizm  jest dobrze 
udokumentowany  w religiach historycznych klasycystycznych starożytności , zwłaszcza 
starożytnej religii egipskiej ,greckiej i starożytnej religii rzymskiej , a po upadku grecko-
rzymskiego politeizmu  ( związanego   pierwotnie z Egiptem) został zastąpiony  przez germańskie 
pogaństwo czyli  frankońską schizmę rzymsko  katolicką  .
Określenie to pochodzi od greckiego πολύ poly ("wielu") i θεός theos ("boga") i po raz pierwszy 
został opisany przez  greckiego pisarza Philona z Aleksandrii. Kiedy chrześcijaństwo 
rozprzestrzeniło się w całej Europie i na Morzu Śródziemnym, niechrześcijanie byli po prostu 
nazywani poganami (pojęciem pierwotnie używanym przez Żydów do odwoływania się do nie-
Żydów) lub pogan (mieszkańców) lub wyraźnie pejoratywną bałwochwalcami (czczącymi 
"fałszywymi" bogami). Współczesne użycie tego pojęcia zostało wznowione po francusku przez 
Jeana Bodina w 1580 r., a następnie w 1614 r. Przez Samuel Purchas w języku angielskim.  

"Hard" politeizm jest przekonaniem, że bogowie są odrębnymi,  prawdziwymi boskimi 
istotami, a nie psychologicznymi archetypami lub personifikacjami sił naturalnych. Twardy 
politeizm odrzuca pogląd, że "wszyscy bogowie są jednym bogiem". "Twardy" politeizm  
niekoniecznie uważa bogów wszystkie kultury za równie realne, to stanowisko teologiczne 
formalnie znane   jest jako integracyjny politeizm czy omnitizm . 



Jest to skontrastowane z "miękkim" polyteizmem, który twierdzi, że bogowie mogą być aspektami 
tylko jednego boga, że panteony innych kultur są reprezentatywne dla jednego panteonu, 
archetypów psychologicznych lub personifikacji sił przyrodniczych. 

Bóstwa politeizmu są często przedstawiane jako skomplikowane postaci o statusie większym lub 
mniejszym, z indywidualnymi umiejętnościami, potrzebami, pragnieniami i historią; na wiele 
sposobów podobnych do ludzi ( antropomorficznych ) w ich cechach osobowości , ale z 
dodatkowymi indywidualnymi mocami, umiejętnościami, wiedzą lub percepcją. Politeizm nie może
być zupełnie oddzielony od przekonań animistycznych przeważających w większości religii 
ludowych . Bogowie politeizmu są w wielu przypadkach najwyższym porządkiem ciągłości 
nadprzyrodzonych istot lub duchów , które mogą obejmować  niebiańskie  moce  światła i inne. 

Znane politeistyczne panteony obejmują  bogów egipskich oraz klasycznie zaakceptowany panteon,
który obejmuje starożytną grecką religię i religię rzymską , oraz  perską-  niestety  pomijaną we 
wszystkich opracowaniach o  starożytności. 

 Dziś większość historycznych religia politeistyczna jest określana mianem "mitologii", chociaż 
trzeba opowiedzieć historie o swoich bogach, od ich kultu czy praktyk religijnych. Na przykład 
bóstwa przedstawione w konflikcie w mitologii wciąż czczono czasem w tej samej świątyni obok 
siebie, ilustrując rozróżnienie pomiędzy bhaktami umysłu między mitem a rzeczywistością. 

Spekuluje się, że niegdyś religia proto-indoeuropejska , z której wywodzą się religie różnych 
narodów indoeuropejskich , była zasadniczo naturalistyczną prawdziwą  pierwotną religią. 
Przykładem religijnego pojęcia z tej wspólnej przeszłości jest pojęcie * dyēus , które jest 
potwierdzone w kilku odrębnych systemach religijnych.  W wielu cywilizacjach panteony rosły w 
miarę upływu czasu. Bóstwa po raz pierwszy czczone jako patroni miast lub miejsc gromadziły się 
jako imperia rozciągnięte na większe terytoria. 

Podboje mogłyby doprowadzić do podporządkowania panteonu starszej kultury do nowszego, jak w
greckich Titanomachia , a być może również przypadku Æsir i Vanir w mitrach norweskich . 
Wymiana kulturalna mogłaby doprowadzić do tego, że "ten sam" bóstwo jest znane w dwóch 
miejscach pod różnymi nazwami, jak widać to z Grekami, Etruskami i Rzymianami, a także z 
kulturowym przekazywaniem elementów obcej religii do lokalnego kultu, podobnie jak kult 
starożytnego egipskiego bóstwa Osiris , który później był w starożytnej Grecji . 
Większość starożytnych systemów przekonań stwierdziła, że bogowie wywierają wpływ na ludzkie 
życie. Jednakże grecki filozof  Epikurus wierzył, że  bóstwa są materialne, ludzkie i że 
zamieszkiwały puste przestrzenie między światami. 

Religia hellenistyczna może nadal być uważana za politeistyczną, ale z mocnymi monistycznymi 
składnikami, a monoteizm ostatecznie wyłania się z tradycji hellenistycznych w późnej 
starożytności w formie neoplatynizmu i  już skrajnie zawężonej  i ograniczonej    dewocyjnej 
chrześcijańskiej teologii . 

Obecność pełnej religii politeistycznej wraz z kultem rytualnym prowadzonym przez kapłańską 
kastę wymaga wyższego poziomu organizacji i obecności w każdej kulturze 

Helleno -  chrześcijaństwo 
Hellenizm – współczesna religia politeistyczna, której wyznawcy czczą bogów starożytnych 
Greków. Termin hellenizm został po raz pierwszy użyty przez cesarza Juliana Apostatę (331–363) 
na określenie odnawianej przez siebie religii starogreckiej.Z braku bezpośredniej ciągłości ze 
starożytnymi wyznawcami, hellenizm przyjmuje metodologię rekonstrukcjonistyczną. 



Hellenizm jest religią politeistyczną, w której centrum znajduje się dwunastu Bogów Olimpijskich. 
Jest religią niedogmatyczną, czerpiącą inspiracje z dzieł Homera, Hezjoda, Salustiosa i innych.
Podstawowymi źródłami dla etyki hellenizmu są Maksymy delfickie, Zasady Solona, Złote wersety 
Pitagorasa, etyki Arystotelesa, stoików i innych filozoficznych szkół starożytności.

Najwięcej wyznawców hellenizmu jest w Grecji (gdzie przyjmuje formę religii etnicznej) oraz w 
USA. Największą organizacją jest Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (Najwyższa Rada 
Hellenów Etnicznych . Jednym z pierwszych propagatorów tej religii wśród nie-Greków był Drew 
Campbell, autor książki Old Stones, New Temples. Od tego czasu powstało kilka organizacji 
reprezentujących różne podejścia do hellenizmu (między rekonstrukcjonizmem a neopogaństwem), 
takich jak Hellenion, Elaion , Neokoroi  i in. Niewielka grupa wyznawców - Olympeion - występuje
również w Polsce.

Według danych z roku 2005, hellenizm wyznaje około 2 tysięcy Greków, a kolejnych 100 000 
wyraża różnego stopnia zainteresowanie tą religią. Nie istnieją dane, uwzględniające kraje całego 
świata.
W roku 1997 został utworzona Najwyższa Rada Hellenów (NRH), jest to największa organizacja 
hellenistyczna w Grecji. Rada jest członkiem założycielem, Światowego Kongresu Religii 
Etnicznych. W roku 2004 była gospodarzem kongresu w Atenach. Organizacja również jest 
członkiem unijnego programu zwalczania dyskryminacji. W roku 2005 w festiwalu Prometeusza 
zorganizowanym przez NRH uczestniczyło około 2500 osób. Rada nawiązuje do religijnej, 
„politeistycznej, etnicznej tradycji greckiej”.

W samej Grecji działają również inne organizacje, jak: Dodekatheon, Helliniki Hetaireia 
Archaiophilon czy Labrys.W Stanach Zjednoczonych amerykańscy Helleniści gromadzą się wokół 
Hellenionu, który przykłada wielką uwagę do historycznej wierności w odtwarzaniu religii. 
Hellenion nie podaje liczby członków do informacji publicznej. Istnieje również grupa osób, która 
nie może finansowo pozwolić sobie na pełne członkostwo, co utrudnia określenie liczebności grupy.
Organizacja oferuje szkolenia dla duchownych, edukację religijną dla dorosłych oraz inne kursy dla
swoich członków.

Istnieją również inne zrzeszenia takie jak Elaion oraz Neokoroi. Większość członków Neokoroi 
deklaruje się jako rekonstrukcjoniści, ale nie jest to wymagane aby móc przystąpić do organizacji. 
Bardzo duży nacisk kładzie się na wiedzę o starożytnej historii. Działalność jest widoczna głównie 
w internecie. Jest to bardziej sieć hellenistów rozsianych po kraju. Neokoroi jest również wydawcą 
własnego kwartalnika, który jest rozprowadzanych wśród, jak i przez członków.

Polska
W Polsce nie ma zarejestrowanych hellenistycznych związków wyznaniowych. Dominują osoby 
praktykujące indywidualnie, utrzymujące kontakt przez internet. Istnieją strony i fora poświęcone 
tej tematyce jak Olympeion (hellenizm reformowany) czy Pantheion.

Reszta świata
W Brazylii, Helleniści gromadzą się wokół portalu Reconstrucionismo Helênico no Brasil. Został 
stworzony w 2003 przez brazylijskich członków Hellenionu, jak i innych międzynarodowych grup 
jak np. amerykańskiego Neokoroi.

Politeizm helleński
Politeistyczna religia okresu Klasycznej Grecji, była praktykowana w rejonie morza egejskiego. Jej 
korzenie sięgają tradycji późnej epoki brązu w kulturze mykeńskiej. W czwartym wieku przed 
naszą erą przekształciła się w Hellenistyczną religię misteryjną. Pod koniec czwartego wieku cesarz
Teodozjusz I wydał edykty delegalizujące wiele form kultu bogów olimpijskich.[tutaj można dać 



przypis do tych edyktów - są na stronie kritikosa. Religia praktykowana przez starożytnych Greków
rozpowszechniła się poza Grecję właściwą, na wyspy i wybrzeża Jonii w Azji Mniejszej, na Wielką 
Grecję (Sycylia i południowe Włochy) oraz na wiele greckich kolonii rozsianych w zachodniej 
części morza śródziemnego (w tym Marsylię). Starożytna idea sacrum była głównie politeistyczna. 
Konkretne praktyki religijne zróżnicowane w różnych ośrodkach, ale wszyscy Grecy rozpoznawali 
dwunastu bogów Olimpijskich (Zeusa, Herę, Posejdona, Apollona, Artemidę, Afrodytę, Aresa, 
Hefajstosa, Atenę, Hermesa, Demeter oraz Hestię lub Dionizosa). W mitologii występowali również
inni bogowie i herosi.

Kult
Najpowszechniejsze akty kultu w starożytności stanowiły ofiary, zarówno z plonów jak i  ofiary ze 
zwierząt  ( byka lub barana  albo  kozła   potem spożywane  podczas uczty).  
 Greckie świątynie nie były z zasady miejscami masowych zgromadzeń religijnych. Większość z 
nich zawierała mało co poza wizerunkiem boga i kolekcją wotywnych darów, w tym znacznymi 
skarbami.
Dary wotywne bywały składane bogom przez wyznawców, często jako akt podziękowania za 
dobrodziejstwo zesłane przez boga, dla pozyskania przyszłych boskich błogosławieństw lub aby 
otrzymać proroczą poradę od boga lub bogini. Ofiary składano czasem aby przebłagać boga za 
przestępstwa, akty bezbożności lub za naruszenie religijnego zwyczaju. Były trzymane w świątyni 
na widoku, zwykle po pewnym czasie przeprowadzano specjalny rytuał i je wyrzucano.
Współcześni Helleni preferują bezkrwawe ofiary lub mięso i krew zwierząt, które nie zostały zabite
na miejscu. Zamiast zwierząt oferowane są inne jadane dary jak owoce, warzywa, zboże czy 
słodycze. Wyznawcy składają dary w możliwie taki sam sposób, jaki robili to starożytni.

Teologia
W dzisiejszym tego słowa znaczeniu, starożytni Grecy  posiadali coś nazwalibyśmy 
usystematyzowaną teologią. Była  to sztuka, mitologia,  oraz  filozofia moralistyczna. 
Sztuka, literatura a nawet architektura tamtego okresu obfitowały w obrazy i wizerunki bogów oraz 
herosów. Wyrażały powszechnie rozumianą symbolikę. 

Teogonia Hezjoda przedstawia politeistyczną wizję stworzenia świata oraz szerokie drzewo 
genealogiczne bogów olimpijskich.

Stosunkowo późno w historii religii neo-platoniści, włączając w to rzymskiego cesarza Juliana 
Wielkiego, podjęli próbę zorganizowania religii w uporządkowany system wierzeń. Cesarz Julian 
próbował zorganizować kult bogów w hierarchiczną organizację przypominającą tę posiadaną już 
przez chrześcijan. 
Żaden z tych wysiłków nie odniósł sukcesu ze względu na krótki czas w jakim usiłowano je 
wprowadzić. Ostatecznie publiczny kult bogów olimpijskich został prawnie zdelegalizowany przez 
cesarza Teodozjusza I, co zostało podtrzymane i wprowadzone w życie przez jego następców. 

Grecka religia stała się napiętnowana jako „pogańska”, czyli religia ludzi z obszarów wiejskich 
(łac. pagus – "wioska"). Wielu badaczy przypuszcza, że przetrwała jedynie na terenach wiejskich, 
pod zmienioną postacią ukrytą w chrześcijańskich rytuałach i obrzędach.

Współczesna teologia powstała na bazie starożytnych tekstów, wliczając w to między innymi takie 
dzieła, jak „O bogach i świecie" Salustiosa czy „Prace i dni” Hezjoda. Platon, Arystoteles oraz 
wielu innych filozofów starożytnych ma wpływ na współczesną teologię, podobnie jak twórczość 
szkoły orfickiej i pitagorejskiej. Ten fragment  być  może  odnosi się do  teologii  która  dopiero  
powstanie  ale za   taką  uchodziła  teologia  katolicka  lub ogólnie  chrześcijańska. 



Wierzenia i praktyki

Helleni czczą starożytnych greckich bogów, włączając w to olimpijczyków, bóstwa natury, bóstwa 
świata podziemnego i herosów. Oddają cześć zarówno przodkom fizycznym jak i duchowym. Jest 
to przede wszystkim religia wotywna, oparta na wymianie darów, ofiar za boskie błogosławieństwo.
Przekonania etyczne współczesnych Hellenów są często inspirowane przez starożytne cnoty takie 
jak wzajemność, gościnność, samokontrola i powściągliwość. Podstawowymi źródłami dla etyki 
hellenizmu są maksymy delfickie, zasady Solona, złote wersety Pitagorasa, etyki Arystotelesa, 
stoików i innych filozoficznych szkół starożytności. Kluczem do etyki tej religii jest eusebeia, 
tłumaczona jako pobożność. Oznacza to zobowiązanie do oddawania czci bogom i działań, które to 
potwierdzają.
Nie istnieje jeden kościół ani zhierarchizowane kapłaństwo, jednak część grup (np. Hellenion) 
oferuje kursy kształcące duchownych. Poszczególni wyznawcy przeprowadzają samodzielnie 
rytuały i zdobywają wiedzę o religii oraz bogach poprzez źródła i opracowania dotyczące religii 
starożytnych.

Rekonstrukcjonizm
W kontekście politeizmu, rekonstrukcjonizm jest metodologią, dzięki której próbuje się odtworzyć 
możliwie najdokładniej starożytne praktyki religijne. Jest stawiany w opozycji do synkretycznych i 
eklektycznych ruchów, które również nazywają siebie neopogańskimi. Mimo wszystko Helleni 
próbują przystosować tradycje przeszłości, do współczesnego świata, z zachowaniem jak 
największej wierności starożytnym.

Prześladowania i polityczne zamieszanie
Współczesne organizacje Helleńskie w Grecji odradzają i rekonstruują religię antycznych Greków. 
Pojawiają się jednak również osoby, które twierdzą, że religia ta przetrwała a oni sami zostali 
wychowani w rodzinach ją praktykujących. Niezależnie od poglądów na ciągłość praktyk, czy też 
konieczność rekonstrukcji, wyznawcy zgadzają się co do roli religii w społeczeństwie. Hellenizm 
jest postrzegany jako część narodowego dziedzictwa kulturowego, w przeciwieństwie do obcego 
kulturowo judeo chrześcijaństwa, które obecnie dominuje w Grecji. 
Istotna jest pozycja Greckiego Kościoła Prawosławnego, gdyż jest on kościołem mającym duży 
wpływ na władzę świecką. Od roku 1864 prawosławie jest religią państwową. Dodecatheon oraz 
Najwyższa Rada Hellenów podkreślają określenia takie jak: „tradycyjne” , „etniczne”, 
„autentyczne" w opisie swoich praktyk religijnych.

W trakcie Letnich Igrzysk Olimpijskich w roku 2004 odbyło się kilka dyskusji dotyczących 
Hellenizmu w Grecji:

• Profesor Giorgos Dontas, prezydent Towarzystwa Archeologicznego Aten publicznie 
wyraził oburzenie spowodowane niszczeniem stanowisk archeologicznych. Zniszczeniom 
uległy stanowiska, w których badano starożytne pozostałości w okolicach Partenonu oraz 
Akropolu, tylko dlatego aby przygotować infrastrukturę na Igrzyska. Współczesne kwestie 
polityczno- wizerunkowe wygrały z dziedzictwem narodowym oraz cywilizacyjnym. 

• Przed Igrzyskami, Rehema Ellis dziennikarka MSNBC nakręciła film dokumentalny (It's 
Greek to Me: Group Tries to Restore Pagan Worship) o zdewastowaniu i podpaleniu 
księgarni w Atenach, gdzie sprzedawano książki promujące starożytną religię Greków. 

Dziennikarka również przeprowadziła wywiady z osobami zaniepokojonymi aktualną sytuacją w 
Grecji. Ellis powiedziała, że „widoczny jest kontrast sytuacji, ponieważ Igrzyska Olimpijskie 
zostały utworzone na cześć Zeusa, a teraz modlitwa do starożytnych bogów jest krytykowana za 
przykładanie uwagi do przeszłości.”



• Greckie Towarzystwo Przyjaciół Starożytności protestowało przeciwko komercyjnemu 
wykorzystaniu wizerunku Ateny i Apolla, jako maskotek Letnich Igrzysk Olimpijskich w 
Atenach (2004). Twierdzili, że karykaturalne przedstawienie greckich bogów jest 
przykładem braku szacunku i wrażliwości. 

26 czerwca radio BBC przeprowadziło wywiad z Prezydentem Societas Hellenica Antiquariorum, w
którym wypowiedział się na temat olimpijskich maskotek: „Jest to drwina z duchowych wartości 
cywilizacji helleńskiej, poprzez poniżanie tych samych świętych istot, czczonych w trakcie 
starożytnych Igrzysk Olimpijskich. Z tych powodów przystąpiliśmy do działań prawnych 
domagając się ukarania osób odpowiedzialnych.”

• W maju 2006 r. sąd w Atenach, uznał kult starożytnych bogów za legalny. Odnosząc się do 
orzeczenia sądu, ojciec Eustathios Kollas, przewodniczący wspólnocie księży 
Prawosławnego Kościoła Grecji, powiedział: 

„Jest to garstka nędznych wskrzesicieli zdegenerowanej, martwej religii, którzy chcą powrotu 
potwornych, mrocznych urojeń przeszłości.”

Ale  wynika to z niewiedzy oraz nieznajomości  tak samej  historii antyku  oraz  sfałszowania  
samej Biblii i dziejów  chrześcijaństwa a przede wszystkim wychowania  na wzorcach  pogańskiej 
starożytności w  tym także na podziale chrześcijaństwa na zachodnie i wschodnie i bardzo silnego 
niszczenia  w  przeszłości  greko - prawosławia  już  bizantyńskiego , które zawierało silne 
elementy  antycznej  kultury i filozofii greckiej. Także  wynika  to z zafałszowania  gnozy ,  tekstów
w  Nag Hammadi  i innych a  także z  wyrugowania wielu symboli antycznych związanych ściśle z 
mistyką  religijną i duchową a nawet  więcej , gdyż   jest  to związane także już z  upadkiem  
monarchii   greckiej w starożytnym Rzymie i powstaniem  Republiki rzymskiej w roku 509  p.n.e.
(  Tom IX Wielkiej Slavii). 

 Helleniści są nastawieni krytycznie do ludzi, którzy promują historycznie błędny obraz antycznej 
religii i obstają jednocześnie przy tym, że jest autentyczny lub też powodując powstawanie 
mylących stereotypów. Do krytykowanych pod tym względem ruchów należą wicca jak i inne 
ruchy związane z New Age.

O   JEZUSIE  Z NAZARETU 

Pójdźmy wszyscy  do stajenki do Zeusa i  Panienki,  powitajmy Największego 
i  boginię Matkę  Jego....Zgodnie z przekazem nowotestamentowym Jezus Chrystus urodził się w 
żydowskiej rodzinie, jako syn dziewicy Marii poślubionej Józefowi. Współcześnie narodziny 
Chrystusa datuje się na 8–4 rok p.n.e. w okresie drugiej świątyni. Za czasów papieża Jana I (zm. 
526) zaczęto liczyć naszą erę od jego urodzenia, jednak według współczesnych nauk mnich, który 
dokonał rachuby lat, pomylił się o kilka lat.
Miejsce narodzin według Ewangelii to Betlejem. Zdaniem niektórych publicystów – był to 
prawdopodobnie Nazaret.Nie ma na to  jednak żadnych  dowodów.
--------------------------
Grecki  Bóg Najwyższy Bóg  Bogów Zeus kochał Grecję i często chował się na Ziemi w 
przebraniu, aby poślubić kobiety  i urodzić dzieci ze śmiertelniczkami. Chciał, aby wiele dzieci 
odziedziczyło jego wielkość i stało się wielkimi bohaterami i władcami Grecji. 

Hera  jako jeden  z prototypów Matki Boskiej  Dziewicy   oprócz  Pallas Ateny  Zawsze  
Dziewicy: 
Herę   mityczną żonę Boga  Bogów Zeusa, także czczono jako dziewicę : tradycyjnie w Stymphalia 
w Arkadii była tradycyjna ceremonia dla Hera Girl (Παις [Pais]), Adult Woman (Τελεια [Teleia]) 
oraz Separated (Χήρη [ Chḗrē] "wdowa" lub "rozwiedziona"). W okolicy wokół Argos , świątynia 



Hery w Hermione koło Argosu była przeznaczona dla Hery Dziewicy. ,Kobieta, która pokazuje jej 
"Księżyc" nad jeziorem, także jest odpowiednia, jak Hebe , Hera i Hecate ; nowy księżyc, księżyc 
w pełni i stary księżyc w tej kolejności, a inaczej uosabiać jako Matka Boska wiosna, Matka Lato i 
niszczący Crone jesieni.   
Starożytni Egipcjanie uważali rzeczywistość za wielowarstwową, w której bóstwa łączące się z 
różnych powodów przy zachowaniu rozmaitych atrybutów i mitów nie były postrzegane jako 
sprzeczne, ale uzupełniające. W skomplikowanym związku Hathor ( grecka  Hera) czasami matka, 
córka i żona Ra i, podobnie jak Isis , czasami określana jako matka Horusa i związana z Bast . 
Starożytni Grecy czasami identyfikowali Hathor z boginą Afrodytą . 

Nazwa Herakles oznacza "Chwała Hery".    Hera oraz  katolickie ''matki boskie''.

Judaizm niewiele uwagi poświęca życiu i misji Jezusa, którego uznaje za odstępcę lub za 
postać fikcyjną. 

Według relacji Ewangelistów kapłani żydowscy (zdominowani w owych czasach przez rodzinę 
Annasza) i saduceusze od początku byli mu zdecydowanie wrodzy. Podobną postawę przyjęła 
większa część faryzeuszy, najbardziej wpływowego ówcześnie stronnictwa żydowskiego, 
aczkolwiek zdarzały się wśród nich przypadki przychylności (Nikodem – Ew. Jana 3,1–11; 7,50–
52) lub życzliwej neutralności (Gamaliel Starszy, Dz. Ap. 5, 34–39). Większość teologów judaizmu 
ocenia działalność Jezusa i jej skutki negatywnie, jako sprzeczną z „prawem Bożym” oraz 
niezgodną ze słowami proroków, dotyczącymi nadejścia Mesjasza. Bardziej pojednawcze oceny 
Jezusa, podkreślające jego związek z judaizmem, pojawiły się ponownie w czasach 
współczesnych .

                   Pierwsza Rada Nizjry , z Ariusem, ukazana pod stopami 
            cesarza  ariańskiego   Konstantyna Wielkiego i   greckich biskupów 



"Rozpalony  fioletem  i  złotem,  Konstantyn  złożył  uroczyste  wejście  na  otwarcie  rady,
prawdopodobnie na początku czerwca, ale z szacunkiem posłał biskupów przed sobą". Jak opisuje
Euzebiusz,  Konstantyn "sam przezwyciężył  zgromadzenie,  jak  jakiś  niebiański  posłaniec  Boga,
ubrany w strój, który błysnął jak promienie światła, odzwierciedlając rozżarzony blask purpurowej
szlafroki i ozdobiony genialny blask złota i kamieni szlachetnych ". 
Cesarz  był  obecny  jako  nadzorca  i  przewodniczący,  ale  nie  głosował  oficjalnie.  Konstantyn
zorganizował Radę na wzór Senatu rzymskiego . 
Hosius z Kordoby mógł sprawować przewodnictwo nad jego rozważaniami; był prawdopodobnie
jednym z papieskich legatów . Euzebiusz z Nicomedi prawdopodobnie przyznał adres.  

Arianizm  –   pierwotna  doktryna  chrześcijańska,  teologiczna Ariusza (zm. 336), prezbitera
Kościoła  w Aleksandrii  w Egipcie,  odrzucająca  dogmat  Trójcy  Świętej  i  wpisująca  się  w nurt
antytrynitaryzmu,  powstała  w  kontekście  sporów  o  rozumienie  chrześcijańskiego  monoteizmu.
Ariusz,  wykształcony  w  szkole  antiocheńskiej,  uznawał  pochodzenie  Syna  od  Boga  Ojca  na
zasadzie stworzenia/zrodzenia.    Doktryna uznana przez Kościół katolicki za herezję. 

Arianie odrzucali doktrynę o Trójcy, uznając ją za niebiblijną. Ariusz twierdził, że Jezus Chrystus
jako syn Boży jest poddany Bogu (powołując się na fragmenty J 10,29-30; 1 Kor 15,27), że został
stworzony przez Ojca, co oznaczało, że „był czas, kiedy nie było Syna”, kiedy nie było nikogo przy
Bogu Ojcu. Zanim Syn został stworzony/zrodzony, nie istniał (por. Prz 8,22-25; 1 Kor 1,30). 



Dotyczyło to czasu przed tym, jak stał się człowiekiem (Wcielenie). Przy narodzeniu  – według  –
Słowo Ojca  stało  się  prawdziwie  oraz  Jego  Synem.  Uznając  autorytet  prologu  Ewangelii  Jana
1,1.18,  Ariusz  wyjaśniał  rozumienie  boskiej  natury  Jezusa  Chrystusa,  odbierając  jej  przymiot
odwieczności.  Według  Ariusza  tylko  Ojciec  jest  niezrodzony,  a  więc  odwieczny,  Syn,  jako
zrodzony, zaistniał w czasie. I tu miał  pełną  rację !

Według zachowanych relacji, prezbiter Arius argumentował za dominacją Boga Ojca i utrzymywał,
że Syn Boży został stworzony jako akt woli Ojca, a zatem Syn był stworzeniem stworzonym przez
Boga, zrodzonym bezpośrednio z nieskończony, wieczny Bóg. Argumentem Ariusa był fakt, że Syn
był pierwszą produkcją Boga, przed wiekiem. Stanowisko, że Syn miał początek i że tylko Ojciec
nie ma początku.  I  Arius  twierdził,  że  wszystko inne zostało stworzone przez Syna.  Tak więc,
powiedzieli, że Arianie, tylko Syn bezpośrednio został stworzony i zrodzony z Boga; i dlatego był
czas, że nie ma istnienia. Ariusz wierzył, że Syn Boży był zdolny do własnej wolnej woli prawego i
zła, i że "był On w najszerszym sensie synem, musiał przyjść po Ojcu, dlatego też był to czas, kiedy
nie był, i stąd był skończony ",  i że był pod Bogiem Ojcem. Dlatego Ariusz podkreślił, że boskość
Ojca  była  większa  od  Syna.  Arianie  apelowali  do  Pisma  Świętego,  powołując  się  na  biblijne
stwierdzenia, takie jak "Ojciec jest większy od Ja" , a także, że Syn jest "pierworodnym wszelkiego
stworzenia". 

Pogląd ten był sprzeczny z  doktryną o odwiecznie istniejącej Trójcy.  Nauczanie Ariusza oraz jego
uczniów wyraża tekst wyznania wiary biskupa ariańskiego Wulfili, w którym zawiera się doktryna
Trójcy typowa dla subordynacjonizmu: 

Doktryna podporządkowania (subordynacji) poszczególnych Osób boskich w Trójcy znajdowała
zwolenników wśród  pisarzy wczesno- chrześcijańskich przed soborem nicejskim, jak Tertulian (ok.
150–240) i  Orygenes (185–254). Dionizy Aleksandryjski mówił o Synu jako o dziele Ojca, dla
podkreślenia  ich  wzajemnej  odrębności.  Doktryna  Ariusza  była  pójściem  dalej  niż  koncepcja
Orygenesa w zastosowaniu metafizyki średniego platonizmu do teologii Trójcy. Aleksandryjczyk
mówił bowiem  o Synu i Duchu jako o emanacjach Ojca, które mają wspólny z Ojcem byt,
substancję  (gr.  ousia)  –  podobnie  jak  słońce  oraz  promienie  światła  słonecznego  są  tej  samej
substancji.  Ariusz  uznawał  że  jedynie  Ojciec  ma  w  pełni  boską  naturę,  gdyż  jedynie  on  jest
niezrodzony.  Doktryna  średniego  platonizmu  mówiła,  że  Bogiem  można  prawdziwie  nazwać
jedynie  ten  byt,  który  jest  odwieczny,  który  nie  ma  początku.  Wszystko  inne  jest  stworzone.
Konsekwentnie Ariusz uznał, że  Syn jest  stworzonym odbiciem jego bóstwa.

Większość  debaty  wiązała  się  z  różnicą  pomiędzy  byciem  "urodzonym"(  z  matki)   lub
"stworzonym" ( bez  matki) a "bytem". Arianie uznali to za zasadniczo takie same; zwolennicy
Aleksandra nie. Dokładne znaczenie wielu słów używanych w debatach w Nicei wciąż nie było
jasne dla mówców innych języków. 

Słowa greckie, takie jak 
"esencja"  ousia czyli  wyciąg z czegoś -Esencja = istota – pojęcie filozoficzne  , Istota, esencja,
eidos (gr. είδος, łac. essentia) – w filozofii istota ma być samym sednem rzeczy, ich prawdziwą
naturą, wiedzą, która wydaje się osiągalna, jeśli tylko jeszcze trochę zagłębimy się w  jej poznanie .
W prostszej wersji istota bytu jest tym, co sprawia, że byt jest taki jaki jest, albo że w ogóle jest. 

"substancja" - hipostaza   czyli  większa  ogólna postać  na przykład z fizyce  płyn lub inna
postać substancja w filozofii – niejednoznaczne, lecz podstawowe pojęcie metafizyki i ontologii,
substancja (przenośnie) – zakres spraw, pojęć lub desygnatów materialnych dotyczących pewnej
dziedziny, np. substancja (materia) prawna, substancja mieszkaniowa , 



"natura"  (  physis   czyli postać  - wygląd ), "osoba" (  prosopon ) miały wiele znaczeń
pochodzących  od  filozofów  przedchrześcijańskich,  które  mogłyby  powodować
nieporozumienia, zostały wyczyszczone. 

Filozofia  przyrody – wykasowana  z   chrześcijaństwa- dział  filozofii  zajmujący  się
refleksją  nad naturą,  wiedzą na jej  temat oraz stosunkiem do niej  człowieka.  Filozofia
przyrody  była  pierwszym  obszarem  rozważań  filozoficznych  w  starożytnej  Grecji.  Z
czasem, tematyka filozoficznoprzyrodnicza  stała się tylko jednym, choć bardzo istotnym, z
działów filozofii. Filozofia przyrody jest również prekursorką nowożytnej nauki, która się z
niej wyodrębniła i uniezależniła.

Początkowo filozofia przyrody zajmowała się wszystkimi zagadnieniami współczesnej nauki, 
rozpatrywanymi jednak najczęściej metodami filozoficznymi. Filozofia, rozumiana jako 
umiłowanie mądrości, PHILO  wiązała się z dążeniem do zrozumienia funkcjonowania 
wszechświata.  Współczesna filozofia przyrody utraciła własną autonomię. Zajmuje się 
rozważaniami nad rzeczywistością materialną, bez  Boga, opierając się  tylko o dorobek nauk 
empirycznych.  Podejmuje również problemy pomijane przez nauki empiryczne lub też zajmuje 
czasem holistyczne stanowisko wobec człowieka i natury.  Filozoficzna refleksja nad nauką 
obejmuje jej krytykę i analizę jej metod badawczych, a także badanie języka nauki.

Zagadnienia występujące we współczesnej filozofii przyrody:
• problem elementarnych składników materii; 
• natura czasu; 
• natura przestrzeni; 
• problemy nieskończoności czasu i przestrzeni; 
• problemy prawidłowości zachodzących w przyrodzie, przyczynowości, determinizmu i 

indeterminizmu; 
• istota życia i jego geneza; 
• problem świadomości; 
• problem matematyczności przyrody; 
• podstawowe założenia filozoficzne nauk empirycznych; 
• filozoficzne interpretacje teorii naukowych. 

Filozofia  przyrody  była  głównym  przedmiotem  zainteresowania  przedsokratejskich  filozofów
starożytnej Grecji (od VI do końca V w. p.n.e.), z tego powodu okres ten nazywany jest okresem
naturalistycznym. Filozofowie ci podjęli pierwsze  racjonalne próby wyjaśnienia natury (physis),
kładąc podwaliny pod filozofię i naukę europejską. 
Problemy i idee postawione przez przedsokratejskich filozofów przyrody były inspiracją i istotnym
punktem odniesienia  dla  badaczy  przyrody aż  do  powstania  ''nowożytnej  ''   czyli  empirycznej
nauki. 

Pierwszą grupą filozofów byli   jońscy filozofowie przyrody (m.in. Tales z Miletu, Anaksymander,
Anaksymenes,  Heraklit,  Anaksagoras).  Dążyli  oni  do  wyjaśnienia  rzeczywistości  poprzez
znalezienie  jej  najbardziej  podstawowej  zasady (arché),  przenikającej  całość  rzeczywistości.
Arystoteles  był  odnowicielem  starożytnej  filozofii  przyrody.  Wypracowana  przez  niego
pojęciowość miała ogromny wpływ na późniejszych filozofów i badaczy przyrody, aż do powstania
tak  zwanego  ''nowożytnego  przyrodoznawstwa  ''   skoncentrowanego  na  faunie  i  florze   czyli
ekosystemie.  W Corpus Aristotelicum zebrano 27 pism filozoficznoprzyrodniczych, obejmujących
zagadnienia  kosmologiczne,  fizyczne,  biologiczne  i  psychologiczne  .  Podstawowym  pismem
filozoficznoprzyrodniczym Stagiryty jest Fizyka. 
Koncepcja teleologiczna, głosząca, że każdy rozwój dokonuje się stosownie do założonego celu, 
była istotnym elementem także  arystotelesowskiej fizyki i biologii. 



• Homoousia słowo w szczególności początkowo nie podobało się wielu nowym biskupom ze
względu na jego powiązania z gnostykami  (którzy używali ich w swoich teologiach).

Argumenty  przeciwko  arianizmowi  - chodziło   o   stworzenie  jakiejś   podstawy   żeby
zaprzeczać  wszelkim wcieleniom boskim które były wcześnie  wraz z Boską  ingerencją w
losy  świata   przez  te  jego wcielenia antyczne  .Stało się  tak gdyż  Święto Wielkanocy łączy się
z żydowską Paschą i świętem chleba przaśnego, ponieważ   nowa  wiara chrześcijańska  twierdziła,
że  że ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa miały miejsce w czasach tych obietnic. 

 -------------------------------
Przeciwny pogląd wywodzi się z idei, że spłodzenie Syna jest w naturze Ojca, który jest wieczny.
Tak więc  Ojciec  zawsze  był  Ojcem,  a  Ojciec  i  Syn zawsze  istniał  razem,  wiecznie,  w sposób
równościowy i  konsystencjalny.   Argument kontrariański stwierdził  więc,  że Logos    czyli  Syn
Boży  był  "wiecznie  spłodzony", a  więc  bez  początku.  Ci,  którzy  sprzeciwili  się  Ariusowi,
twierdzili, że podążanie za wyobrażeniem Arian zniszczyło jedność Boga i sprawiło, że Syn nie był
równy Ojcu. Nalegali,  aby taki pogląd był sprzeczny z takimi pismami, takimi jak "Ja i Ojciec
jedno" , a "Słowem był Bóg", jako takie wersety zostały zinterpretowane. Zadeklarowali, podobnie
jak Atanazy, , że Syn nie miał początku, ale miał "wieczne pochodzenie" od Ojca, a więc był z nim
współodpowiedzialny i równy Bogu we wszystkich aspektach.  

Synonimy słowa początek: rozpoczęcie, narodziny, zaczątek, źródło, zapoczątkowanie, start, 

Wynik debaty

Rada oświadczyła, że Syn jest prawdziwym Bogiem, współzarządzającym z Ojcem i zrodzonym z 
tej samej substancji, twierdząc, że taka nauka najlepiej skodyfikowała biblijne przedstawienie Syna,
jak również tradycyjną chrześcijańską wiarę w niego, przekazaną od Apostołów . Ta wiara została 
wyrażona przez biskupów w Credo Nicei , które mogłyby stanowić podstawę tego, co było znane 
jako Niceno-Constantinopolitan Creed . 

Orzeczenie wyrażone w  symbolu nicejskim  w którym daje się zauważyć stosowanie  innego sensu
i znaczenia  oraz doboru słów określiło, wbrew nauce Ariusza, że Syn jest odwiecznie zrodzony
przez Ojca, a więc jest poza czasem, nie ma początku w kategoriach czasowych, będąc „światłem
ze światłości” i „współistotny Ojcu”.
Katolicki   kościół   twierdzi,  że  idea  bóstwa Chrystusa  zostało  ostatecznie  potwierdzone  przez
Biskupa Rzymu, a że było to potwierdzeniem  tego ,  że Rada dała swoje wpływy i władzę. 
Na poparcie tego, że powoływanie się na pozycję wczesnych ojców i ich wyraz potrzebie wszystkie
kościoły uzgodnienia z Rzymu (patrz Ireneusz, Adversus Haereses III: 3: 2).
Jednakże, protestanci, prawosławni, a Oriental Orthodox nie wierzą  w  tę  Radę oglądaną przez
biskupa Rzymu jako jurysdykcyjną  głowę chrześcijaństwa,  i  wątpią,  czy  ktoś   ma władzę  nad
innymi biskupami uczęszczającymi na tę  Radę z konieczności. Na poparcie tego, cytują Canon 6,
gdzie rzymski biskup może być postrzegany jako po prostu jeden z wielu wpływowych liderów, ale
nie ten, który ma jurysdykcję nad innymi biskupami w innych regionach.

  Po soborze nicejskim zwolennicy nauczania Ariusza, zwani semiarianami, w przeciwieństwie do
radykalnego  odłamu  arian,  zwanych  anomejczykami,  próbowali  zamienić  słowo  współistotny,
ομοουσιος (gr.homo-uzjos), dosłownie tej samej substancji użyte w nicejskim wyznaniu wiary, na
inne, zbliżone w brzmieniu słowo ομοιουσιος (homoj-uzios), czyli podobnej substancji. Debatę nad
tym toczono na synodach w Rimini i Seleucji (359 r.).



Ale według ks James F. Loughlina, istnieje alternatywna interpretacja rzymskiego katolicyzmu.
Polega  ona na pięć różnych argumentach  „zaczerpniętych  odpowiednio z gramatycznej struktury
zdania, od logicznej sekwencji idei, z analogii katolickiej, z porównania z procesem powstawania
bizantyjskiego Patriarchatu i z upoważnienia Pradawnych” -  na rzecz alternatywnego zrozumienia
kanonu. 

Kontrowersja  ariańska –  termin  używany  na  oznaczenie  długoletnich  sporów  o  ortodoksję
rozpoczętych w IV w. między tzw. Wielkim Kościołem a wyznawcami arianizmu. 

Nauczanie Ariusza zostało  podobno -  co dziś  można stwierdzić  tylko na podstawie badania
źródeł -  potępione przez miejscowy synod w Aleksandrii w 319 r., a następnie odrzucone, jako
sprzeczne  z  wiarą Kościoła,  przez  pierwszy od czasów apostolskich  powszechny,  ekumeniczny
sobór  chrześcijaństwa,  zwany  Soborem  nicejskim  (325  r.).  Potępienie  rzekomo  potwierdził
następny Sobór  powszechny –  Konstantynopolitański  I  (381).  Nie  wykluczone  jednak  a  nawet
więcej niż pewne  jest, że to  rzekome  potępienie pochodzi ze  sfałszowanych źródeł  na przykład
1000  lat później albo  z wieku XII   tak jak wiele  innych źródeł  chrześcijańskich  .

Arianizm  miał  wielu  politycznych  i  niepolitycznych  zwolenników,  popierali  go  sam   cesarz
Konstantyn  Wielki   oraz   jego  następcy  a   także    Euzebiusz  z  Nikomedii.  Zanikł  on
prawdopodobnie dopiero ok. VII w n.e.  na zachodzie  ale na wschodzie  był  kontynuowany  przez
Braci Ariańskich  zwalczanych  zawzięcie  przez zachodni kościół ( między  innymi  Bracia  Polscy,
Czescy i  inni).  Sam Atanazy, w wyniku nacisków na cesarza ze strony arian,  był czterokrotnie
usuwany ze swej stolicy biskupiej w Aleksandrii.

Euzebiusz z Nikomedii (zm. 341) – biskup Konstantynopola w latach 339–341.
Euzebiusz był początkowo biskupem Berytu, w latach 330–339 biskupem Nikomedii, a następnie
do śmierci - Konstantynopola. Był blisko związany z dworem cesarskim. Miał wpływ na politykę
religijną  Konstantyna  I  Wielkiego  i  Konstancjusza  II.  Należał  obok  Ariusza  do  głównych
przedstawicieli arianizmu.Był uczniem Lucjana z Antiochii. Gdy w 320 roku synod w Aleksandrii
pod  przewodnictwem patriarchy  Aleksandra  potępił  nauki  Ariusza,  Euzebiusz  zwołał  synod  w
Bitynii, na którym oczyszczono Ariusza z zarzutów i okazano mu wsparcie. Ariusz znalazł po 330
roku również schronienie w Nikomedii, gdzie mógł spokojnie działać.Euzebiusz miał duży wpływ
na cesarza Konstantyna Wielkiego i na jego syna, Konstancjusza II. W kwietniu 337 roku na łożu
śmierci ochrzcił cesarza Konstantyna I. Opiekował się małoletnim Flaviusem Claudiusem.W 341
roku konsekrował biskupa Wulfilę,  którego wysłał  na misję wśród Gotów.  Iulianusem.Wulfilla
Należał do uczniów Euzebiusza z Nikomedii.
 Pod wpływem swojego nauczyciela, który był biskupem Berytu, Nikomedii i Konstantynopola, stał
się wyznawcą doktryny arianizmu.W 341 roku został konsekrowany na biskupa Taurydy i wysłany
jako apostoł do plemion Gotów osiadłych nad Dunajem. 

Pod  wpływem  działalności  Wulfili  i  jego  następców  Celtowie  początkowo  skłonni  przyjąć
trynitaryzm odrzucili tę doktrynę i stali się gorliwymi arianami. Po zakończeniu misji w 348 roku
osiadł  w  Mezji,  gdzie  mieszkał  do  końca  życia.   Brał  udział  w  dysputach  i  soborach  będąc
stanowczo  w  opozycji  do  oficjalnej  doktryny  trynitarnej  Kościoła.  Uczniem  i  wychowankiem
Wulfili był Auksencjusz z Durostorum.

Podczas Soboru Nicejskiego I (325) dzięki staraniom Euzebiusza potępiono poglądy arian, jednak
nie wymieniono Ariusza z imienia. Podpisał credo nicejskie, lecz został później – ze względu na
sprzeciw wobec cesarza – zesłany na wygnanie.  Ponieważ jednak miał  duży wpływ na  siostrę
cesarza Konstancjusza, Konstancję, dość szybko (328) został z wygnania odwołany. 



                               ‘ Celtycki ‘Wulfila wyjaśniający Ewangelię .....Gotom !
                                 Więcej na  ten  temat w Tomie IX Wielkiej Slavii.

Wulfila jako pierwszy przetłumaczył prawie całą Biblię (oprócz Ksiąg Królewskich) na język inny,
niż oryginalne (aramejski, grecki i hebrajski). Dla celów swojego tłumaczenia opracował też alfabet
gocki.Przed śmiercią Wulfila opracował  wyznanie wiary, które przekazał  mu Auksencjusz:

Ja, Wulfila, biskup i wyznawca, zawsze wierzyłem tak i w tej jedynej i prawdziwej wierze czynię
swoją  podróż  do  mojego  Pana,  Wierzę,  że  jest  tylko  jeden  Bóg  Ojciec,  jedyny  niezrodzony  i
niewidzialny, i w Jego jednorodzonego Syna, naszego Pana i naszego Boga, stwórcę wszystkich
rzeczy, nie mając innego poza Nim. 

Zatem jest jeden Bóg wszystkiego, który jest również Bogiem naszego Boga, i wierzę w Ducha
Świętego, w oświecającą i  uświęcającą moc. Jak powiedział  Chrystus po zmartwychwstaniu do
swoich  uczniów  -  ale  weźmiecie  moc  Ducha  Świętego,  kiedy  zstąpi  na  was,  i  będziecie  mi
świadkami  aż po krańce ziemi. I wierzę, że Syn jest poddany i posłuszny we wszystkim Bogu
Ojcu.



    PRZYKŁAD  FAŁSZOWANIA   ŹRÓDEŁ  

Alfabet gocki  czyli  grecki  przekręcony na gocki  – alfabet stworzony prawdopodobnie w IV
wieku n.e. przez biskupa Wulfilę w celu przekładu Biblii na język grecki  przekręcony na gocki.
Składał się z 27 znaków greckich  (20 znaków)   łacińskich   jako że łacina  jest pochodną  greki  (5
znaków)   oraz runicznych   czyli  etruskich  (2 znaki). 

Stary Testament został przełożony z greckiej Septuaginty. Tekst Starego Testamentu reprezentuje
lucjańską jej recenzję.Tekst    pierwotny był wielokrotnie  kompilowany później  i  poszerzany a
także  cenzurowany: 

Tekst Nowego Testamentu reprezentuje bizantyńską tradycję tekstualną. W Ewangeliach bliski jest
kodeksom: 07, 09, 011, 013, 027, 030 i 031 (należą one do rodziny tekstualnej E). Tekst Listów
Pawła jest natomiast bliski kodeksom 018, 020, 025, Peszitty i cytatom Chryzostoma. Zachowane
rękopisy zawierają sporo naleciałości tekstu zachodniego, być może zostały one dodane później, w
okresie istnienia italskiego państwa Ostrogotów. Zachodnich wariantów najwięcej jest w Listach
Pawła.Nie zawiera tekstu Pericope adulterae (J 7,53-8,11). Zawiera natomiast Mk 7,16, Mk 9,44.46,
które  są  traktowane  jako  nieautentyczne  przez  współczesnych  krytyków  tekstu.W  Liście  do
Rzymian  doksologię  umieszcza  po  14,23,  w  czym wspierają  go  następujące  greckie  rękopisy:
Codex Angelicus, Athous Lavrensis, 181, 326, 330, 451, 460, 614, 1241, 1877, 1881, 1984, 1985,
2492, 2495. Większość greckich rękopisów umieszcza doksologię po 16,23:
Do osobliwości tego rzekomo gockiego przekładu należy lekcja Krispus w 2 Tm 4,10 (zamiast
Kreskes), co może być mylone z imieniem Krispos w 1 Kor 1,14.  Przykładem wariantu słabo
poświadczonego w greckich rękopisach jest „Galeilaie jah Tibairiade” (Galilejskie i Tyberiadzkie) z
J 6,1.  Wariant  poświadczony jest  tylko przez jeden rękopis  majuskułowy późnego pochodzenia
(031) oraz przez 26 minuskułów, najstarszy z nich pochodzi dopiero z IX wieku. Wariant występuje
ponadto w starołacińskim kodeksie Brixianus.

Najważniejszym rękopisem jest  Codex Argenteus,  „Srebrna Biblia”,  pisany srebrnymi i  złotymi
literami na nasączonym purpurą pergaminie. Zawiera cztery Ewangelie, w kolejności: Mt, J, Łk,
Mk. Kodeks składa się ze 188 kart (pierwotnie było ich 336). Sporządzony został dla Teodoryka
Wielkiego (455-526), króla Ostrogotów, wkrótce po jego koronacji w Rawennie. 

Po śmierci  Teodoryka kodeks został    rzekomo zapomniany.  Nie był  uwzględniany w żadnych
katalogach i listach ksiąg. Został odkryty w XVI wieku - co dowodzi, że właśnie  wtedy kodeks
został   zapomniany  i nie był uwzględniany w żadnych katalogach.
                                                                                                                                                 
 Podczas wojny trzydziestoletniej znalazła  jakaś  jego polska wersja  się w rękach Szwedów. Odtąd
przechowywany jest w Uppsali. W 1970 roku w Spirze odkryta została jedna z brakujących stronic
kodeksu, która kończy Ewangelię według Marka.

Pierwsze  drukowane  wydanie  gockiej  Biblii  przygotował  Franciscus  Junius  w 1665 r.  Była  to
transkrypcja kodeksu Argenteus, jedynego wówczas znanego rękopisu gockiej Biblii. Po odkryciu
Codices  Ambrosiani  Gabelenz  oraz  Löbe  postanowili  przygotować  wydanie  gockiej  Biblii  w
oparciu o dostępne rękopisy. W wydaniu tym wykorzystano także Codex Carolinus, którego tekst
został  wydany  jeszcze  w  1762  roku  przez  Franza  A.  Knittela.W  1857  roku  Hans  Ferdinand
Massmann przygotował nowe wydanie gockiej  Biblii.  Aby ułatwić korzystanie dla biblistów, w
wydaniu tym tekst gocki umieszczony został wespół z paralelnym tekstem greckim i łacińskim.
Ukazało się kilka wydań edycji Massmanna, ostatnie w latach 1895-1897.



W  1858  roku  ukazało  się  wydanie  F.L.  Stamma.  Zastosowano  w  nim  łacińską  czcionkę,
wprowadzono literę „þ” (odpowiednik angielskiego „th”), mankamentem tego wydania jest brak
akcentów. W 1908 roku ukazało się jedenaste wydanie gockiej Biblii Stamma opracowane na nowo
przez Ferdinanda Wredego.

W  1875  roku  Ernst  Bernhardt  wydał  gocką  Biblię  z  komentarzem.  Bernhardt  usiłował  też
odtworzyć  tekst  grecki,  którym  posłużył  się  Wulfila.  Bernhardt  zakładał,  że  tłumacz  dokonał
przekładu na podstawie tekstu bliskiego Kodeksowi Aleksandryjskiego.
Wilhelm Streitberg przygotował w latach 1908-1910 wydanie gockiej Biblii na potrzeby krytyki
tekstu Nowego Testamentu w oparciu o dostępne mu rękopisy –  Die Gotische Bibel. W wydaniu
tym tekst  gocki  umieszczony został  po prawej  stronie,  a  po „honorowej”  lewej  stronie – tekst
grecki. Ten ostatni pochodził z wydania Hermanna von Sodena oraz Westcotta-Horta i uzgodniony
został z tekstem gockim. W roku 2000 ukazało się siódme wydanie tej edycji. Kurt Aland ocenił, że
tekst grecki różni się od tekstu gockiego w około stu miejscach. Rozbieżności pomiędzy tekstem
greckim a gockim w wydaniu Streitberga są jednym z powodów rzadkiego cytowania przekładu
gockiego w krytycznych wydaniach greckiego Nowego Testamentu.  Do wydania gockiej  Biblii
Streitberga dołączono również wszystkie inne dostępne teksty gockie, także te pozabiblijne (np.
Skeireins, Documentum Neapolitanum, Documentum Aretinum). 

W następnych wydaniach dołączono także Gotica Veronesia i inne teksty.Gocka (  tak nazywana
wszędzie  )  Biblia  jest  także  jednym  z  nielicznych  wczesnych  przekładów  greckiego  Nowego
Testamentu,  którego zarówno tłumacz,  jak  i  data  powstania  jest  znana.  Jednak w późniejszych
wydaniach  krytycznych  greckiego  Nowego  Testamentu  jest  rzadko  cytowana.  W 27.  wydaniu
greckiego  Nowego  Testamentu  Nestle-Alanda  (NA27)  cytowana  jest  w  oparciu  o  wydanie
Streitberga.  Jednym  z  powodów  słabego  wykorzystania  przekładu  ''gockiego  ''są  rozbieżności
pomiędzy tekstem greckim a gockim wydania Streitberga. Przekład oryginalny  czyli znany jako
gocki nie jest w ogóle wykorzystywany w krytycznych wydaniach Biblii hebrajskiej, Septuaginty i
Wulgaty. Ernst Würthwein w swej pracy poświęconej krytyce tekstu Starego Testamentu w ogóle
nie omawia przekładu gockiego. 

Tu  się zaczyna także  germano  - slavistyka: 
Wilhelm Streitberg (ur. 23 lutego 1856 w Rüdesheim am Rhein, zm. 19 sierpnia 1925 w Lipsku) – 
niemiecki językoznawca, indoeuropeista, jeden z założycieli szkoły młodogramatyków, założyciel 
indogermanistyki, wydawca Gockiej Biblii. 

Wczesne  przekłady  Nowego  Testamentu –  przekłady  Nowego  Testamentu  powstałe  w  I
tysiącleciu.  Wśród nich  najwyżej  cenione  są przekłady starożytne.  Odgrywają  niemałą  rolę  we
współczesnej krytyce tekstu Nowego Testamentu. Przekłady te dotarły do rąk badaczy również w
odpisach  i  także  ulegały  zmianom,  jednak  dalsza  historia  ich  tekstu  była  niezależna  od  tekstu
greckiego i dlatego są pomocne w odtworzeniu tekstu greckiego.

 Trzy z nich – syryjski, łaciński, koptyjski – pochodzą z końca II wieku i są starsze niż zachowane
pełne  rękopisy  greckiego  tekstu  Nowego  Testamentu.  Powstały  przed  pierwszymi  recenzjami
greckiego Nowego Testamentu i dlatego są najwyżej oceniane. Są one obowiązkowo cytowane we
wszelkich krytycznych wydaniach tekstu greckiego. Przekłady powstałe po roku 300 (ormiański,
gruziński,  etiopski)  są  już  uzależnione  od  recenzji,  niemniej  są  też  z  reguły  są  cytowane  w
aparacie krytycznym. 



Przekład gocki  i  słowiański  rzadko są cytowane w wydaniach krytycznych.  Pomijane są te
spośród  przekładów  I  tysiąclecia,  które  nie  zostały  przełożone  bezpośrednio  z  greckiego
oryginału, lecz w oparciu o inny przekład (w oparciu o zafałszowaną Wulgatę, Peszittę i inne).

Przekłady z drugiej połowy I tysiąclecia mają mniejsze znaczenie od przekładów starożytnych
dla odtworzenia pierwotnego tekstu Nowego Testamentu, ponieważ później powstały.  Krytyków 
tekstu interesuje przede wszystkim to, którą z rodzin tekstu greckiego wspierają. Dlatego nie można
ich lekceważyć przy odtwarzaniu historii tekstu Nowego Testamentu. Spośród przekładów I 
tysiąclecia całkowicie zaginęły przekłady na język perski i kaukasko-albański.W 27. wydaniu 
greckiego Nowego Testamentu Nestle-Alanda (NA27) w aparacie krytycznym cytowane są 
przekłady na następujące języki: łaciński (starołacińskie i Wulgata), syryjski, dialekty koptyjskie 
(saidzki, bohairski, achmimicki, subachmimicki, środkowoegipskie, środkowoegipski fajumski, 
protobohairski), ormiański, gruziński, gocki, etiopski, staro-cerkiewno-słowiański.Pominięto 
przekłady na język arabski, nubijski, sogdyjski, staroangielski, staro-dolno-niemiecki, staro-
wysoko-niemiecki, starofrancuski. 

Syria  odegrała  wielką  rolę  w  początkach  chrześcijaństwa.  W I  wieku  Antiochia  była  ważnym
ośrodkiem misyjnym, w II  zaś  wieku pełniła  rolę  pomostu pomiędzy Palestyną a  „zachodnim”
chrześcijaństwem. Uczniów Jezusa po raz pierwszy nazwano chrześcijanami w Antiochii (Dz 11,
26).  Tutaj  prawdopodobnie  powstały  Ewangelie  Mateusza  i  Łukasza,  Didache,  w  roku  107  –
Ignatiana,  a  w końcu II  wieku – Ewangelia  Tomasza.  W Syrii  krzyżowały  się  wpływy języka
greckiego i syryjskiego. W samej Antiochii dominował grecki, ale poza nią (Damaszek, Edessa)
znajomość greckiego była znacznie mniejsza. W miarę upływu czasu wpływy greckiego malały. W
Palestynie  posługiwano  się  dialektem syryjskiego,  bliskim językowi  aramejskiemu  czyli  temu,
którym posługiwali się Jezus i apostołowie, pierwsze zaś przekłady syryjskie powstały w czasach,
kiedy wciąż żywa była ustna tradycja o Jezusie i apostołach.  Kluczowa terminologia nauczania
apostolskiego nie mogła być jeszcze zapomniana i w jakimś stopniu mogła zostać zachowana w
najwcześniejszych przekładach. Syryjskie przekłady pozwalają lepiej zrozumieć autorów Nowego
Testamentu, piszących po grecku, ale myślących po semicku. Dlatego krytycy tekstu szczególnym
szacunkiem darzą przekłady syryjskie.Język syryjski jako język semicki nie ma końcówek i nie
mógł sobie pozwolić  na tak wielką swobodę w zmianie kolejności  słów,  jaka cechowała język
grecki. Czasownik odmieniany jest w zupełnie inny sposób, niż w języku greckim.

 Język syryjski posiadał tzw. „status emphaticus”, którego zastosowanie nie zawsze koresponduje z
greckim rodzajnikiem.W transkrypcjach imion własnych spółgłoska ξ oddawana jest przy pomocy
dwóch  syryjskich  spółgłosek.  W przypadku  semityzmów  dążono  do  odtworzenia  oryginalnego
semickiego brzmienia, ale nie wszystkie semickie imiona zostały rozpoznane (np. Aretas w 2 Kor
11, 32). 
                                                                                                                                                   
Grecki  tekst  NT na  dwa sposoby oddaje  nazwę miasta  „jirušalaim”:  Ιερουσαλημ/  Ιεροσολυμα,
przekłady syryjskie wracają do jednolitej formy: Urišlem. Διαβολος jest regularnie oddawane przez
satana.  Σιμων/Πετρος/Κηφας.  Σιμων Πετρος  jest  niemal  zawsze  oddawane  przez  šem‛un kepa.
Πετρος  jednak  czasami  oddawane  jest  przez  Ptrws.  Najwięcej  trudności  sprawiają  różnice  w
odmianie czasownika.

Historia  syryjskich  przekładów  jest  przedmiotem  licznych  badań  i  wciąż  wydaje  się  bardzo
skomplikowana.  Najstarszym  przekładem  Nowego  Testamentu  na  język  syryjski  jest
prawdopodobnie Diatessaron (Harmonia Czterech Ewangelii), dokonany przez Tacjana około 170
roku.  Tacjan  stworzył  własny  porządek  chronologiczny,  w  niektórych  miejscach  radykalnie
odbiegający  od  chronologii  każdej  z  Ewangelii.  Teksty  powtarzające  się  zostały  odrzucone,  w
efekcie czego Diatessaron stanowi 72% łącznej objętości czterech Ewangelii. 



Tacjan w największym stopniu wykorzystał Ewangelię Jana, w najmniejszym – Ewangelię Marka.
56  wierszy  kanonicznych  Ewangelii  nie  znajduje  swoich  odpowiedników  w  Diatessaronie.
Pominięte zostały genealogie Jezusa, teksty mówiące o człowieczeństwie Chrystusa, Józef nie jest
nazywany mężem Marii. Nie ma też Pericope adulterae (J 7,53–8,11). Reprezentuje tekst zachodni.
Starotestamentowe cytaty są zgodne z tekstem Peszitty.  Zachował się w przekładzie arabskim i
łacińskim, w języku greckim zachowały się jedynie fragmenty.

Kolejny przekład – tym razem całego Nowego Testamentu – dokonany został około 180 roku (albo
niewiele  wcześniej).  Cytuje  go  Efrem Syryjczyk.  Nazywany  jest  przekładem starosyryjskim,  a
sporządzony  został  na  podstawie  starego  tekstu  greckiego  reprezentującego  tekst  zachodni.
Zachował się tylko w dwóch wczesnych manuskryptach: kuretońskim (IV wiek) i synajskim (V
wiek).  Pierwszy z  nich wydany został  przez Williama Curetona  w 1858 roku i  oznaczany jest
symbolem syrcur, drugi odkryty został przez A.S. Lewis w 1892 roku na Synaju, oznaczany jest
symbolem syrsin i jest palimpsestem. Rękopisy przekazują prawdopodobnie tekst bliski do tego z
około  200  roku.  Oba  rękopisy  zawierają  same  Ewangelie,  a  nich  również  niektóre  luki.
Starosyryjski  przekład  Listów Pawła  nie  zachował  się.  Nauka zna go tylko z  cytatów ojców
wschodniego Kościoła.

Kościół  zachodni  posługiwał  się  pierwotnie  językiem greckim,  więc  nie  od  razu  pojawiła  się
potrzeba przekładu Biblii na język łaciński. Pierwsze łacińskie przekłady pojawiły się najpierw w
Afryce północnej (około 170 roku), a następnie w Rzymie  i Galii. Ich liczba stale wzrastała i w
połowie IV wieku osiągnęła liczbę czterdziestu. Wszystkie te przekłady oparte były na Septuagincie
i trzymają się tekstu greckiego. Przekłady powstałe przed Wulgatą nazwano starołacińskimi – Vetus
latina.  Najważniejszymi i  najbardziej  cenionymi były:  Afra i  Itala,  ale  żaden z  nich nie  zyskał
powszechnego uznania w całym Kościele. Oba przekłady reprezentują tekst zachodni. Afra bardziej
odbiegała od tekstu greckiego. Itala miała nieco bizantyjskich naleciałości, których liczba z biegiem
czasu wzrastała.

 Przekłady te ulegały stałym przekształceniom, mnożyły się ich warianty tekstowe. 
Ponieważ Wulgata przez pewien czas funkcjonowała obok przekładów starołacińskich, wpłynęło to
na starołacińskie reminiscencje w tekście Wulgaty oraz na korektę tekstów starołacińskich na modłę
Wulgaty. Ponadto na skutek nieostrożności kopistów tekst ulegał dalszym zniekształceniom. W tej
sytuacji Alkuin (735-804) i Teodulf (750-821) usiłowali zrewidować i oczyścić tekst Wulgaty, ale
ich wysiłki przyczyniły się do wzrostu wersji mieszanych. 
Nad rewizją tekstu Wulgaty pracowali później Lanfrank z Bec (1005-1089) i Stefan Harding (zm.
1134),  również  bezowocnie,  dlatego  w  końcu  średniowiecza  powstały  correctoria,  wśród  nich
Biblia paryska. Po wynalezieniu druku w Europie Wulgata stała się pierwszą drukowaną książką –
powstała Biblia Gutenberga (1452-1456).

Pierwsze krytyczne wydanie tekstu Wulgaty było dziełem Roberta Stefanusa w 1528 roku. W 1546
roku na soborze trydenckim uchwalono o potrzebie przygotowania zrewidowanej Wulgaty. Zostało
ono  zrealizowane  przez  papieża  Sykstusa  V w  1590  roku  (Wulgata  sykstyńska),  było  jednak
niedoskonałe pod względem krytycznym, więc następca Sykstusa Klemens VIII doprowadził do
wydania ''poprawionej ''  czyli zmienionej w 4900 miejscach Wulgaty klementyńskiej (1592, 1593,
1598).

W  1907  papież  Pius  X  powołał  komisję  w  celu  zrewidowania  Wulgaty.  Założeniem  było
poprawienie tekstu  w duchu osiągnięć współczesnej lingwistyki,  już  odbiegającej od sensu i
znaczenia   pierwotnych   języków   greckiego  i  łacińskiego,   oczyszczenie   (  to  znaczy
ocenzurowanie !)  pisowni ze średniowiecznych naleciałości oraz przetłumaczenie na nowo tego, w
czym Hieronim zanadto odszedł od oryginału. Prace trwały kilkadziesiąt lat, całość ukazała się w
latach 1926-1969.



Poprzez   określenie   średniowieczne   naleciałości  należy  rozumieć  zafałszowane   rozumienie
epoki średniowiecznej  jako ciemnogrodu  i taki szablon pokutuje do dzisiaj  właśnie po  to, aby
ludzi  oderwać  od   prawidłowych   nauk  i   prawdziwej   historii   między   innymi  właśnie
chrześcijaństwa.I dlatego  aby  nie można się  było  połapać w wersjach,do czasów współczesnych
zachowało się ponad 10 000 rękopisów Wulgaty  już nie  ariańskiej wersji.  

Hilary z Poitiers

Hilary, biskup Poitiers, przeciwstawiał się arianizmowi w Europie Zachodniej, zwłaszcza w
Galii. Jednym z pierwszych kroków po wyborze na biskupa ok. 353 r. było przekonanie części
hierarchii galijskiej, która pozostała ortodoksyjna, by ekskomunikować ariańskiego biskupa Arles
Saturninusa oraz jego dwóch wybitnych sprzymierzeńców, Ursacjusza i Walensa.

W tym samym czasie napisał do cesarza Konstancjusza II ze skargą na prześladowania ze strony
arian,  którymi  próbowali  zetrzeć  swoich  przeciwników.  Niestety  na  synodzie  w  Biterrae
(nowożytne Béziers), zwołanym w 356 r. przez Konstancjusza, by zakończyć ciągnące się spory,
cesarskim reskryptem Hilary został wygnany, a następnie przewieziony z Tuluzy nad Rodanem do
Frygii w Azji Mniejszej. Spędził tam na zesłaniu prawie cztery lata. Kontynuował jednak z oddali
rządy swoją diecezją, pisząc jednocześnie ważne traktaty teologiczne, odnoszące się do zagadnień
arianizmu.Po synodzie w Konstantynopolu w 360 r.,  który wraz z cesarzem Konstancjuszem II
zatwierdził  decyzje  synodów  w  Ariminum  oraz  w  Seleucji,  Hilary  napisał  gorzki  list  In
Constantium (Do  Konstancjusza),  w  którym  nazwał  cesarza  antychrystem  i  prześladowcą
ortodoksyjnych chrześcijan.
Głębokie  podziały  powstałe  w  sporach  były  ironiczną  konsekwencją  cesarskich  starań  o
zjednoczenie  chrześcijaństwa  i  ustanowienie  w  jego  panowaniu  jednolitej,  imperialnie
zatwierdzonej wersji wiary.  Te niezgody podzielili Kościół Rzymski na dwa przeciwstawne frakcje
teologiczne przez ponad 55 lat, od czasu pierwszej Rady Nizjry w 325 r. Aż po pierwszą Sobór
Konstantynopola  w  381  r.  Nie  było  oficjalnej  rezolucji  ani  formalnej  ale  trynitarna  frakcja
ostatecznie zyskała przewagę w kościele cesarskim; poza Imperium Rzymskim ta frakcja nie miała
tak bezpośredniego wpływu. Arianizm nadal był głoszony wewnątrz i na zewnątrz Imperium przez
jakiś czas (bez błogosławieństwa Cesarstwa), ale w końcu zmarł. 

Współczesny Kościół Rzymskokatolicki i Prawosławny Kościół Wschodni , jak również większość
innych  współczesnych  chrześcijańskich  sekt,  stosowały  się  zasadniczo  do  formuły  trynitarnej,
chociaż każda z nich ma swoistą teologię w tej sprawie.  
.
W 361 roku Constantius zmarł, a Julian stał się jedynym cesarzem rzymskim. Julian zażądał 
odbudowy kilku grecko rzymskich  świątyń, które chrześcijanie zajęli lub zniszczyli. Według 
Philostorgiusa  zabili  oni George'a z Laodycei , biskupa Aleksandrii , i wielu innych.

ARIAN -  arianin  -nie oznacza  odłamu  religijnego ani jakiejś sekty ale aryjczyka 

The English word "Aryan" is borrowed from the Sanskrit word ārya meaning 'Noble'; it was used
initially as a national name to designate those who worshipped the Vedic deities (…). 

→  Angielski  termin  "Aryjczyk"  jest  zapożyczony  z  sanskryckiego  słowa  ārya  znaczącego
"szlachetny"; pierwotnie było używane jako narodowa nazwa służąca określeniu tych, którzy czcili
wedyjskie bóstwa. Te wedyjskie  bóstwa  są  omówione w Tomie  VIII Wielkiej  Slavii. 

                             Doktorzy  i Ojcowie  Kościoła



Kościół katolicki  i prawosławny także honoruje wielkich świętych, którzy w swych pismach 
wyróżniali się prawowiernością i wybitną wiedzą teologiczną, niezależnie od tego w jakim okresie 
historii Kościoła żyli i działali. Na 32 tytuły „doktora Kościoła”, które nadano do 1978 roku, 
połowa przypada ojcom Kościoła.   Obecnie  wiedza  ojców  kościoła  pozostawia  wiele do 
życzenia. Trzeba także zapoznać się z opracowaniem  Arabowie  Żydzi Turcy   i inni w  menu 
Bliski Wschód. 

Współcześnie „ojcami Kościoła” Kościół katolicki nazywa tych pisarzy wczesnochrześcijańskich, 
których wybitność weryfikuje się poprzez poczwórne kryterium: prawowierność nauki, świętość 
życia, starożytność i aprobatę Kościoła. Olbrzymią rolę w formowaniu tych kryteriów odegrał 
Wincenty z Lerynu, opierając swe założenia na anonimowym dziele Męczeństwo Polikarpa, 
Ireneusza z Lyonu Przeciw Herezjom, oraz innych pismach, w których łacińskie papa - skąd 
wywodzi się dzisiejsze pojęcie papież - oznaczało biskupa, autorytet, lub osobę godną szacunku, do
wypowiedzi której odwoływano się na zasadzie argumentum ad auctoritatem. Również Cyprian z 
Kartaginy miał spory wkład w stworzenie kryteriów uznania pisarza starożytnego za godnego 
nazwania ojcem Kościoła. 

1. Prawowierność nauki (doctrina orthodoxa) należy rozumieć jako wierne trzymanie się 
Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, a nie jako całkowitą wolność od błędów. Ojcowie 
Kościoła są bowiem nie tylko świadkami tradycji, lecz również teologami, którzy w swych 
pismach przedstawiają swoje własne poglądy i naukę. 

2. Świętość życia (sanctitas vitae) w rozumieniu starożytnego Kościoła, tj. nie ogranicza się 
tylko do tych, których współcześnie wymienia się w katalogu świętych i błogosławionych. 

3. Starożytność (antiquitas) oznacza ograniczenie chronologiczne do pierwszych wieków 
historii Kościoła. Umownie przyjmuje się tych wszystkich pisarzy, którzy żyli na Zachodzie 
do 636 roku to jest do śmierci Izydora z Sewilli; na Wschodzie, do 749 roku, to jest do 
śmierci Jana Damasceńskiego. 

4. Powszechne uznanie przez Kościół (approbatio ecclesiae) - ponieważ żyli przed rozłamami 
w chrześcijaństwie większość z nich jest uznawanych przez wszystkie Kościoły, które 
uznają Tradycję za ważne źródło doktryny wiary.  Co to za Tradycja wypada  zapytać. 

Według  André  Benoît,  patrologa  z  ewangelickiego  wydziału  teologii  w  Uniwersytecie  w
Strasbourgu,  dwa  z  powyższych  czterech  kryteriów,  mianowicie  prawowierność  nauki (1)  oraz
starożytność (3) są problematyczne.  Szczególnie  antiquitas rodzi pytanie, czy życie w dawnych
wiekach może być uznane za kryterium. Według tego teologa, kryterium to przywołuje skojarzenie
z platońską idealizacją tego co dawniej: oni lepsi byli od nas i bliżej bogów mieszkali. 

Wincenty z Lerynu 
Sformułował następujące kryterium chrześcijańskiej prawowierności – czego od dawna  nie ma: 
Źródłem wiary jest „Pismo święte”, ale jego interpretacja może być najrozmaitsza; nawet diabeł
czyni  z  siebie  egzegetę.  Pewna  jest  ta  interpretacja,  która  harmonizuje  z  sancti  maiores,  z
poprzednikami w wierze. Kryterium to stało się zasadą w myśl której postęp w pogłębianiu wiary
ma być rozwinięciem nauki odziedziczonej po przodkach nie zaś zmianą. 

Ireneusz  z  Lyonu, gr. Εἰρηναῖος,  łac. Irenaeus  Lugdunensis,  cs.  Swiaszczennomuczenik  Iriniej,
jepiskop Lionskij   (ur. ok. 140 w Smyrnie w Azji Mniejszej, zm. ok. 202 w Lugdunum) – biskup
Vienne, teolog, apologeta, ojciec Kościoła, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego
i prawosławnego.

Wiadomości dotyczące życia Ireneusza podaje Hieronim w De Viris Illustribus, XXXV: 



Ireneusz, kapłan przy biskupie Fotynie, który rządził Kościołem w Lyonie, w Galii, został wysłany
do  Rzymu  jako  poseł  przez  męczenników tego  miasta  z  powodu  pewnych  spraw spornych  w
Kościele. Przywiózł tam zaszczytny dla siebie list „Do biskupa Eleuteriusza”. Później, gdy blisko
dziewięćdziesięcioletni Potyn został ukoronowany śmiercią męczeńską za Chrystusa, Ireneusz zajął
jego miejsce.

Wiadomo o nim, że był uczniem kapłana i męczennika Polikarpa, o którym wspominaliśmy wyżej.
Napisał pięć ksiąg „Przeciw herezjom”, małe dziełko „Przeciw poganom”, rozprawę „O karności”,
następnie „Do brata Marcjana o przepowiadaniu apostolskim”, „Księgę różnych traktatów”, „Do
Blasta  o schizmie” i  „Do Floryna o monarchii,  czyli  że Bóg nie  jest  twórcą zła”  oraz piękną
rozprawę „O ogdoadzie”. Przy końcu tej rozprawy zaznaczył, że żył w okresie bliskim czasom
apostolskim, pisząc: „Poprzysięgam ciebie, który przepisujesz tę księgę, przez Pana naszego Jezusa
Chrystusa  i  przez  chwalebną  Jego  paruzję,  kiedy  będzie  sądził  żywych  i  umarłych,  ażebyś
porównał,  gdy przepiszesz,  i  poprawił  to  jak  najstaranniej  według przepisywanego wzoru.  I  tę
usilną prośbę przepisz tak, jak ją znalazłeś w egzemplarzu książki.”

Znane  są  jeszcze  inne  jego  książki  „Do  Wiktora  biskupa  rzymskiego  o  zagadnieniu  Paschy”.
Upomina w nim Ireneusz Wiktora, aby nie rozrywał zbyt łatwo jedności, która powinna cechować
kolegium [biskupów]. Wiktor bowiem właśnie uważał, że należy potępić wielu biskupów Azji i
Wschodu, którzy Paschę obchodzili razem z Żydami w czternastym dniu księżyca [14 Nizan]. Na tę
decyzję Wiktora nie zgodzili się nawet ci, których zdanie było inne niż biskupów na Wschodzie.
Greckie oryginały jego najważniejszego dzieła zaginęły.  Zachowały się  ich przekłady na łacinę
zatytułowane „Adversus haereses” (Przeciw herezjom). Powstały w latach 180–185. Polemizował
w nich z gnostycyzmem. Czyli z wiedzą  tajemną? 
Wiedzę na temat gnostyków czerpał z dzieł, które zaginęły.  W roku 1526 „Adversus haereses”
wydał  Erazm z  Rotterdamu.Współczesne  wydanie  krytyczne  zostało  dokonane  w  ramach  serii
Sources chrétiennes. 
Razem z innymi biskupami napisał list do biskupa Rzymu, Wiktora, w sprawie daty obchodzenia
świąt  Wielkanocy.  Ireneuszowi  Kościół  zawdzięcza  wypracowanie  pojęcia  Tradycji  i  sukcesji
apostolskiej. Biskup ten sporządził listę biskupów Rzymu poczynając od apostoła Piotra a kończąc
na Eleuteriuszu. Uznawał prawo prymatu biskupa Rzymu nad biskupami innych metropolii. 
GREK ??   
 Z prac Ireneusza zachował się także „Dowód prawdziwości nauki apostolskiej”, w przekładzie na
język ormiański. Inne dzieła, które wymienia Euzebiusz z Cezarei, nie dotrwały do naszych czasów.
Wyznawał poglądy millenarystyczne. 

Ogdodada  i  Hermopolis   czyli miasto  Hermesa 

W języku greckim Koine miasto nazywało się „miastem Hermesa ”, ponieważ Grecy utożsamiali 
Hermesa z Thotem, ponieważ miasto było głównym ośrodkiem kultu Thota, faraońskiego boga 
magii, uzdrawiania i wszelkiej mądrości oraz patrona skrybów. Tradycja chrześcijańska utrzymuje, 
że jest to miejsce, w którym Święta Rodzina znalazła schronienie podczas wygnania do Egiptu. 

W mitologii egipskiej  ogdoada  starożytnego Egiptu : ḫmnyw , w liczbie mnogiej Nisba z ḫmnw 
„osiem” było  to osiem pierwotnych  bóstw czczonych  w Hermopolis .  Odniesienia do daty 
Ogdoady  nawiązują  do Starego Królestwa Egiptu , a nawet w czasie tworzenia tekstów piramid 
pod koniec Starego Królestwa.  Nie  wiadomo  co zawierają  Teksty Piramid  bo mogą  być  
sfałszowane, to jest ich tłumaczenie.W mitologii greckiej , jest mowa, że pierwotne bóstwa ,to  są 
pierwsi bogowie i boginie urodzone od pustki Chaosu . Mieli  to być  także   ludzie  bogowie.

                                                  Doktorzy  i Ojcowie  Kościoła



• W Kościele Zachodnim są nimi: 
• św. Hilary z Poitiers – zm. 367 

Walczył z ekspansją arianizmu w swoich kazaniach i przemówieniach synodalnych, co 
przysporzyło mu wrogów i doprowadziło do tego, że na podstawie oskarżeń został skazany na 
wygnanie przez ariańskiego Cesarza Konstancjusza II (przebywał na nim w latach 356 do 361). 

• św. Ambroży – zm. 397 

Ambroży z Mediolanu, właśc. Ambrosius Aurelius, cs. Swiatitiel Amwrosij, jepiskop Mediołanskij 
(ur. ok. 339 w Trewirze , zm. 4 kwietnia 397 w Mediolanie) – arcybiskup Mediolanu, święty 
Kościoła katolickiego i prawosławnego, wyznawca, ojciec i doktor Kościoła. 
Był zaciekłym wrogiem wierzeń pogańskich  ( czyli starożytnych )  Doprowadził do wstrzymania 
dotacji państwowych na cele kultu pogańskiego. Aktywnie działał na rzecz usunięcia w 382 roku 
ołtarza bogini Wiktorii z sali posiedzeń senatu. Przyczynił się także do wydania przez Teodozjusza 
Wielkiego zakazu kultu pogańskiego w 392 roku. 
Zwalczał także judaizm; grożąc Teodozjuszowi ekskomuniką uzyskał całkowitą amnestię dla 
chrześcijan, którzy z podburzenia swojego biskupa spalili w 388 roku synagogę w mieście 
Kallinikum nad Eufratem. Ambroży zarządzał rzymskimi prowincjami Ligurią i Emilią, był 
prawnikiem i doradcą cesarzy Gracjana i Teodozjusza I Wielkiego. Został wybrany biskupem. W 
momencie konsekracji oddał Kościołowi i ubogim cały swój majątek. Zwalczał arianizm. 

• św. Hieronim – zm. 419 
Hieronim ze Strydonu, łac. Eusebius Sophronius Hieronymus, gr. Εὐσέβιος Σωφρόνιος Ἱερώνυμος, 
cs. Błażennyj Ijeronim Stridonskij (ur. między 331 a 347 w Strydonie, zm. 30 września 419 lub 420 
w Betlejem) – święty Kościoła katolickiego, doktor Kościoła, apologeta chrześcijaństwa; święty 
Kościoła prawosławnego i koptyjskiego, wyznawca. Jego największym dokonaniem jest 
tłumaczenie tekstu Pisma Świętego z języków oryginalnych, greckiego i hebrajskiego, na łacinę. 
Przekład ten, znany jako Wulgata ( słowo  oznacza  pospolity )  wciąż należy do znaczących 
tekstów biblijnych Kościoła rzymskokatolickiego i jest jego oficjalnym tłumaczeniem. 
Kontrowersyjny.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim_ze_Strydonu

• Piotr Chryzolog (Złotousty), gr. Ἅγιος Πέτρος ὁ Χρυσολόγος, Petros Chrysologos 
(ur. ok. 380 w Forum Cornelli, zm. 31 lipca450) − biskup, wyznawca, ojciec i doktor 
Kościoła, budowniczy kościołów, duszpasterz i kaznodzieja, święty Kościoła 
katolickiego. 

• św. Augustyn – zm. 430    patrz  dalej

• Piotr Chryzolog (Złotousty), gr. Ἅγιος Πέτρος ὁ Χρυσολόγος, Petros Chrysologos 
(ur. ok. 380 w Forum Cornelli, zm. 31 lipca450) − biskup, wyznawca, ojciec i doktor 
Kościoła, budowniczy kościołów, duszpasterz i kaznodzieja, święty Kościoła 
katolickiego. 

• św. Leon Wielki – zm. 461    patrz  dalej 

• św. Grzegorz Wielki – zm. 604 



Grzegorz I, zwany: Wielki, Dialog lub Dwojesłow, łac. Gregorius Magnus, cs. Swiatitiel Grigorij 
Dwojesłow, papa Rimskij (ur. ok. 540 w Rzymie, zm. 12 marca 604 tamże) – z pochodzenia 
rzymianin, 64. papież (od 3 września 590 do śmierci), pierwszy mnich (benedyktyn) będący 
papieżem, ojciec i święty Kościoła katolickiego oraz prawosławnego (jako Grzegorz Dialogos). 
Zaliczony przez papieża Bonifacego VIII do grona czterech doktorów Kościoła, reformator 
Kościoła.   Ma  tak dużo różnych wizerunków,że  nie wiadomo  który można mu przypisać  
                     ale  raczej  ten po lewej

I wiele  innych. 

Grzegorz pomimo tego,  że  miał  wyraźnie  sprecyzowane poglądy eklezjalne  dotyczące  prymatu
papieża, karności i organizacji kleru oraz jako człowiek dobroduszny miał ogromne poparcie wśród
zwykłych  chrześcijan,  nie  należał  jednak  do  wybitnych  teologów. Znanym  jest  np.  fakt,  że
Grzegorz błędnie utożsamiał biblijną Marię Magdalenę z cudzołożnicą, którą Jezus uratował przed
egzekucją.  Chociaż  nauczanie  to  nigdy  nie  miało  charakteru  wypowiedzi  ex  cathedra,  było  w
późniejszym okresie często powielane. 
Do najważniejszych wypowiedzi dogmatycznych Grzegorza należy poparcie, jakiego udzielił w 
600 roku patriarsze aleksandryjskiemu Eulogiuszowi w jego sporze z agnoitami. Eulogiusz napisał 
Traktat przeciw agnoitom, który Grzegorz w oficjalnym liście poparł i uznał za naukę Kościoła. 
Traktat dotyczył wszechwiedzy Jezusa w odniesieniu do jego natury. 
Kolejnym problemem dogmatycznym, którym zajmował się Grzegorz, była kwestia wiary w 
zmartwychwstanie ciał. W swojej polemice z patriarchą Konstantynopola Eutychiuszem 
udowadniał, że wiara w zmartwychwstanie ciał jest właściwa chrześcijaństwu. W spór zaangażował
się nawet cesarz Tyberiusz II Konstantyn. Ostatecznie patriarcha Konstantynopola przyznał rację 
Grzegorzowi. Grzegorz I podzielał  - czy wymyślił - naukę o ogniu oczyszczającym czyli czyśćcu
jako miejscu, w którym zmarli nie zasługujący na potępienie oczekują zbawienia. 
Doktryna ta została przyjęta przez Kościół. W czasie reformacji potwierdził ją Sobór trydencki i jest
obowiązująca w katolicyzmie do czasów obecnych.

• św. Izydor z Sewilli – zm. 636

Izydor z Sewilli, również Izydor Sywilski, łac. Isidorus Hispalensis (ur. ok. 560 w Kartagenie, 
zm. 4 kwietnia 636 w Sewilli) – arcybiskup Sewilli, święty Kościoła katolickiego, doktor Kościoła. 
Izydor pochodził prawdopodobnie z Nowej Kartaginy w Murcji, ze znakomitej rodziny rzymsko-
hiszpańskiej. Miał  powiedzieć :  
„O godna opłakiwania głupoto nieszczęśliwych żydów! Oto ani nie rozumieją na podstawie 
autorytetu Starego Testamentu przyjścia Zbawiciela, ani kiedy On przychodzi oni Go nie uznają. 
Czytają o nawróceniu pogan, a ze swego odrzucenia w najmniejszym stopniu się nie zawstydzają. 
Przestrzegają Szabatu, o którym wiedzą na podstawie świadectwa Pisma świętego, że jest 
zniesiony. Kultywują obrzezanie ciała ci, którzy utracili czystość serca. 

• W Kościele wschodnim są nimi: 



• św. Atanazy Wielki – zm. 373    
Atanazy Wielki, Atanazy Aleksandryjski,  cs. Swiatitiel Afanasij Wielikij, archijepiskop 
Aleksandrijskij (ur. ok. 295, zm. 2 maja 373) – biskup Aleksandrii, pisarz wczesnochrześcijański, 
teolog-apologeta, kaznodzieja, ojciec i doktor Kościoła, święty Kościoła katolickiego i 
prawosławnego. Atanazy Wielki, gr. Μέγας Αθανάσιος, Atanazy Aleksandryjski, gr. Αθανάσιος 
Αλεξανδρείας, cs. Swiatitiel Afanasij Wielikij, archijepiskop Aleksandrijskij (ur. ok. 295, zm. 2 
maja 373) – biskup Aleksandrii, pisarz wczesnochrześcijański, teolog-apologeta, kaznodzieja, 
ojciec i doktor Kościoła, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. 

  
• św. Efrem Syryjczyk – zm. 373  

Efrem Syryjczyk, Święty Efrem, syryjski Ap̄rêm Sûryāyâ; gr. Ἐφραίμ ὁ Σῦρος, Efraim ho Syros; 
łac. Ephraem Syrus, ros. Ефрем Сирин, cs. Prepodobnyj Jefrem Siri (ur. ok. 305 w Nisibis w 
Mezopotamii, zm. 9 czerwca 373 w Edessie) – kaznodzieja, diakon, poeta, komentator Pisma 
Świętego, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego, Wyznawca, święty mnich  i Doktor 
Kościoła, zaliczany do wielkich Ojców Kościoła oraz pustyni, przez swoją działalność poetycko-
teologiczną kojarzony zwłaszcza z wielkim postem. Efrem krzewił kult maryjny oraz kierował 
ruchem monastycznym na Wschodzie, zwalczał też istniejące wówczas herezje, szczególnie 
orygenizm, arianizm. Był autorem wielu pism egzegetycznych, dogmatyczno-polemicznych, 
ascetycznych i liturgicznych. Nazywany Prorokiem Syryjczyków, syryjskim Eliaszem, Kolumną 
Kościoła, Harfą Ducha Świętego .

• św. Bazyli Wielki – zm. 379 
Bazyli Wielki, również Bazyli z Cezarei, gr. Μέγας Βασίλειος, cs. Swiatitiel Wasilij Wielikij, 
archijepiskop Kiesarii Kappadokijskoj (ur. w 329, zm. 1 stycznia 379) – pisarz 
wczesnochrześcijański należący do grona ojców Kościoła, święty prawosławny i katolicki, 
Wyznawca, biskup i doktor Kościoła, uważany za ojca wschodniego monastycyzmu. 
Urodził się w Cezarei Kapadockiej (obecnie w Turcji) w bardzo religijnej rodzinie. Jego rodzicami 
byli Bazyli i Emilia . Dwaj jego bracia: Grzegorz z Nyssy i Piotr z Sebasty oraz siostra Makryna 
Młodsza zostali też wyniesieni na ołtarze. Bazyli otrzymał staranne wykształcenie, które stawiało 
go w rzędzie najbardziej światłych ludzi tamtego czasu. Wspólnie z Grzegorzem z Nazjanzu, 
przyjacielem z okresu studiów, poświęcił się życiu pustelniczemu . W takim razie  jak mógł się 
uczyć i studiować  skoro  siedział  jakiejś  jaskini ? I nie  tylko on ma  taką zapewne  
sfałszowaną  pustelniczą  biografię. 

Bazyli jest autorem   ( w  pustelni ?) wielu dzieł teologicznych, w których wykładał zasady wiary i 
wskazywał na błędy szerzącego się wówczas arianizmu. Jest też autorem jednej z pierwszych reguł 
zakonnych (bazylianie), która dotrwała do czasów współczesnych, oraz opracował tekstu liturgii 
eucharystycznej po dziś dzień używanej w Kościołach tradycji bizantyjskiej prawosławnej i greko-
katolickiej (por. np. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-włoskiego) oraz Kościoły orientalne. 

• św. Cyryl z Jerozolimy – zm. 387 
Cyryl Jerozolimski, cs. Swiatitiel Kiriłł, archijepiskop Ijerusalimskij (ur. ok. 315 r. w Jerozolimie, 
zm. 18 marca 386 tamże) – grecki biskup Jerozolimy (348-386) i doktor Kościoła, święty Kościoła 
katolickiego, ormiańskiego, koptyjskiego, prawosławnego, ewangelickiego, anglikańskiego. 

Wielokrotnie  był wygnany , co budzi  wątpliwości.
Pochodził z chrześcijańskiej rodziny. Święcenia diakonatu przyjął w 334 roku z rąk biskupa 
Jerozolimy, św. Makarego, a z rąk św. Maksyma w 344 otrzymał święcenia kapłańskie. W 348 roku 
został wybrany na następcę Maksyma w katedrze Jerozolimskiej. 
Trzykrotnie był zsyłany na wygnanie z powodu zdecydowanej postawy wobec arian. Najpierw 
wystąpił przeciwko niemu ariański metropolita Cezarei Palestyńskiej, Akacjusz. Skłonił on 



ariańskiego cesarza Konstancjusza, żeby ten skazał Cyryla jako heretyka na wygnanie. Święty 
został zesłany do Tarsu, rodzinnego miasta św. Pawła Apostoła w 351 roku. Po 9 latach Synod w 
Seleucji potępił arianizm, Akacjusza skazał na wygnanie, a św. Cyryla odwołał z banicji. Na 
synodzie w Konstantynopolu Cyryl został ponownie potępiony i skazany na wygnanie. Tym razem 
tułaczka biskupa nie trwała długo, bo w kilka miesięcy potem kolejny cesarz, Julian Apostata, 
pozwolił mu powrócić. Nie niepokojono go przez 19 lat. W tym czasie rozwinął pełną działalność, 
aby przywrócić jedność Kościołowi w Jerozolimie. Wtedy powstała większość jego katechez. Po 
śmierci Juliana Apostaty rządy objął znowu cesarz ariański, Walens (364-378). Cyryl musiał po raz 
trzeci opuścić Jerozolimę i pozostał na wygnaniu aż do swojej śmierci. 

W katechezie pierwszej mówi o przygotowaniu do chrztu, zachęca do porzucenia trosk ziemskich, 
pogodzenia się z wrogami i lektury Pisma Świętego. W drugiej mówi o pokucie i odpuszczeniu 
grzechów, o szatanie i jego zasadzkach. W trzeciej o chrzcie, zbawieniu, rycie chrzcielnym, jego 
znaczeniu i skutkach. W czwartej streszcza naukę chrześcijańską. W piątej o wierze. W 12 
następnych (6-18) wykłada kolejno poszczególne artykuły Jerozolimskiego wyznania wiary. 

 
• św. Grzegorz z Nazjanzu – zm. 390   

Grzegorz z Nazjanzu, zwany Teologiem, cs. Swiatitiel Grigorij Bogosłow, archijepiskop 
Konstantinopolski (ur. ok. 330 w Arianz k. Nazjanzu, zm. 389 lub 390 tamże) – jeden z ojców 
kapadockich, patriarcha Konstantynopola, święty katolicki i prawosławny, doktor Kościoła. 
Jako autor, Grzegorz był i jest znany dzięki swoim mowom. Zachowało się ich kilkadziesiąt. 
Wygłaszał je w różnych okresach życia. Niektóre z nich zasługują na szczególne uznanie (o 
kapłaństwie, teologiczne, o Bazylim). Prócz tego pisał poematy (moralne, dogmatyczne, 
historyczne i autobiograficzne) oraz listy. To co wyróżnia wszystkie pisma Grzegorza, to 
wyrafinowany język, styl, forma. Lata studiów pozwoliły mu na zapoznanie się z całym bogactwem
kultury helleńskiej. Korzystał z jej dorobku w sposób bardzo widoczny. Dziś kwestia zależności i 
powiązań Grzegorza z filozofią i kulturą helleńską jest przedmiotem wnikliwych studiów. 
Grzegorz rozpoczął naukę jako dziecko i kontynuował ją bardzo długo; prawie do trzydziestego 
roku życia. Studiował kolejno w Cezarei Kapadockiej, potem Palestyńskiej, w Aleksandrii i 
wreszcie w Atenach. Tam bardzo zaprzyjaźnił się z Bazylim Wielkim. Z nim też – po przyjęciu 
chrztu w 358 r. – próbował życia monastycznego. Jako patriarcha, Grzegorz zamieszkał przy małej 
kaplicy Anastasis (Zmartwychwstanie), właśnie tam głosił słynne Mowy teologiczne, które mu 
przyniosły największy rozgłos. Według renesansowych twórców miał nawoływać do spalenia dzieł 
Safony, jednak informacja ta nie znajduje potwierdzenia w źródłach .

• św. Jan Chryzostom – zm. 407 

Jan Chryzostom, gr. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (Jan
Złotousty), cs. Swiatitiel Ioann Złatoust, archijepiskop
Konstantinopolskij (ur. przed 350 w Antiochii, zm. 14
września 407) – biskup Konstantynopola, pisarz
chrześcijański, uznawany za największego
kaznodzieję kościoła Wschodu, doktor Kościoła,
święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. Wraz
ze świętymi: Bazylim Wielkim i Grzegorzem z
Nazjanzu, jest uznawany za jednego z największych
ojców Kościoła tradycji bizantyjskiej. Zreformował
tekst anafory liturgii Eucharystii, nazwanej odtąd jego
imieniem i odprawianej w Cerkwi prawosławnej i
Kościołach greckokatolickich w ciągu prawie całego
roku liturgicznego. 



Mowa  jest o nim i od kogo się  uczył w nowej Boskiej Liturgii.  
                                                                                           Mozaika w Hagia Sofia, Stambuł, X w. 

• św. Jan z Damaszku – zm. 749   

Spośród wyżej wymienionych, tak czterech
w Kościele wschodnim jak i czterech w
Kościele 
Zachodnim, nosiło tytuły „Wielkich
doktorów Kościoła” (magni egregii). Są
nimi: Ambroży, Augustyn, Hieronim,
Grzegorz Wielki oraz Atanazy Wielki, Bazyli
Wielki, Grzegorz z Nazjanzu i Jan
Chryzostom. 

Jan z Damaszku, Jan Damasceński, arab. 
Yuḥannā Al Demashqi, gr. Ἰωάννης ὁ
Δαμασκηνός Iôannês ho Damaskênos, cs. 
Prepodobnyj Ioann Damaskin (ur. ok. 675 w
Damaszku, zm. ok. 749 w Mar Saba) –
teolog, filozof, święty Kościoła katolickiego i
prawosławnego (święty mnich !  
śprepodobnyj), jeden z najwybitniejszych
pisarzy chrześcijańskich, doktor Kościoła. 

                                                                          Św. Jan z Damaszku na ikonie w St Nicholas 
                                                                                  Russian Orthodox Church (Dalla

Jan urodził się w bogatej rodzinie mającej ogromne wpływy w Damaszku. Dziadek świętego, 
Mansur, poddał miasto Chalidowi ibn al-Walidowi w 635 roku. Ojciec, Sardżun ibn Mansur 
(Sergiusz), był odpowiedzialny za finanse kalifa Abd al Malika (685–705). Jan także pełnił tę 
funkcję aż do zwolnienia wielu chrześcijańskich urzędników przez kolejnego islamskiego władcę. 
Jan przeniósł się do klasztoru świętego Saby i wkrótce został wyświęcony na kapłana przez 
patriarchę jerozolimskiego Jana V (705–735). 

Podejmował polemikę z nestorianami, jakobitami, monoteletami i islamem. Stanowczo 
przeciwstawiał się ikonoklazmowi. Twierdził iż sam wizerunek nie jest przedmiotem adoracji a 
zakazy przedstawiania istot żywych zawarte w Starym Testamencie zostały unieważnione przez 
Nowy Testament. Zajmował się także kontemplacją i możliwością poznania rzeczy duchowych. 

W jednym z dzieł pisał: „Ponieważ mamy podwójną naturę, będąc złożeni z duszy i ciała, nie 
możemy dotrzeć do rzeczy duchowych w oderwaniu od cielesnych. W ten sposób poprzez 
kontemplację cielesną dochodzimy do kontemplacji duchowej”. Święty oraz jego nauczanie 
wywarło ogromny wpływ na cesarzową Irenę, która na soborze nicejskim II w 787, przywróciła 
kult obrazów.   Świętemu Janowi przypisuje się autorstwo Kanonu Paschalnego – uroczystego 
hymnu wychwalającego zmartwychwstanie Chrystusa, śpiewanego podczas nocnego nabożeństwa 



paschalnego (Jutrznia paschalna) w rycie bizantyjskim, m.in. w Kościele prawosławnym i 
greckokatolickim.  W zachodniej ikonografii św. Jan przedstawiany jest w chwili, kiedy anioł 
uzdrawia go, przykładając rękę, którą – według legendy – odciął mu cesarz bizantyjski Leon. 

Wierni modlą się do niego o pomoc w nauce śpiewu cerkiewnego oraz poprawnego i 
uduchowionego czytania pism religijnych. Jest też orędownikiem osób z paraliżem rąk. 

Cyryl z Aleksandrii, Cyryl Aleksandryjski, Święty Cyryl I, cs. Swiatitiel Kiriłł, archijepiskop 
Aleksandrijskij (ur. 378, zm. 27 czerwca 444) – patriarcha Aleksandrii, jeden z najwybitniejszych 
przedstawicieli Szkoły aleksandryjskiej. Jest czczony jako święty przez Kościół rzymskokatolicki, 
katolickie Kościoły wschodnie i Kościół prawosławny, ojciec i doktor Kościoła. Jako biskup 
Aleksandrii został oskarżony  o doprowadzenie do zabójstwa neoplatońskiej filozof Hypatii 
wielkiej greckiej uczonej. Córka matematyka, astronoma i
filozofa Teona z Aleksandrii, wykształcenie matematyczne
odebrała najpewniej pod jego kierunkiem. Była aktywna na
polu nauki i filozofii. Całe życie spędziła w Aleksandrii. 

Nieco więcej wiadomo o jej działalności na polu filozofii,
szczególnie dzięki listom jej ucznia Synezjusza z Cyreny,
biskupa Ptolemaidy. Utworzyła wokół siebie krąg oddanych
uczniów, wspólnotę dążącą do wiedzy i poznania natury
rzeczywistości, opierając się na filozofii pitagorejsko-
platońskiej. Hypatia wymagała od siebie i swych uczniów
wysiłku umysłu, woli i wyrzeczeń. Jednocześnie jej postawa
była tolerancyjna i odznaczała się otwartym spojrzeniem na
problemy filozoficzne. Wśród jej uczniów byli chrześcijanie
i poganie, pochodzący nie tylko z Aleksandrii i Egiptu, ale z
Syrii, Cylicji i Konstantynopola. 

Jej uczniowie odpłacali jej przywiązaniem i miłością długo
po osiągnięciu samodzielności, a nawet wysokich godności
kościelnych. Choć filozoficzny krąg jej uczniów miał
charakter elitarny, Hypatia wykładała również publicznie
matematykę i astronomię. 

Wykłady prowadziła w swym domu, przed którym zbierały się tłumy entuzjastów, i w miejskich 
salach wykładowych. Często jeździła powozem, zatrzymywała się po drodze w instytucjach 
publicznych, rozmawiała z urzędnikami i dostojnikami. Była niezwykle szanowana wśród swoich 
zwolenników i uchodziła za autorytet moralny. Ceniono jej wiedzę, logikę i inne zalety 
intelektualne oraz cechy jej charakteru: umiar, dystynkcję w obejściu, prostotę ubioru, 
wstrzemięźliwość seksualną (do końca życia pozostała dziewicą), miłość do Aleksandrii, w której 
sprawy się angażowała. 

Po objęciu biskupstwa w 412 roku przez bratanka Teofila, Cyryla (późniejszego świętego Cyryla z
Aleksandrii),  który  szybko  popadł  w  konflikt  z  cesarskim  prefektem  i  namiestnikiem  Egiptu
Orestesem, przyjacielem Hypatii. Cyryl i inni księża zaczęli atakować aleksandryjską filozofkę i
matematyczkę, oskarżając ją z ambon aleksandryjskich kościołów o czary i uprawianie satanizmu.
Jednak przyczyny religijno-polityczne były tylko jednym z powodów ataku Cyryla na Hypatię. 
Cyryl zazdrościł aleksandryjskiej matematyczce popularności wśród mieszkańców Aleksandrii. 

Według  najnowszych  badań  profesor  Marii  Dzielskiej,  żywił  do  niej  głęboką,  patologiczną
nienawiść: 



...zarzuty  stawiane  Cyrylowi  dotyczą  ponadto  głębszego  aspektu  sprawy  niż  tylko  udziału  w
zewnętrznych manifestacjach wrogości i kłamstwa. Dotykają sfery jego psychologii i moralności.
Cyryl uczynił coś, co można by określić naruszeniem zasad chrześcijańskiego porządku moralnego,
któremu miał  służyć.  Stało  się  tak dlatego,  że nie  umiał  pogodzić się  z  przegraną.  Chciał  być
liderem  społeczności  aleksandryjskiej,  a  tymczasem  to  miejsce  w  kręgach  elity  zajmowała
Hypatia... Pobudzało to jego ambicje, prowadziło do frustracji i patologicznej zawiści. Cyryl stawał
się niebezpieczny. Aż trzy źródła mówią nam o zawiści Cyryla jako przyczynie śmierci Hypatii.
Chodzi  tutaj  o  Sokratesa,  Hezychiusza  i  Damascjusza.  Najcięższe,  bezpośrednie,  imienne
oskarżenia o kierowanie się prymitywną, mroczną zawiścią wobec Hypatii spadają na Cyryla ze
strony Damascjusza.

W wyniku tego w 415 roku Hypatia – według niektórych osoba w starszym wieku, według innych
źródeł miała wówczas tylko 25 lat (Ch. Kingsley), choć najczęściej w piśmiennictwie podawany
jest wiek 45 lat – została zamordowana. Wywleczono ją z powozu przed kościołem Caseareum,
zdarto z niej ubranie, wyłupiono jej oczy i zabito ostrakonami.
 Ponieważ przywódcą tego mordu był chrześcijanin, lektor Piotr, rzuciło to – jak podaje Sokrates –
cień na Kościół aleksandryjski i na jego biskupa. Zwykle wyważony w swoich ocenach Sokrates
był pełen oburzenia na Cyryla. Oskarża go również późniejszy neoplatoński filozof Damascjusz
(462–544). Sokrates pisze też, że Hypatia, będąc w przyjaźni z Orestesem, w opinii ludzi ze sfer
kościelnych  rzekomo  przeszkadzała  w  pojednaniu  między  nim  a  biskupem  miasta.  Orestes,
pozbawiony cennego sprzymierzeńca, w wyniku zabiegów Cyryla stracił swe stanowisko. 

Jak twierdzi Maria Dzielska, trudno jest udowodnić
bezpośrednie  wydanie  rozkazu,  nakazującego
zamordować Hypatię w określonym miejscu czy w
określony  sposób  przez  biskupa  Cyryla,  ale
jednoznacznie  ponosi  on  odpowiedzialność  za  to
morderstwo. Profesor Tadeusz Zieliński ze śmiercią
Hypatii  wiąże  udział  mnichów nitryjskich,  których
nazywa „czarną gwardią” takich biskupów jak Teofil
czy  Cyryl.  Obciąża  ich  odpowiedzialnością  nie
tylko  za  śmierć  Hypatii,  ale  także  za  zburzenie
Serapejonu. 
O udziale mnichów nitryjskich w wydarzeniach w Aleksandrii wspomina również Maria Dzielska.
Bestialski  mord  dokonany  na  aleksandryjskiej  uczonej  był  czymś  niespotykanym  nawet  na
ówczesne czasy. Oburzenie obecne również wśród wielu chrześcijan odbiło się głośnym echem w
starożytnym świecie. Śledztwo w sprawie śmierci aleksandryjskiej matematyczki oparło się nawet o
dwór cesarski, jednak dzięki potędze i wpływom Cyryla nikogo nie ukarano.

Wielokrotnie w pierwszych wiekach naszej ery miało miejsce prześladowanie egipskich 
chrześcijan; po zwycięstwie chrześcijaństwa nastąpiło nie mniej zajadłe prześladowanie „pogan”. 
Spalenie Biblioteki Aleksandryjskiej, zburzenie Serapeum i zamordowanie Hypatii, to kolejne 
odsłony tego dramatu. Świątynie dawnych bóstw były zamieniane na kościoł. 
Ale  to raczej  nie byli  Grecy  co widać  po nosach  i Aleksandria  była  egipsko grecka. 



Reforma gregoriańska – zmiany przeprowadzone w Kościele w XI-XII w. Reforma wzięła nazwę 
od papieża Grzegorza VII (1073-1085), jednego z jej realizatorów. 
Reforma miała na celu: 

• przywrócenie modelu społeczeństwa odpowiadającego Ewangelii. 
• uwolnienie Kościoła spod władzy świeckiej i jego scentralizowanie wokół papieża 

(papocezaryzm) 
• podniesienie poziomu moralnego kleru i świeckich.

Ważnymi zmianami reformy było: 
• ujednolicenie liturgii, upowszechnienie rytu rzymsko-łacińskiego 
• reforma zakonów, kontynuacja reformy clunyckiej 
• wzmocnienie praktyki celibatu duchownych.

Papocezaryzm – zwierzchnictwo papieża nad cesarzem. W 1075 roku papież Grzegorz VII 
sporządził notatkę „Dictatus Papae”. Dokument ten wyrażał przekonanie że to papież, nie cesarz, 
jest zwierzchnikiem świata chrześcijańskiego. 

Tych nosów  nie ma i nie było w kościołach  na obrazach  oraz   na  obrazkach dewocyjnych 
przeznaczonych dla chrześcijan;   były  i jeszcze są w  internecie.

Reforma kluniacka – reformy na przełomie X i XI wieku za pontyfikatu papieża Sylwestra II, 
które wprowadzono najpierw w klasztorze w Cluny. Dotyczyły powrócenia do reguły św. 
Benedykta, czyli przestrzeganie ubóstwa, zachowanie celibatu, wypełnianie czasu modlitwą, nauką
i pracą. Głoszono także hasło łac. Pax et Treuga Dei, czyli Pokój i Rozejm Boży, który wzywał do 
zaprzestania wojen w czasie wielkiego postu, adwentu oraz od środy wieczorem do poniedziałku 
rano.   
Kongregacja kluniacka zrzeszała wszystkie klasztory benedyktyńskie pod przewodnictwem Cluny, 
również te w Polsce. Chrześcijaństwo na zachodzie w X i XI wieku miało bardzo wiele problemów.
Duchowieństwo było zależne od osób świeckich, gdyż te finansowały chrześcijaństwo, rozwój 
kościołów i zakonów itp. Bardzo powszechną praktyką była symonia (świętokupstwo), czyli 
kupowanie godności kościelnych. 



Ówcześni duchowni żyli podobnie jak stan rycerski.   I to było  prawidłowe  ! 
Wielu księży posiadało rodziny, co umożliwiało zatrzymanie zgromadzonego majątku i godności 
kościelnych jako dziedzicznych, oraz zajmowało się polityką lub udziałem w wojnach aniżeli 
sprawami Kościoła.  Sylwester II nie akceptował symonii i dążył do naprawy Kościoła. Poparli go 
bracia z klasztoru w Cluny, którzy byli mu bezpośrednio podporządkowani.Tak narodził się ruch 
kluniacki. 

Benedykt z Nursji (łac. Benedictus Nursinus) (ur. ok. 480 w 
Nursji, zm. 21 marca 547 w Monte Cassino) – święty Kościołów 
katolickiego, starokatolickiego, anglikańskiego, luterańskiego oraz 
ormiańskiego i prawosławnego. Eremita, mnich i opat, według 
tradycji autor reguły benedyktyńskiej. Jeden z ojców Kościoła, 
główny patron Europy, uważany za duchowego ojca wszystkich 
mnichów Zachodu. W tradycji zachodniej uważany jest za patrona 
wielu zakonów, architektów, górników, inżynierów, nauczycieli, 
speleologów, uczniów, wydawców; jest też orędownikiem osób 
otrutych. 

Anzelm z Canterbury lub Anzelm z Aosty (ur. 1033, zm. 21 kwietnia 1109) – włoski duchowny
katolicki, benedyktyn, filozof uważany za jednego z twórców scholastyki, teolog katolicki, święty
Kościoła katolickiego i doktor Kościoła.  OBOK  Aureliusz Augustyn z Hippony,  łac.  Aurelius
Augustinus (ur. 13 listopada 354 w Tagaście, zm. 28 sierpnia 430 w Hipponie) – filozof, teolog,
organizator życia kościelnego, święty Kościoła katolickiego i Cerkwi Prawosławnej, jeden z ojców
i doktorów Kościoła, znany jako doctor gratiae (doktor łaski), pisarz o berberyjskich korzeniach.
Wielu protestantów uważa go również za duchowego przodka protestantyzmu, jako że jego pisma
miały duży wpływ na nauki Lutra i Kalwina. Według Agostino Trapè Augustyn łączył umiejętnie
zasady teologii z zasadami prowadzenia polemiki w czasie wieloletniej kontrowersji pelagiańskiej.
Według włoskiego uczonego, metodę Augustyna można streścić w następujących stwierdzeniach.
Biskup Hippony argumentował: 

1. nie na temat osoby, lecz na temat przedmiotu 
2. nie historycznie, lecz doktrynalnie 
3. nie na temat spraw marginalnych, lecz o tym co istotne 
4. nie filozoficznie, lecz teologicznie 
5. nie wycinkowo, lecz syntetycznie i całościowo 
6. nie od tego, co niejasne przechodząc do rzeczy oczywistych, lecz od tego, co jasne ku temu, 

co ciemne.



Początek jego dojrzałej twórczości teologicznej stanowiły gruntowne studia nad myślą św. Pawła.
Augustyn poszukiwał  odpowiedzi  na  pytanie  o  zło  w człowieku  i  w świecie.  To właśnie  listy
Apostoła  Narodów,  wraz  z  innymi  księgami  biblijnymi  –  jak  wykazał  A.  Trapè  oraz  M.-F.
Berrouard – były np. podstawowym źródłem do stworzenia pojęcia konkupiscencji (pożądliwości),
nie zaś filozofia platońska.  Cała teologia Doktora Kościoła czerpała z jego egzegezy.  «Doctrina
christiana» była  dla  niego  synonimem  «doctrina  de  Scriptura  sacra».  Według  opinii  Ojca
Lagrange’a, chociaż brak informacji historycznych i filologicznych, którymi dysponujemy obecnie
był przyczyną licznych luk w egzegezie augustyńskiej, genialne intuicje oraz niezwykły  «sensus
Ecclesiae» w ogromnej  części  zrekompensowały  tę  słabość  i  pozwoliły  Augustynowi  odsłonić
prawdziwe znaczenie bardzo niejasnych fragmentów biblijnych. Ale  wtedy  nie było żadnej
Biblii  tylko  papirusy  zwane   biblionami.  Poza   tym  wprowadził  pojęcie   grzechu
pierworodnego. 

Określenie grzech pierworodny /(łac.) peccatum originale/ zostało użyte po raz pierwszy przez 
Augustyna z Hippony w jego dziele Do Symplicjana o różnych problemach (De diversis 
quaestionibus ad Simplicianum) I,1.10, wydanym w 397 r. Doktor Kościoła używał go następnie 
wielokrotnie po 412 r. wraz z rozpoczęciem kontrowersji pelagiańskiej. Umieścił je także w tytule 
traktatu z 418 r. De gratia Christi et de peccato originali (O łasce Chrystusa i grzechu 
pierworodnym). Teologia średniowieczna, a za nią scholastyka potrydencka mówiły o peccatum 
originale originans (dosłownie: grzech dający początek, sprawiający), odnosząc to pojęcie do 
upadku Adama i Ewy w raju oraz o peccatum originale originatum (dosłownie: grzech, który został
zapoczątkowany) określając w ten sposób stan, w jakim się znajduje ludzkość obecnie. 
 Pytanie brzmi jaka  to była  wtedy  ludzkość  - czy grecka i egipska raczej  etyczna  skoro mieli 
wielkich filozofów czy jakaś  inna i jaka. 

Wygnanie z raju było Bożym zatwierdzeniem ludzkiego wyboru, a także pokazaniem że przestroga
była prawdziwa, nie była kłamstwem ze strony Boga. Adam i Ewa doświadczyli zerwania więzi z
Bogiem, źródłem życia, i nieporządku relacji między sobą: on będzie panował nad tobą (Rdz 3,16).
Doświadczyli też że są śmiertelni, że ich natura, a także cały świat, są źródłem cierpienia. Praca
stała się trudem, ziemia zaczęła rodzić cierń i oset. Doświadczenie to przeszło na ich potomstwo –
ukazuje  to  historia  Kaina  i  Abla:  zabójstwo dokonane  przez  zazdrosnego brata  (Rdz 4,8)  oraz
powszechność zła na ziemi za czasów Noego (Rdz 6,13). 
Kim był te  Noe skoro  od niego wywodzą  się  różne ludy i cały świat ? 

Leon I Wielki (cs. Swiatitiel Lew, papa Rimskij; ur. ok. 390 lub. ok. 400, zm. 10 listopada 461) –
teolog,  ojciec  i  doktor  Kościoła,  święty  Kościoła  katolickiego  i  prawosławnego,  45.  papież  w
okresie od 29 września 440 do 10 listopada 461. 



Uczynił papiestwo wiodącą siłą w
chrześcijaństwie (w sensie honorowym); interweniował w sprawach kościelnych w Hiszpanii, 
Galii, północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Zwalczał również herezje pelagianizmu, 
monofizytyzmu i pryscylianizmu. 

Tekst  niepewny: Przyczynił się do uznania prymatu stolicy Piotrowej zarówno przez cesarza 
zachodniego, jak i na Wschodzie.  Cesarz Walentynian III za jego pontyfikatu wydał edykt 
postanawiający, że jej zarządzenia muszą być uważane za prawo. Ojcowie soboru chalcedońskiego, 
przyjmując przez aklamację papieski list dogmatyczny zawołali: „Piotr przemówił przez usta 
Leona”. Głosił, że rola biskupa Rzymu, jako następcy Piotra, jest w Kościele niepowtarzalna, 
ponieważ „jednemu tylko apostołowi powierzone zostało to, co wszystkim apostołom jest 
oznajmione” (kazanie 83, 2). 

Konstantynopol stał się siedzibą patriarchy w 381, gdy do czterech dotychczasowych stolic 
patriarszych – Rzymu, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy – Sobór konstantynopolitański I dodał 
piątą: Nowy Rzym (gr. Νέα Ῥώμη), czyli Konstantynopol, sytuując ją jako drugą w hierarchii 
patriarchatów. Ustanowienie stolicy patriarszej w Konstantynopolu było wynikiem zabiegów 
biskupów tego miasta, dotychczas skromnych sufraganów Heraklei. Wśród hierarchii, wiernych i 
cesarzy przeważył pogląd, że skoro dotychczasowe Bizancjum, którego znaczenie wynikało „tylko”
z ruchu handlowego przez Bosfor, stało się stolicą wschodniej części Cesarstwa, to powinno zostać 
wyniesione do rangi równej Rzymowi – starej stolicy. 

Mimo przeciwdziałania papieży kolejne sobory powszechne przyznały biskupom Konstantynopola 
godność patriarszą i wydzieliły im kanoniczne terytorium, składające się ostatecznie z całej 
europejskiej części Cesarstwa Wschodniorzymskiego, diecezji Ilirii (należącej do cesarstwa 
zachodniorzymskiego) i całej Azji Mniejszej. Patriarchowie Konstantynopola objęli przewodnią 



rolę w kościele wschodniej części cesarstwa rzymskiego, który później stał się Kościołem 
Prawosławnym. 

Leon I Wielki  Pozostawił po sobie posłanie do patriarchy konstantynopolitańskiego Flawiana – 
tzw. Tomus ad Flavianum, około sto kazań (napisanych prostym i wymownym językiem) oraz 
około 140 listów do różnych osób, w których znajduje się wiele interesujących obserwacji 
psychologicznych. 

Sakramentarz z Werony, także Sakramentarz Leoniański – prywatny zbiór rzymskich modlitw 
mszalnych, uporządkowanych według miesięcy kalendarza świeckiego.  Rękopis powstał około 
600–625 roku, a kompilacja modlitw została dokonana między 560 a 590 rokiem. Księga została 
odkryta i wydana w 1735 roku przez Giuseppe Bianchiniego, który ze względu na mylne 
przypisanie całego zbioru Leonowi Wielkiemu nazwał go Sakramentarzem Leoniańskim. W 1956 
roku Leo Cunibert Mohlberg określił go jako Sakramentarz z Werony, która jest miejscem 
przechowywania oraz prawdopodobnie także powstania rękopisu.  Rękopis jest uszkodzony (brak 
formularzy od stycznia do połowy kwietnia). Typowy formularz składa się z kolekty, modlitwy nad 
darami, prefacji, modlitwy po Komunii oraz modlitwy końcowej. Niektóre formularze zawierają 
dwie kolekty, a niektóre są pozbawione pewnych elementów. Ponieważ każdy formularz zawiera 
oryginalną prefację przeznaczoną na daną celebrację, księga zawiera ich 267. Oprócz modlitw 
mszalnych sakramentarz zawiera również modlitwy odmawiane podczas innych celebracji – przy 
święceniach biskupa, prezbitera i diakona, konsekracji dziewic, welacji panny młodej i 
błogosławieństwie wody chrzcielnej.  No i czego te  dziewice  uczyły się  i  co umiały    do tej 
pory ? 

Św. Piotr Apostoł i św. Leon Wielki, 
fresk w kościele św. Mikołaja w Mottola .

Poprzez  legatów  brał  udział  w  osądzeniu  Eutychiusza  na  IV
Soborze Powszechnym, który odbył się w Chalcedonie w 451
r. (odegrał wtedy kluczową rolę). Pod jego istotnym wpływem,
ustalono podstawy liturgii i chrystologii (zob. list dogmatyczny
Tomus  ad  Flavianum),  możliwe  do  zaakceptowania  przez
Kościoły wschodni i zachodni.  Chalcedońskie wyznanie wiary
– symbol ogłoszony w czasie Soboru chalcedońskiego (451 r.).
Powstało  na  skutek  nieporozumień  pomiędzy  Kościołami
Wschodu i Zachodu na temat wcielenia Chrystusa.  
Jest już  dość  archaiczne.

Święty  (hebrajski bo taki był do tej pory  qodesz lub  kodesz oznacza „oddzielony”) – stosowane
przez  chrześcijan  określenie  człowieka,  który  „przebywa  z  Bogiem  w  niebie”.  W  Nowym
Testamencie słowo święty lub święci używane jest pod adresem wszystkich wierzących w śmierć i
zmartwychwstanie Jezusa. 



Pojęcie  „świętego” w Biblii  odnoszone jest  często do żyjącej osoby, która postępuje zgodnie z
przykazaniami  Boga  i  trzyma  się  z  daleka  od  wszystkich  ziemskich,  grzesznych  praktyk  i
przyjemności. Święty to ten, który poszedł za Chrystusem i jest już zbawiony. Hebrajskie słowo
„święty” oznacza oddzielony i ma ono w Biblii dwa aspekty: oddzielenie od czegoś i oddzielenie
dla czegoś. Najprościej mówiąc jest to oddzielenie od grzechu dla Boga. W Nowym Testamencie
pojęcie świętych jako chrześcijan pojawia się wielokrotnie, m.in. w: Dz 9, 32, 41; Rz 1, 7; 12, 13; 1
Kor 16, 1; 2 Kor 1,1. 

Kościół nadaje tytuł świętego osobie, która w sposób wybitny realizowała wypływające z wiary 
wartości i po śmierci była otaczana przez innych kultem. W tym wypadku święci często pełnią 
funkcję wzorca osobowego. Mianem świętego określa się zazwyczaj męczenników za wiarę, 
mistyków, ludzi o wielkiej pobożności, często założycieli bractw religijnych i zakonów, ale też 
kapłanów, filozofów i osoby świeckie. 

Oprócz znaczenia biblijnego, określenia „święty” używa się wobec: 
1. Osoby zmarłej, która po śmierci przebywa w niebie – czyli, że  ludzie  tam nie  mogą  

przebywać  po śmierci

2. Osoby kanonizowanej (tytuł) – ogłoszonej świętą. Pozwala się na jej powszechny kult w 
całym Kościele katolickim.

We wczesnym chrześcijaństwie świętość przypisywana była przez tradycję religijną, np. wszyscy 
męczennicy od razu po śmierci byli uznawani za świętych. Z czasem wypracowano szczegółowe 
normy dotyczące ogłoszenia danej osoby świętą. Obecnie obowiązujące zasady określa konstytucja 
apostolska Divinus perfectionis Magister z 1983 roku. 
Oficjalne uznanie za świętego w Kościele katolickim poprzedza skomplikowany proces 
kanonizacyjny, który może rozpocząć się dopiero po beatyfikacji danej osoby. Święty musi 
odznaczać się cnotami heroicznymi, a także za jego przyczyną musiał się wydarzyć cud (czyli 
zjawisko o charakterze nadprzyrodzonym) uznany przez Kościół. Do kanonizacji wymaga się 
jednego cudu, który nastąpił po beatyfikacji. 

Kult świętych związany jest z przekonaniem, że mogą oni wstawiać się za wiernymi u Boga – są 
orędownikami u Boga, patronami zawodów, miast, grup społecznych. Zbudowano liczne sanktuaria
ku czci świętych. W niektórych krajach często powierza im się patronat nad miastami, kościołami, 
instytucjami, grupami zawodowymi itp. Do świętych zaliczani są również aniołowie (np. Święty 
Michał Archanioł). Cnoty świętych przedstawiane są jako przykład do naśladowania. 

Protestantyzm
W  protestantyzmie  określenie  „święty”  ogólnie  mówiąc  odnosi  się  do  każdego,  kto  jest
chrześcijaninem. W ujęciu protestanckim tak miał rozumieć to określenie Paweł z Tarsu w Nowym
Testamencie.  W  tym  sensie  każdy,  kto  jest  częścią  Ciała  Chrystusa,  czyli  wyznania
chrześcijańskiego, jest „święty” ze względu na swój związek z Chrystusem. Modlitwy do świętych
oraz ich wstawiennictwo są uznane za bezpodstawne i nieskuteczne. 
Luteranizm ponadto  uznaje  i  szanuje  konkretnych świętych,  w tym niektórych uznanych przez
Kościół katolicki. Są to osoby, które otrzymały wyjątkową łaskę od Boga, były wspierane przez
wiarę, a których dokonania były dobre i mogą stanowić wzór dla każdego chrześcijanina. 

Chociaż modlitwy do świętych i ich wstawiennictwo są odrzucane, to luteranie wierzą, że święci
modlą się za Kościół  chrześcijański.  Kościoły luterańskie posiadają kalendarz liturgiczny, który
wymienia dni,  upamiętniające różnych świętych.  Takie upamiętnienie  ma być:  podziękowaniem
Bogu za Jego miłosierdzie, wzmocnieniem wiary wyznawców i okazją do naśladowania wiary i
innych cnót świętych. 



Anglikanizm
Anglikanizm tytuł „świętego” odnosi do osoby, która w powszechnej opinii była pobożna i święta.
Święci przebywają w niebie i są wzorami do naśladowania, „świadkami wiary”, umacniającymi
wiarę wyznawców. 
Ogólnie anglikanizm uznaje, że jedynym skutecznym pośrednikiem między wierzącym a Bogiem w
zakresie odkupienia i zbawienia, jest Syn Boży, Jezus Chrystus. Jednak anglokatolicyzm i Kościół
Wysoki (High Church) stosują oficjalne uznanie i potwierdzenie świętości danej osoby, jak również
modlitwy  do  świętych  (praktyka  ta  jest  ogólnie  odrzucana  w  anglikanizmie).  Anglikanizm
wprowadził  rozróżnienie  pomiędzy  wstawiennictwem  świętych  (uznawanym  za  skuteczne  i
potrzebne)  oraz  wezwaniem  świętych  (uznawanym  za  błędne  i  niepotrzebne),  co  oznacza:
„proszenie świętych o modlitwę z nimi i w ich imieniu, lecz nie modlenie się do świętych”. W
anglikanizmie  istnieje  kalendarz  liturgiczny  z  wykazem  dni  ku  czci  świętych  (wyznawców  i
męczenników). Jest wśród nich wielu świętych katolickich (również tych, którzy w 1954 r. zostali
usunięci z rzymskokatolickiego kalendarza liturgicznego), a także liczne inne osoby, wyróżniające
się heroicznością cnót i wiary. 

Świadkowie Jehowy uznają istnienie świętych w niebie (za świętych uznawani są np. Maria, matka
Jezusa i apostołowie), ale odrzucają wzywanie i wstawiennictwo świętych; brak też jakiegokolwiek 
kultu świętych. 

Mormoni rozumieją świętość danej osoby podobnie jak protestanci, z tą różnicą, że za świętych 
uznają przede wszystkim mormonów, jako wybranych przez Boga odnowicieli Kościoła. 

             Świętymi w judaizmie są wybitni teologowie i nauczyciele religijni .

W konfucjanizmie  -  patrz  Tom VIII Wielkiej  Slavii- świętość polega na etycznej doskonałości,
która  poprzez  praktykę  ideałów  etycznych  tworzyła  kontakt  z  niebem.  Sam  Konfucjusz  był
przykładem  człowieka,  który  został  po  raz  pierwszy  uznany  za  świętego,  dla  jego  głębokiej
mądrości  i  sumiennego przestrzegania nakazów etycznych i  był  nawet  uważany za „więcej  niż
człowieka.” Konfucjusz został podniesiony do rangi „idealnego mędrca”, a cesarze składali ofiary
w jego świątyni. W 1906 r. Konfucjuszowi nadano tytuł „Pan Nieba”. 

                           Heretycy sobory i hipostazy 

Herezja (gr. αἵρεσις hairesis – wybierać, łac. haeresis) – doktryna religijna odrzucana przez władze 
kościelne lub religijne jako błędna. 

W tradycji chrześcijańskiej herezja to interpretacja twierdzeń wiary chrześcijańskiej, polegająca na 
wyodrębnieniu jakiegoś zagadnienia i przedstawieniu go w sposób, który przeciwstawia się całości 
nauczania wiary. Nieprzyjmowanie jednego lub więcej twierdzeń, uznanych w Kościele za dogmat. 
Jako pojęcie występujące w chrześcijaństwie, sensu stricto, odnosi się tylko do sporów 
doktrynalnych w obrębie chrześcijaństwa. 

 Dawniej odstępca od religii rzymskokatolickiej nazywany był kacerzem. W 1965 roku Kościół 
Katolicki przyjął deklarację Nostra aetate, w której wzywa do braterstwa między ludźmi i 
sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji i prześladowań religijnych. W 2000 roku papież 
Jan Paweł II przeprosił w „milenijnym mea culpa” za podejście katolików do heretyków, Żydów i 
kobiet w ciągu minionych 2000 lat. Oświadczenie to spotkało się z mieszanymi reakcjami. 



W chrześcijaństwie od pierwszych wieków herezją określano wybiórczą interpretację prawd wiary,
Pisma Świętego, symboli – eksponowanie jednych prawd i pomijanie innych. Wobec osób, które
trwały przy swoim zdaniu wbrew opinii synodów i papieży, ogłaszano anatemę. Według definicji
podanej przez św. Tomasza z Akwinu (1225–1274), herezja polega na odrzuceniu w mniejszej lub
większej  części  depozytu  wiary–  nauki  Kościoła  na  temat  wiary  i  moralności,  nie  zaś  kwestii
liturgicznych, organizacyjnych itp.  Definicję tę Tomasz sformułował w odniesieniu do Kościoła
katolickiego,  jednak pozostałe  wyznania  chrześcijańskie  ujmują  istotę  herezji  w sposób bardzo
podobny.   Herezję  należy  odróżnić  od  apostazji  (całkowitego  porzucenia  wiary)  i  od  schizmy
(wypowiedzenia posłuszeństwa najwyższej władzy duchownej – w Kościele rzymskim papieżowi,
w Kościołach partykularnych – patriarsze bądź katolikosowi). 

Herezja może być „materialna”, przez co rozumie się niezawiniony błąd w wierze lub gdy wynika z
ignorancji,  albo  „formalna”  –  gdy  polega  na  odrzucaniu  doktryny,  co  do  której  osoba  jest
przekonana, że jest uznawana przez Kościół, a pomimo tego ją odrzuca oraz jednocześnie akceptuje
autorytet  Boga  w innych  sprawach.  Grzechem jest  tylko  herezja  formalna.  Z  kolei  łączność  z
Kościołem powszechnym heretyk (herezjarcha) traci dopiero w momencie, gdy odmawia poddania
się rozstrzygnięciu Kościoła w danej kwestii. 

Bezpośrednim  skutkiem  popadnięcia  w  herezję  jest  utrata  zdolności  do  pełnienia  wszelkich
obowiązków chrześcijańskich oraz utrata wszelkich godności, urzędów i władzy duchownej. Osoby
głoszące herezje są zagrożone karami kościelnymi, dzielącymi się na[19]: 1. kary zaciągane przez
sam fakt popełnienia czynu zakazanego przez prawo (latae sententiae), 2. kary wymierzane przez
właściwą władzę kościelną (ferendae sententiae). 

Kary  doczesne,  stosowane  w wiekach  średnich,  nie  były  wymierzane  heretykom przez  władze
kościelne,  lecz  przez  władze  świeckie  –  bowiem herezja  (jak  również  bluźnierstwo,  schizma i
apostazja)  były  przestępstwami  prawa  świeckiego.  Karami  tymi  były  konfiskata  majątku,
uwięzienie, a nawet spalenie na stosie. 

W XVI wieku Kościół  katolicki  na mocy bulli  papieża  Leona X:  Decet  Romanum Pontificem,
uznaje za herezję naukę twórców reformacji, wśród nich Marcina Lutra i Jana Kalwina. Dzisiejsza
nauka  posoborowa  traktuje  ich  kontynuatorów  jako  „braci  odłączonych”,  w  dalszym  ciągu
dostrzegając zasadnicze różnice w interpretacji Prawdy Objawionej. 

Prawosławie  jest  uznawane  za  najbliższe  jedności  z  kościołem  katolickim,  poprzez  sukcesję
apostolską i sakramenty, szczególnie kapłaństwo i Eucharystię. O herezji w stosunku do Kościołów
prawosławnych można mówić jedynie w odniesieniu do dogmatu o prymacie Piotra. Prawosławni
odrzucają też dogmaty maryjne: o Niepokalanym Poczęciu i o Wniebowzięciu. Ale  to nie  jest
herezja  tylko  katolicki  punkt widzenia. 

W momencie swego powstania schizmatycki był również kościół anglikański, w którym dopiero w
II  połowie  XVI  wieku  doszło  do  protestantyzacji.  Cały  czas   jest  schizmatyczny   kościół
anglikański  ponieważ Najwyższym Zwierzchnikiem  od 1952   jest Elżbieta II  która  przecież  nie
jest  teologiem  ani biskupem.  
Patrz  tu :   https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglikanizm

Po  Soborze  Watykańskim  II  w  postawie  Kościoła  katolickiego  wobec  wyznań  uznawanych
wcześniej  za  heretyckie  zaszła  istotna  zmiana  –  polega  ona  na  zaprzestaniu  eksponowania  ich
niezgodności z nauką katolicką, zamiast tego podkreśla się dobre intencje chrześcijan wszelkich
wyznań, nazywanych „braćmi odłączonymi”. Wiele sprawowanych przez nich obrzędów „wzbudza
rzeczywiste życie łaski” i daje „dostęp do społeczności zbawionych”, co nie umniejsza faktu braku
ich uczestnictwa w tej jedności, którą ustanowił Chrystus dla swego Kościoła. 



Efektem było  przystąpienie  Kościoła  katolickiego  do  ruchu  ekumenicznego,  a  następnie  wiele
wspólnych  aktów  Kościoła  katolickiego  i  innych  Kościołów,  w  szczególności  wzajemne
odwoływanie klątw rzucanych w przeszłości i  wspólne deklaracje teologiczne.  Z drugiej  strony
deklaracja  Dominus Iesus z 6 sierpnia 2000 nie pozostawia wątpliwości, że – z punktu widzenia
Kościoła katolickiego – wierni innych wyznań mają trudniejszą drogę do zbawienia. Tym niemniej
analogiczne działania są również podejmowane ze strony Kościołów niekatolickich. 

Chrześcijaństwo znało  (i  zna)  dziesiątki,  jeżeli  nie  setki  herezji  .Nie   jest  to  prawdą,  było  ich
kilkanaście  .  Herezje  pojawiały  się  od  zarania  chrześcijaństwa,  już  za  czasów  apostolskich.
Naturalną koleją rzeczy, najwięcej ich było w okresie, gdy teologia chrześcijańska wypracowywała
swe podstawy, czyli w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.

Jest rzeczą do ustalenia, ile z tych sporów teologicznych toczyło się na tle rzeczywistych różnic
zdań, a ile na tle rozbieżności w tłumaczeniach i błędów w kopiowaniu Pisma Świętego, uchwał
soborów i pism poszczególnych myślicieli. 

W  tym  rozumieniu  zajmiemy się    tak zwanymi  herezjami  oraz  ich wyjaśnieniem. Nie są
to wszystkie herezje z  pierwszych wieków  chrześcijaństwa ale  te o najistotniejszym znaczeniu. 

Sabelianizm – jedna z doktryn monarchicznych w chrześcijaństwie w II–IV wieku, określana także
jako późny modalizm, zaprzeczająca istnieniu hipostaz Trójcy Świętej. Nazwa pochodzi od jej 
założyciela Sabeliusza. Sabelianie uważali, że istnieje jeden Bóg Ojciec, a Syn i Duch Święty są 
sposobami jego samowyrażania się. Herezja Sabeliusza rozpowszechniła się na terenach północnej 
Afryki, Azji Mniejszej, Mezopotamii. Sabelianizm został potępiony przez Dionizego, patriarchę 
Aleksandrii oraz papieża Kaliksta I. Zbliżone do sabelianizmu poglądy mieli w okresie 
nowożytności socynianie i Emanuel Swedenborg. Sabeliusz przybył do Rzymu z Libii około 215 
roku. Zdawał sobie sprawę z tego, że wcześniejszy modalizm, oparty na koncepcji 
patrypasjanistycznej, był narażony na ataki zwolenników trynitaryzmu. 

Starając się wytłumaczyć władzę Boga nad wszechświatem, poszerzył doktrynę modalizmu, 
głoszoną przez swoich poprzedników, o motywy zaczerpnięte z jej krytyki. Sabeliusz negował 
istnienie trzech osób Trójcy Świętej. Według niego Bóstwo jest monadą – hiopátor – wyrażającą się
w trzech aspektach: substancja – Ojciec, myśl – Syn, wola – Duch Święty. Bóg jest niepodzielny, 
jest Stwórcą i ustanawia prawa. Boska monada ma zdolność rozszerzenia się – platysmós, tj. Ojciec 
narodził się jako Syn, a następnie zstąpił na Ziemię jako Duch. 

Zesłanie Ducha Świętego (gr. πεντηκοστή [ἡμέρα], pentekostē [hēmera], łac. Pentecoste) – według 
Dziejów Apostolskich wydarzenie, które miało miejsce w pierwsze po zmartwychwstaniu Jezusa 
święto Pięćdziesiątnicy. Na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Apostołowie 
zaczęli przemawiać w wielu językach (ksenolalia) oraz otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty 
(Dz.Ap. 2,1-11).Wydarzenie to zostało zapowiedziane przez Jezusa przed jego Wniebowstąpieniem.

Komentarz  do tego jest  taki, że   Sabeliusz  swoje  nauki wywodził z  gnozy  o której jest mowa 
w    serii  Duch prawdy i duch fałszu. I miał  dużo  racji. 

Katarzy (katarowie) (od gr. καθαροί katharoi – „czyści”) – przedstawiciele dualistycznego ruchu 
religijnego działającego w XI-XIII wieku w południowej Francji i północnych Włoszech, 
skierowanego przeciw ustrojowi feudalnemu i hierarchii kościelnej, głoszącego i praktykującego 
zasadę dobrowolnego ubóstwa, nieuznający składania przysiąg, służby w wojsku, oddawania czci 
krzyżowi i idei czyśćca. Zwalczani przez papiestwo (m.in. przez krucjaty, inkwizycję), które 
doprowadziło do ich zniszczenia. Uznawani przez Kościół katolicki za heretyków.  



Ruch katarski w XII i XIII wieku wywierał wpływ, zwłaszcza w Hrabstwie Tuluzy (obecnie 
Langwedocja), przyciągając do siebie ludzi wszystkich stanów. Autorytet duchowy tego ruchu 
wzrósł na gruncie krytyki zaangażowania papiestwa w politykę oraz braku wykształcenia wśród 
niższego duchowieństwa. Wierni byli przyciągani do tego ruchu dzięki postawie  „doskonałych”, 
pełniących funkcje duchownych i nauczycieli katarskich, którzy żyli skromnie (później często w 
ukryciu), przestrzegając ścisłych postów i prowadząc ożywioną działalność misyjną. 

Katarski synkretyzm gnostyczno-chrześcijański łączył podstawowe pojęcia wiary chrześcijańskiej 
ze zeuropeizowaną wersją dualizmu zaratusztriańsko-manichejskiego. Doktryna katarska została 
stosunkowo dobrze poznana, głównie dzięki zachowanym dokumentom z dochodzeń inkwizycji. 
Kataryzm rozprzestrzeniał się w szybkim tempie od połowy XII w. w różnych krajach i pod 
różnymi nazwami, grupy „wiernych” i „wybranych” pojawiały się w Kolonii, w Liège, w 
Lombardii, lecz przede wszystkim w południowej Francji w okolicach Tuluzy i miasta Albi 
(Langwedocja). 

Nieznane są dokładne początki, data powstania, ani tym bardziej nazwiska założycieli tego ruchu. 
Ascetyczny wzorzec bardzo imponował ówczesnemu społeczeństwu, szczególnie biedocie (choć 
znanych jest bardzo wiele przypadków, kiedy katarom sprzyjali również dostojnicy świeccy i 
rycerstwo, a nawet mnisi) i wiele osób nawracało się na religię „Dobrych Ludzi”. Szczególnie 
widoczna była różnica pomiędzy bogacącym się duchowieństwem, które nie było wolne od 
symonii, nepotyzmu i braku wrażliwości na ludzkie potrzeby, a katarami, którzy żyli w ubóstwie, 
dzielili się z biednymi tym, co mieli, i dla których nieważna była ziemska władza. Kataryzm 
uważano za poważną „konkurencję” dla chrześcijaństwa, bowiem nie była to gnoza, którą 
wyznawała najbiedniejsza część społeczeństwa, ale także elity społeczne. Świadczy choćby o tym, 
fakt założenia w końcu XIII w. w Padwie Towarzystwa Braci Apostolskich. Katarzy uważali ascezę,
a nie łaskę bożą i silną wiarę jako konieczną do zbawienia. 

Katarzy dzielili się na „wyznawców” i „doskonałych”. Przejście od jednego etapu do drugiego 
odbywało się poprzez określony rytuał, będący odpowiednikiem bierzmowania w Kościele 
katolickim. Choć wszystkich katarów obejmował nakaz ascezy i umartwiania się, to „doskonałych” 
obowiązywała asceza znacznie surowsza aniżeli „wyznawców”. Wśród „doskonałych” byli 
zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Duchowni katarscy, „doskonali”, odcinali się od dominacji 
świata materialnego nad światem duchowym, stąd ich sprzeciw wobec składania przysiąg, 
gromadzenia dóbr materialnych, wierze budowanej na sakramentach, dominacji nad jednostką 
świeckich lub religijnych struktur społecznych. „Doskonali” nie mogli, według ich wierzeń, 
zgrzeszyć ani razu, bo to oznaczałoby nieodwracalną utratę zbawienia. 
Kataryzm  został  zafałszowany  : 
Grzechem było m.in. spożycie nabiału lub mięsa, dotknięcie skóry osoby płci przeciwnej lub 
złamanie któregokolwiek z postów. Wielu „doskonałych”, aby nie ryzykować utraty zbawienia, 
bezpośrednio po rytuale inicjacyjnym dobrowolnie poddawało się endurze (poszczeniu aż do 
śmierci). 
Kres katarskiej religii nastąpił  po wielu prześladowaniach ze strony papiestwa  oraz  anatem i  
inkwizycji z upadkiem prowansalskiej niezależności. W wyniku organizowanych przez króla 
Francji, a wspieranych ideowo przez papieża wypraw krzyżowych pod wodzą Szymona de Monfort
hrabstwa na południu dzisiejszej Francji zostały zaatakowane przez rycerstwo pochodzące głównie 
z północy kraju. Symbolicznym końcem kataryzmu stało się zdobycie przez krzyżowców twierdzy 
Montsegur w 1244 r. i spalenie ukrywających się tam „doskonałych”. Kres religii ludowej położyła 
trwająca przez dziesięciolecia działalność inkwizycji, kierowanej głównie przez dominikanów, oraz 
władzy świeckiej wydającej surowe wyroki od przepadku mienia, a na karze śmierci kończąc. 



Katarzy wiedli życie proste i pobożne dążąc do osobistego kontaktu z Bogiem. 

Rytuał 
„Doskonali” sprawowali liturgię inicjacji (consolamentum), która polegała na przejściu ze stanu 
wierzących do stanu „doskonałych”. Obrzęd wejścia w kategorię „doskonałych” rozpoczynał się 
pytaniem, czy chce się oddać Bogu i Ewangelii. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi proszono go 
o złożenie obietnicy, że nigdy nie będzie jadł mięsa, jajek, sera ani żadnego innego pokarmu, z 
wyjątkiem potraw roślinnych przygotowanych na oleju. Kandydat też obiecywał, że nie będzie 
kłamał, przeklinał, oddawał się cielesności, i że nie odrzuci katarskiej wspólnoty nawet w obliczu 
śmierci od ognia, wody czy jakiejkolwiek innego zagrożenia. Po złożeniu tych obietnic odmawiał 
Pater Noster „na sposób heretycki”, a „doskonali” kładli mu na głowę ręce i Księgę Nowego 
Testamentu, po czym udzielali pocałunku pokoju i przyklękali przed nim. Wszyscy uczestnicy 
spotkania również kolejno przyklękali przed kandydatem i na tym obrządek się kończył. 

Traktowali Jezusa jako proroka oraz nauczyciela. Odrzucali też sakramenty, zwłaszcza chrzest i 
Eucharystię, oraz Kościół i kapłanów.  W szczególności odrzucali hierarchię Kościoła i bogactwo
kleru. 

Manicheizm – system religijny stworzony w III wieku przez Babilończyka Maniego (Manesa). Był
syntezą wielu religii: staroirańskiego zoroastryzmu, buddyzmu i chrześcijaństwa. Dwa podstawowe 
elementy systemu filozoficzno-religijnego manicheizmu to dualizm i podkreślanie poznania w 
procesie wyzwalania się spod wpływu zła. Manicheizm objął swoim zasięgiem znaczne obszary 
Azji, północnej Afryki i Europy. 

Podobnie do staroirańskiego zoroastryzmu i irańskiej myśli religijnej podstawowym elementem 
manicheizmu jest dualizm. W świecie toczy się walka między dwoma przeciwstawnymi 
pierwiastkami: światłem (dobrem) i ciemnością (złem). Historia kosmosu dzieli się na trzy etapy: 
przeszłość – złoty wiek, gdy pierwiastki te współistniały odrębnie, teraźniejszość – gdy pierwiastki 
te są wymieszane i walczą o dominację w kosmosie oraz przyszłość, w której nastąpi oczyszczenie: 
rozdzielenie wyznawców światła i ciemności. 

Walka między dobrem i złem toczy się w każdym człowieku.  Odpowiedź manicheizmu na jeden z 
centralnych dylematów chrześcijaństwa jest radykalna: zło jest wszędzie i jest wieczne. 

Manicheizm dzieli w ten sposób z gnostycyzmem sporą część doktryny, także wspomniany 
pesymizm postrzegania świata. Doktrynę Maniego ilustruje bogata kosmogoniczna i 
antropogeniczna mitologia, której przykładem jest mit powstania świata, opisujący walkę między 
Dobrym Bogiem (wraz z pięcioma eonami, którymi emanował: rozumu, intelektu, postu, poznania i
myśli) i Złym Bogiem, Demiurgiem, twórcą materialnych rzeczy, w wyniku której powstają Adam i
Ewa. Mitologia manicheizmu czerpie z wielu tradycji, przemawiających do ludzi różnych kultur. 

 Manichejczycy nie uznawali krzyża za symbol oddania i cierpienia Jezusa za zbawienie ludzi, lecz 
za symbol krzywdy i zepsucia ludzkiego, jako że jest to narzędzie, materia. 

Drogą wyzwolenia spod wpływu zła jest poznanie. Zbawienie może być osiągnięte nie tylko dzięki 
wierze i moralności, ale przede wszystkim dzięki własnemu rozumowi. Dzięki zdobywaniu wiedzy 
o sobie i Bogu można zrozumieć naturę siebie, świata i przeznaczenia, to skąd przychodzimy, gdzie 
jesteśmy i dokąd zmierzamy. Ten aspekt manicheizmu zbliża go do gnostycyzmu, czyniąc go czymś
więcej niż systemem religijnym: mieszaniną systemu religijnego i filozoficzno-naukowego.
W odróżnieniu od innych nurtów gnostycyzmu manicheizm miał ambicję religii uniwersalnej, nie 
zarezerwowanej jedynie dla wtajemniczonych.



 Mani prowadził działalność misyjną. Po próbach zdobycia wyznawców wśród buddystów w 
południowo-wschodnim Iranie, Mani powrócił do Persji, gdzie pod przychylnym okiem Szapura I, 
władcy państwa perskiego, i jego urzędników zdobywał swoich wyznawców w Persji. Przewodzona
przez Maniego religia manichejska zaczęła zdobywać wyznawców także poza granicami imperium. 
Po blisko ćwierćwieczu zmienił się stosunek władz do manicheizmu, głównie ze względu na 
konflikty z hierarchami oficjalnej religii – zoroastryzmu. Z ich inicjatywy około roku 276 r. Mani 
został stracony. Manichejczycy byli w Cesarstwie Rzymskim zwalczani zarówno przez władzę, jak 
i jeszcze silniej przez chrześcijańską ortodoksję. Również muzułmanie nie tolerowali ich, 
wyznaczając specjalne osoby do ich ścigania. 

Manicheizm najbardziej trwale zakorzenił się we wschodnim Turkiestanie (w roku 1000 tam 
istniały najsilniejsze wspólnoty), był też w średniowieczu przez krótki okres oficjalną religią 
państwa Ujgurów, a w Chinach przetrwał do XIV wieku (wyznawców manicheizmu spotkał tam 
Marco Polo). 

Pryscylianizm, etyczno-filozoficzno-religijny ruch chrześcijański ukształtowany pod wpływem 
manicheizmu i gnostycyzmu, zainicjowany przez Pryscyliana (w Hiszpanii około 375 r.). 
Praktykowali ascezę, negowali realność człowieczeństwa Syna Bożego. Negowali istnienie Trójcy 
Świętej, pojęcie to traktując jako trzy sposoby postrzegania Boga. 
Dopuszczali osobistą interpretację Pisma Świętego. Pryscylian, za głoszone poglądy, został 
stracony w roku 385. Idee głoszone przez Pryscyliana przetrwały długo po jego śmierci. Na soborze
w Toledo w 400 r. uznano nawet Pryscyliana za świętego męczennika, jednak obecni tam biskupi 
zostali wkrótce pozbawieni urzędu i zmuszeni do odwołania decyzji. Pryscylianizm był tematem 
obrad synodu w Bradze w 561 r. Jego wyznawcy zostali obłożeni anatemą. 

Tu:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Adopcjanizm

Patrypasjanizm – kierunek w teologii chrześcijańskiej głoszący (m.in. pod wpływem słów Ja i 
Ojciec jedno jesteśmy (J 10,30) i innych), że Ojciec i Syn są jedną osobą, dlatego też można 
powiedzieć, iż to Bóg Ojciec cierpiał i umarł na krzyżu pod postacią Jezusa Chrystusa (stąd nazwa 
nurtu: od cierpienia Ojca). Jako forma modalizmu, patrypasjanizm uznawany jest przez 
ortodoksyjne chrześcijaństwo za herezję trynitarną.  Niezupełnie jest to   herezja.

Unitarianizm – obok luteranizmu, kalwinizmu, anglikanizmu i anabaptyzmu, jeden z głównych 
nurtów reformacji. Jego nazwa pochodzi od łacińskich słów „unus”, czyli jeden i „unitas”, czyli 
jedność. Odrzuca on dogmat o Trójcy Świętej. Unitarianizm uważa, że Bóg jest jedną osobą. Nurt 
ten stoi w opozycji do trynitaryzmu. 
Do kręgu prekursorów unitarianizmu należał hiszpański lekarz i teolog Miguel Servet. Poglądy 
Serveta przyjęli włoscy unitarianie jak Bernardino Ochino, Leliusz Socyn, Faust Socyn, Giorgio 
Biandrata, Francesco Stancaro czy Giovanni Valentino Gentile. W Siedmiogrodzie idee 
unitariańskie głosił Ferenc Dávid, założony przez niego w roku 1568 Kościół Unitariański na 
Węgrzech istnieje do dziś. Jakub Paleolog prowadził działalność we Włoszech, Czechach, 
Siedmiogrodzie i Polsce. 

Otwarte wyznawanie unitarianizmu wiązało się z narażeniem na proces sądowy i śmierć. Servet  
został przez władze Genewy skazany na karę śmierci i spłonął na stosie w roku 1553; Gentile został
ścięty w Bernie w roku 1566; Dávid za swoje wierzenia zmarł w więzieniu w roku 1579, zaś 
Paleolog z wyroku trybunału inkwizycyjnego został ścięty w Rzymie w roku 1585. 



Do Polski unitarianizm dotarł w latach 50. XVI wieku za pośrednictwem unitarian uchodzących z 
Włoch przed prześladowaniami. W latach 1562–1563 wyznający go bracia polscy, stworzyli własny
zbór, tzw. zbór reformowany mniejszy, który powstał w wyniku różnicy poglądów na słuszność 
dogmatu o Trójcy w małopolskim Kościele reformowanym. Ośrodkiem działania braci polskich, 
wśród których najbardziej znani byli Piotr z Goniądza, Grzegorz Paweł z Brzezin czy Szymon 
Budny był Raków gdzie w latach 1602–1638 działała słynna Akademia Rakowska. Odrzucali oni 
panujące wówczas powszechnie porządki feudalne i sami uprawiali ziemię. Niektórzy sprzeciwiali 
się również służbie wojskowej, a na znak pacyfizmu nosili drewniane miecze. Po likwidacji 
Akademii Rakowskiej z inicjatywy biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika, mimo prześladowań 
prowadzili swoją działalność w Rzeczypospolitej do roku 1658 gdy zostali zmuszeni pod karą 
śmierci w ciągu dwóch lat udać się na banicję lub zmienić wiarę. Ostatnie wspólnoty braci polskich 
zanikły w roku 1803 w Prusach Książęcych. 

Trynitaryzm jest  spaczony. 

Trójca Święta, Święta Trójca (łac. Sancta Trinitas, jak też samo Trinitas, stgr. Αγια Τριας, trb. Hágia
Trías) – chrześcijański dogmat uznający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy 
Osoby – po grecku hypostazy – pozostając jednocześnie jednym Bytem. Wszystkie trzy Osoby są 
rozumiane jako mające tę samą jedną istotę czyli naturę (tautuzja), a nie jedynie podobne natury. 

Od początku trzeciego wieku doktryna Trójcy zaczęła być formułowana następująco: jest „jeden 
Bóg istniejący w trzech Osobach i jednej substancji, Ojciec i Syn, i Duch Święty”. Wiara w Trójcę 
jest wyznawana przez wszystkie Kościoły katolickie, prawosławne, wszystkie główne wyznania 
wyrastające z nurtu reformacji takie, jak luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, metodyzm i 
prezbiterianizm oraz wspólnoty ewangelikalne i Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Dogmat o 
Trójcy Świętej jest więc uważany za „centralną prawdę wiary teologii chrześcijańskiej”. 

Dogmat został ostatecznie zatwierdzony na soborze konstantynopolitańskim w roku 381, jednak już
na soborze nicejskim w roku 325 oficjalnie uznano współistotność Ojca i Syna, co jest podstawą 
dogmatu. Uznanie wiary w Trójcę Świętą jest pierwszym koniecznym warunkiem wstąpienia do 
Światowej Rady Kościołów. 

Hipostaza  raz  jeszcze  – termin wywodzący się od greckiego hypóstasis (ὑπόστᾰσις) – to, co pod 
spodem, podstawa.  W filozofii Plotyna jest to byt wyemanowany z Absolutu.

 Filozofia chrześcijańska przejęła ten termin  ale  oznacza ona tutaj każdą z trzech Osób Trójcy 
Świętej pojmowaną jako różny od pozostałych podmiotów. Pojęcie to zbliżone jest do pojęcia 
osoby prosopon, które jednak jest unikane w teologii, gdyż pierwotnie oznaczało maskę i wydawało
się opierać na pozorach i czymś fikcyjnym. 

Sobór w Chalcedonie usankcjonował w 451 r. termin „hipostaza”, stwierdzając istnienie w 
Chrystusie jednej jedynej hipostazy-osoby w dwóch naturach (zob. unia hipostatyczna). Termin ten 
prowadzi także do zrozumienia tajemnicy Trójcy Świętej pozwalając na odróżnienie jedynej 
substancji (natury) Boga od trzech hipostaz (osób): Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

Hipostaza ma też w filozofii znaczenie ogólne – oznacza pojęcie uznane za konkretny byt 
jednostkowy na przykład sprawiedliwość, dobro – czyli inaczej  Boga. 

W religioznawstwie termin określający mniej lub bardziej usamodzielniony aspekt lub atrybut 
Boga; hipostazy stają się odrębnymi bóstwami, będącymi najczęściej personifikacjami cech 
abstrakcyjnych (sprawiedliwości, porządku); ważniejsze hipostazy: egipskie Maat, w gnozie — 
eony  a  przede  wszystkim  były to wcielenia  boskie.  



hipostaza 
1. filoz. «uprzedmiotowienie»
2. «usamodzielniony atrybut Boga, zbliżony do personifikacji konkretnych cech bóstwa»

Emanacja (in. emanatyzm, emanacjonizm, łac. emanatio – wypływ) – w kosmogonii egipskiej i 
fenickiej, a także helleńskiej, sposób powstania i rozwoju wszechświata; proces wyłaniania się z 
pierwszej zasady (często utożsamianej z Bogiem) szeregu bytów tworzących całą rzeczywistość. 
Emanacja jest procesem koniecznym, a jej efekty tracą na doskonałości wraz z oddalaniem się od 
swego źródła. W filozofii neoplatońskiej (zob. Plotyn) emanacją jest wypromieniowanie z jednej z 
hipostaz swojego odbicia  czyli postaci, formy : z Jedni, będącej ostatecznym źródłem wszelkiego 
bytu, wyłania się Umysł (gr. νους, trl. nous),  Dusza oraz  Physis.

Słowo, które stało się ciałem – jak opisuje Jezusa prolog Ewangelii Janowej 1,14.  Grecki termin: 
hypostazis i fyzis. Słowo czyli Duch  Pneuma przyjęło ciało, tworząc jedność, jedną hipostazę czyli 
fyzis.

 Subordynacjonizm − pogląd teologiczny   zakorzeniony w  religii  antycznej,  głoszony w II i III 
wieku, twierdzący, że Chrystus jest podporządkowany Ojcu. Wyniknął on z zastosowania 
neoplatońskiego rozumowania do nauki o Trójcy Świętej. Według tej nauki Ojciec emanuje Syna, a 
Syn emanuje Ducha Świętego. Chrystus jest podporządkowany Ojcu i ma wobec niego niższą 
pozycję, podobnie jak Duch Święty, który stoi niżej od Ojca i Syna. 

Ten typ rozumowania przyjęli m.in. Ignacy Antiocheński, według którego Syn podlega woli Boga, 
Justyn Męczennik, który nazywał Syna drugim bogiem, a jego relację do Ojca przedstawiał 
analogicznie do relacji Hermesa z Zeusem. Również Tertulian był zdania, że Syn był mniejszą 
częścią Boga, i Orygenes, który choć przyjmował odwieczne istnienie Chrystusa, tak samo jak 
wszystkich rozumnych bytów, to jednak uznawał Go za mniej doskonałego od Ojca. 

Dionizy Aleksandryjski w piśmie Elenchus et apologia rozwiał podejrzenia co do swego stosunku 
do Bóstwa Syna Bożego, przedstawiając ortodoksyjne ujęcie nauki o Trójcy Świętej i uznając 
niewłaściwość wcześniej używanych sformułowań. Jeszcze dalej poszedł Ariusz (III - IV w.), który 
stwierdził, iż skoro Syn pochodzi od Ojca to znaczy, że jest stworzony i że jest stworzeniem. 
Doprowadziło to do powstania w 320 roku arianizmu. Ostatnim przedstawicielem 
subordynacjonizmu był Euzebiusz z Cezarei, który uważał Syna Bożego za niższego od Ojca. 
Potępiony przez sobór nicejski I (325 r.) jako błędnowierstwo.

Aftartodoketyzm (gr. “niezniszczalność, mniemanie, przypuszczenie, pozór”) – powstała w VI 
wieku herezja monofizycka, założona przez Juliana z Halikarnasu. Głosiła ona, że od momentu 
wcielenia natura ludzka Jezusa została wchłonięta przez naturę boską, co spowodowało, że ciało 
Chrystusa było niezniszczalne i nieśmiertelne, Jezus jednak przyjął dobrowolnie cierpienia dla 
naszego dobra. W roku 564 cesarz Justynian wydał specjalny edykt, w którym popierał doktrynę 
głoszoną przez aftartodoketów. Inne nazwy sekty to julianiści lub fantazjaści. W samej sekcie 
doszło do rozłamu: jedni głosili, że ciało Chrystusa zostało stworzone, inni natomiast - przeciwnie. 

Julian z Halikarnasu (V/VI wiek) – biskup Halikarnasu, monofizyta. Prawdopodobnie zmarł w 
Aleksandrii około 527 roku. Polemizował z Sewerem z Antiochii na temat pojmowania ciała 
Chrystusa. 



Ebionici (gr.: ebionaioi, hebr. ebjonim, „ubodzy”) – wczesny nurt judeochrześcijański istniejący na 
ziemiach Izraela oraz jego okolicach od I do V wieku n.e. Ich nazwa nawiązuje do kilku tekstów 
religijnych, włączając w to słowa kazania na górze: „Błogosławieni ubodzy w duchu, bo do nich 
należy Królestwo Niebios” (Mt 5,3), zgodnie z poleceniem których wyrzekli się wszelkich dóbr 
doczesnych i żyli w religijnej komunie. 

Pomimo potwierdzenia istnienia ebionitów przez źródła archeologiczne wiedza na temat ich 
poglądów i praktyk religijnych oparta jest jedynie na odniesieniach do nich w źródłach pisanych. 
Głównym źródłem informacji są polemiki wczesnych teologów chrześcijańskich, którzy uważali 
ich za heretyków. 

Chociaż nie istnieją oczywiste dowody na to, że ebionici byli potomkami członków pierwotnego 
Kościoła jerozolimskiego lub pierwszej judeochrześcijańskiej synagogi zbudowanej na górze Syjon,
niektórzy współcześni uczeni starają się ukazać „judaizujących” chrześcijan, takich jak ebionici, nie
tylko jako duchowych następców uczniów Jana Chrzciciela, Jezusa i Jakuba Sprawiedliwego, lecz 
także jako wierniej trzymających się nauk Jezusa niż zwolennicy Pawła z Tarsu. 

Według francuskiego islamologa arabskiego pochodzenia Jeana Alcadera, ebionici – będący herezją
judeo-chrześcijańską pierwszych wieków nie uznającą bóstwa Jezusa, ale szanującą go jako proroka
– dali początek islamowi. W Koranie bardzo często jest mowa o nazarejczykach, hebrajskiej nazwie
ebionitów, jako o przyjaciołach i przodkach muzułmanów.

Większość źródeł patrystycznych ukazuje ebionitów jako tradycjonalistycznych, ascetycznych, 
gorliwie przestrzegających Prawa Mojżeszowego Żydów; uznawali oni Jerozolimę za najświętsze 
miasto, a wspólnotę stołu ograniczali jedynie do pogan nawróconych na judaizm. W święto Paschy 
lub w bliskim mu terminie spożywali pamiątkowy posiłek złożony jedynie z wody i przaśnego 
chleba, w odróżnieniu od chrześcijan, spożywających Wieczerzę Pańską złożoną z chleba i wina. 
Według Justyna Męczennika – pod postacią chleba i soli. 

Według Roberta Eisenmana, Jamesa Tabora, Martina A. Larsona i Keitha Akersa, ebionici byli 
mesjanistycznym, esseńskim odłamem judaizmu. Jest to fałsz  i fałszowanie samych  
esseńczyków na  sektę  żydowską.

Spośród ksiąg Nowego Testamentu ebionici akceptowali jedynie hebrajską wersję Ewangelii 
według Mateusza, zwaną jako Ewangelia Hebrajczyków, jako dodatek do Tanachu. Według 
Ireneusza pomijała ona dwa pierwsze rozdziały dotyczące narodzin i pierwszych lat Jezusa, a 
zaczynała się opisem chrztu Jezusa przez Jana. Podobnie jak reszta chrześcijan, ebionici wierzyli, 
że Jezus przekazał swoim uczniom nauki moralne oraz głosił królestwo Boże. 
Od kiedy Jezus objawił standardy Ery Mesjańskiej, jego uczniowie powinni według nich wieść 
przemienione życie. Jednakże według interpretacji ebionitów wszyscy Żydzi i nawróceni z 
pogaństwa powinni przestrzegać przykazań Prawa Mojżeszowego, by stać się sprawiedliwymi i 
osiągnąć jedność z Bogiem, jednak przykazania powinny być interpretowane w świetle 
wytłumaczenia Prawa przez Jezusa, dokonanego podczas kazania na górze. Według ebionitów 
obowiązkiem wierzących jest budowanie królestwa Bożego już obecnie, co rozpoczął Jezus, 
zapoczątkowując Erę Mesjańską, choć w pełnym tego słowa znaczeniu powstanie ono wtedy, gdy 
Bóg ukaże wierzącym swoje oblicze, co nastąpi w przyszłym świecie. 

W jednym z cytowanych przez Epifaniusza z Salaminy fragmentów Ewangelii Ebionitów, Jan 
Chrzciciel jest ukazywany jako wegetarianin, nazorejski nauczyciel i poprzednik Jezusa. Uczeni 
dyskutują, czy Jan był uważany przez masy jako alternatywa dla środowisk skupionych wokół 
Świątyni Jerozolimskiej, postrzeganych jako skorumpowane. 



W świetle źródeł patrystycznych ebionici postrzegali Pawła z Tarsu jako odstępcę od Prawa z 
powodu potępienia przez niego „judaizujących nauk”, będących przeszkodą w rozprzestrzenianiu 
się chrześcijaństwa, i określania ich jako schizmatyków .

W 1908 Encyklopedia Katolicka wymieniła cztery rodzaje pism ebionickich: 

• Ewangelia Ebionitów. Według Ireneusza ebionici korzystali jedynie z Ewangelii według 
Mateusza. Euzebiusz z Cezarei (Historia Ecclesiae IV, XXI, 8) wspomina o Ewangelii 
Hebrajczyków, często identyfikowaną z aramejską (być może oryginalną) wersją Ewangelii 
Mateusza, z dodanymi listami w języku hebrajskim. Opinia taka wyrażona jest w dziełach 
Hegezypa (według Historia Ecclesiastica Euzebiusza), Orygenesa (według De viris 
illustribus, II Hieronima ze Strydonu) oraz przez Klemensa Aleksandryjskiego (Strom., II, 
IX, 45). Epifaniusz z Salaminy przypisuje tę ewangelię nazarejczykom i uważa, że ebionici 
używają jedynie niepełnej i sfałszowanej kopii (Adversus Haereses, XXIX, 9)

W 2004 biblista Jacob Rabinowitz zasugerował w książce Buried Angels, że znaleziska odkryte 
przez franciszkańskich archeologów biblijnych w Jerozolimie, Hebronie i Nazarecie mogą być 
dziełem pierwszych ebionitów. Znaleziska to m.in. ossuaria, figurki i przedmioty rytualne, z 
krzyżami oraz innymi motywami biblijnymi jako elementami dekoracyjnymi.
 Franciszkanie uważają, że były one dziełem heretyckiej, judaizującej sekty z przełomu III i IV 
wieku. 
Więcej  tu :  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ebionici

Monofizytyzm,  eutychianizm – doktryna teologiczna, według której Chrystus ma jedną złączoną
naturę bosko-ludzką i nie istnieje w dwóch naturach tj. boskiej i ludzkiej. Natura boska Chrystusa
wchłonęła  jego  naturę  ludzką.  Doktryna  została  ogłoszona  przez  archimandrytę
konstantynopolitańskiego  Eutychesa  i  poparta  przez  duchownych  aleksandryjskich  w  pierwszej
połowie  V  wieku.  Eutyches,  głosząc  swoje  poglądy  na  naturę  Chrystusa,  dążył  do  obalenia
nestorianizmu, który został potępiony na soborze efeskim w 431 roku. 

Monofizytyzm Eutychesa został  potępiony najpierw przez patriarchę Konstantynopola Flawiana,
następnie  zaś  przez  papieża  Leona  Wielkiego  w  liście  dogmatycznym  Tomus  ad  Flavianum.
Oficjalnie  został  uznany za herezję  na soborze chalcedońskim w 451 roku.  Decyzji  soboru nie
poparła część duchowieństwa, pochodzącego z Syrii i Egiptu.
Późniejsze  próby kompromisu,  które  podejmowali  niektórzy  cesarze  bizantyjscy,  m.in.  Zenon i
Justynian, nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, ponieważ władcy ci z drugiej strony narażali się
na  konflikty  z  papiestwem.  Nieudana  próba  kompromisu,  podjęta  przez  cesarza  Herakliusza,
wywołała nowe spory doktrynalne, które spowodowały pojawienie się doktryny monoteletyzmu. 

Monofizytyzm jest uznawany przez Kościoły, należące do dwóch grup: 
1. syryjskiej, założonej przez Jakuba Baradajosa w VI wieku. Należą do niej Syryjski Kościół

Ortodoksyjny, Syriacki Jakobicki Kościół Indii i Malankarski Kościół Ortodoksyjny, 
2. egipskiej,  zrzeszającej  Koptyjski  Kościół  Ortodoksyjny,  Etiopski  Kościół  Ortodoksyjny i

Erytrejski Kościół Ortodoksyjny.

Przez  wiele  wieków  zarówno  w publikacjach  katolickich  jak  i  prawosławnych  twierdzono,  że
również  Apostolski  Kościół  Ormiański  uznaje  monofizytyzm.  Jednakże  Ormianie  sami  temu
zaprzeczają  co  najmniej  od  XIII  w.,  stwierdzając  że  wyznają  taką  samą  wiarę,  jak  kościoły
postchalcedońskie,  jedynie  inaczej  sformułowaną,  gdyż  Apostolski  Kościół  Ormiański  nie
uczestniczył  w  soborze  chalcedoński.  Sprawa  ta  w  XX  wieku  została  ostatecznie  uznana  za
wyjaśnioną. Ale  nie wiadomo jak. 



Monoteletyzm (od stgr. μόνος monos "jedyny" i θέλω thelo "chcę, mam wolę") – pogląd w teologii
chrześcijańskiej  z  VII  w.,  według  którego  Chrystus,  zarówno  w  swojej  naturze  boskiej,  jak  i
ludzkiej, kierował się jedną wolą.   I jest to  prawda. 

Pelagianizm – we wczesnym chrześcijaństwie od początku V w. nurt teologii duchowości, którego
pierwszym propagatorem był Pelagiusz (360? - 435?). Rozwijał się głównie w Italii i Północnej
Afryce. W wyniku kontrowersji wewnątrzkościelnej, uznany przez synody katolickie i papieży, a
następnie Sobór efeski (431) za niezgodny z doktryną chrześcijańską, czyli herezję. 
Nie do końca była   to herezja. 

Nauczanie Pelagiusza
Niektórzy teolodzy współcześni zaapelowali o reinterpretację nauczania Pelagiusza z 
wykorzystaniem jego ocalałych dzieł. Stwierdzili oni, że w próbach obrony wiary Kościoła przed 
błędem zbyt negatywnie potraktowano jego doktrynę, która w rzeczywistości była mniej błędna niż 
sam pelagianizm. 
Poddając takiej reinterpretacji postawę Pelagiusza wobec roli łaski Bożej w życiu moralnym 
człowieka, E. Florkowski przeanalizował krytyczne wydanie pelagiuszowego Komentarza do 
trzynastu listów św. Pawła. Przychylił się do opinii J. Ernsta, a także wielu znacznie starszych 
autorów, zwłaszcza ze szkoły tomistycznej w Salamance, którzy uznawali, że Pelagiusz dopuszczał 
pojęcie swoiście rozumianej łaski działającej wewnątrz człowieka. 

Badając ponownie także nauczanie Pelagiusza na temat grzechu pierworodnego, K. Obrycki 
potwierdził błędność jego doktryny. Autor ten wykazał, że chociaż Pelagiusz uważał Adama za 
pierwszego sprawcę grzechu, jednak jako zwolennik kreacjonizmu był zdecydowanym 
przeciwnikiem traducjanizmu i  - dodajmy – prawidłowo - odrzucał prawdę o dziedziczeniu 
grzechu wraz z naturą Adama (massa Adae) przez jego potomków. Mnich twierdził, że Adam 
moralnie źle wpłynął na rodzaj ludzki, ale jedynie poprzez przykład grzeszenia (exemplum delicti) i
stał się w konsekwencji wzorem grzechu (forma delicti). 

Doktryna nestorianizmu została zapoczątkowana przez poglądy Nestoriusza, który został 
patriarchą Konstantynopola 10 kwietnia 428 r. Nestoriusz, podkreślając realność i pełnię ludzkiej 
natury Jezusa Chrystusa, wypowiadał się o niej jako o rzeczywistości odrębnej od natury Słowa. 
Patriarcha inspirował się nauczaniem szkoły antiocheńskiej, m.in. Diodora z Tarsu i Teodora z 
Mopsuestii, kształtującej się w opozycji do modnej w owym czasie heterodoksyjnej doktryny 
apolinaryzmu. Nie uznawał nauczanej przez aleksandryjską szkołę zasady teologicznej zwanej 
Communicatio Idiomatum, która przyjmowała współorzekanie przymiotów boskich i ludzkich w 
odniesieniu do Chrystusa .

Communicatio Idiomatum (pol. współ-orzekanie przymiotów) – pojęcie chrystologiczne 
dotyczące dwóch natur w Chrystusie. Oznacza ontologiczną wspólnotę natury boskiej i natury 
ludzkiej w jednej osobie Jezusa Chrystusa. Od strony logicznej zaś, takie zdania odnoszące się do 
Chrystusa, w których określany jest On tytułem jednej natury a jednocześnie przypisywana jest mu 
własność drugiej (np. "Bóg umarł na krzyżu"). Pojęcie szczególnie używane w sporach 
ponestoriańskich V w. Wyjaśniał je papież Leon Wielki. 

Ontologia 
Etymologicznie słowo wywodzi się z języka greckiego. Onto oznacza „to, co jest”, „cokolwiek”, a
więc „ontologia” może oznaczać „naukę o wszystkim, co jest”.  Termin „ontologia” pojawił się w
literaturze filozoficznej w XVII wieku.



Szkoła antiocheńska –  termin określający styl  teologii  wypracowany w Antiochii  syryjskiej  w
starożytnym chrześcijaństwie, cechujący się przywiązaniem do bardziej literalnego odczytywania
Pisma  Świętego.  Pod  nazwą  „antiocheńska  szkoła  teologiczna”  nie  rozumie  się  jakiejś  jednej
instytucji  naukowej,  jest  to  określenie  sposobu  uprawiania  teologii,  wypracowanego  przez
poszczególnych teologów i grupy ich uczniów. 

W  III  w.  Antiochia  syryjska  ofiarowała  rozwijającej  się  teologii  chrześcijańskiej  zaplecze
intelektualne i kulturowe porównywalne do tego, jakim była stolica Egiptu Aleksandria. Antiochia
kultywowała bardziej tradycję filozoficzną Arystotelesa.  Aleksandria zaś była bardziej zwrócona
ku platonizmowi oraz judaizmowi hellenistycznemu.   Ale  były to dwa  odrębne nurty a nie jedna
szkoła. Ta różnica mocno zaznaczyła się w sposobie uprawiania teologii w obydwu ośrodkach – w
interpretacji Biblii przedstawiciele szkoły antiocheńskiej odróżniali się od szkoły aleksandryjskiej
tym, że bardziej poszukiwali sensu wyrazowego i historycznego. 

Dale mamy  wybitne zafałszowanie  co wskazuje na późniejsze  doróbki :
Środowisko  antiocheńskie  często  odcinało  się  od  chrystocentrycznej  interpretacji  Starego
Testamentu. Nie  było takiej  interpretacji chyba, że  chodzi  o jakiś  inny  Stary  Testament.

Stary Testament powstawał w ciągu wielu wieków, najstarszym tekstem w nim zawartym jest Pieśń
Debory z Księgi Sędziów, spisana w XII w. p.n.e. Cały kanon Starego Testamentu został ustalony
pod koniec I w. n.e.
Ale  zachowały się  przekazy  o bałwochwalstwie  żydów i ich nieskutecznym  nawracaniu.

Tam  gdzie  egzegeci z  Aleksandrii  od  czasów  Orygenesa,  ale  także  wcześniejszej  tradycyjnej
typologii, widzieli zapowiedź Chrystusa, antiocheńczycy widzieli wydarzenia czysto historyczne
– interpretowali κατ’ ἱστορίαν kat' historían. 

Według  Manlio  Simonettiego  redukcja  ta  była  przejawem  wpływu  egzegezy  żydowskiej  oraz
zaniku potrzeby podkreślania ciągłości i postępu od Starego do Nowego Testamentu wynikającej
wcześniej z polemiki antygnostyckiej. 

W owej redukcji Simonetti dostrzegł również racje ściśle teologiczne:  

 Wyraźne rozróżnienie Syna Bożego nieobecnego w Starym Testamencie i Chrystusa człowieka,
który  natomiast  jest  tam  przepowiadany,  jest  typowo  antiocheńskie.  Aleksandryjczyk  nie
podzieliłby go, ponieważ jest „naturaliter” ukierunkowany na podkreślenie współistnienia Boga z
człowiekiem. 
Dobrym  przykładem  może  być  interpretacja  jeźdźca  na  kasztanowym  koniu,  ukazującego  się
prorokowi Zachariaszowi (Za 1,8). W rozumieniu Teodora z Mopsuestii (350–428 r.) należy go
rozumieć dosłownie  jako anioła  Pańskiego,  gdyż Stary Testament  nie  znał  Mesjasza  o boskich
cechach. Zostały one objawione dopiero, gdy Chrystus się narodził. 

Również  w  odniesieniu  do  Nowego  Testamentu  antiocheńczycy  pozostawali  powściągliwi.
Komentarze antiocheńskie miały dość suchy, zdawkowy i literalny charakter i koncentrowały się na
najbliższym kontekście biblijnym. 
Księga  Sędziów.
Tradycja żydowska widziała autora księgi w osobie Samuela. Przytaczano argument, że skoro 
Samuel również był sędzią, a nie opisuje go już księga, to właśnie on był autorem. Sugerowano 
również autorstwo Pinchasa, Ezechiasza i Ezdrasza. Zwolennicy wczesnego powstania księgi 
powołują się na Sdz 1,21, wskazując, że wynika z niego powstanie księgi przed zdobyciem 
Jerozolimy przez Dawida. Redaktor mógł jednak włączyć wcześniejszy przekaz w niezmienionej 
postaci do swojej księgi. 



Wzmianki o braku króla w Izraelu można z jednej strony uznać za wyraz tęsknoty za władzą 
centralną, z drugiej – za ubolewanie nad przeszłością, kiedy taka władza nie istniała.

Apokalipsa Ezdrasza – jeden z wielu utworów apokryficznych związanych z postacią proroka 
Ezdrasza. Utwór, napisany w języku greckim, datuje się na IV wiek.

 Jest to najprawdopodobniej przeróbka wcześniejszego tekstu żydowskiego, jednak w zachowanym 
do dziś kształcie zawiera liczne elementy chrześcijańskie (jak postać Antychrysta czy wspomnienie 
rzezi niewiniątek). Utwór pisany jest słabym językiem, a tok narracji jest chaotyczny. 

Przypuszcza się, iż tekst ten był prawdopodobnie używany jako czytanie liturgiczne. Treścią 
Apokalipsy Ezdrasza jest wędrówka proroka po zaświatach. Ezdrasz otrzymuje od Boga znaki 
zwiastujące koniec świata, następnie zstępuje do piekła, gdzie ogląda katusze grzeszników i spotyka
Antychrysta. Stamtąd zostaje zabrany do nieba, gdzie spotyka starotestamentowych patriarchów i 
proroków oraz ewangelistów. W niebie Ezdrasz toczy z Bogiem spór w sprawie swojej śmierci, po 
czym odmawia modlitwę i umiera. 

Sobór nicejski  I –  zgromadzenie  biskupów  chrześcijańskich  Cesarstwa  Rzymskiego,
zwołane przez cesarza Konstantyna Wielkiego do Nicei w Bitynii, trwające od 19 do 25 lipca 325
roku.  Zgromadzenie  to  zostało  uznane  na  soborze  efeskim  w  431  roku  za  pierwszy  sobór
powszechny. Jego decyzje wywarły olbrzymi wpływ na rozwój religii, kultury i nauki europejskiej,
a także oddziałały na wydarzenia polityczne. 

W zgromadzeniu, które obradowało w pałacu letnim cesarzy rzymskich, wzięło udział około 250
biskupów lub  ich przedstawicieli,  reprezentujących różne  stanowiska  teologiczne  i  filozoficzne.
Uczestnicy obradowali w obecności cesarza Konstantyna, który włączał się do dyskusji i wspierał
kompromisowe propozycje. 
Zgromadzeniu przewodniczył najprawdopodobniej Hozjusz z Kordoby. 
Podczas obrad sformułowano wyznanie wiary, w którym rozwinięto i sprecyzowano naukę o Bogu
Ojcu  i  Synu  Bożym,  kształtując  doktrynalne  podstawy  tego,  co  później  nazwano  ortodoksją
chrześcijańską. 

Sobór  uznał,  że  Syn  Boży  jest  współistotny  (ὁμοούσιος,  homoousios)  Bogu  Ojcu,  to  znaczy
pochodzi z substancji (οὐσία, ousia) Ojca oraz z tej samej osoby (ὑπόστᾰσις, hipostazy) co Ojciec.
Decyzje  te  oznaczały  wyjście  poza  Biblię  i  sformułowanie  podstaw  nauki  chrześcijańskiej  za
pomocą słownictwa oraz twierdzeń zaczerpniętych z nauki greckiej, co stało się jedną z trwałych
podstaw cywilizacji europejskiej. 

Zgromadzenie  wprowadziło  jednolitą  dla  całego  Cesarstwa  Rzymskiego  datę  obchodów
uroczystości  upamiętniającej  zmartwychwstanie  Chrystusa  – w pierwszą  niedzielę  po pierwszej
wiosennej  pełni  Księżyca.  Na  tej  podstawie  cesarz  Konstantyn  ustanowił  doroczne  święto
państwowe – Wielkanoc. Rozstrzygnięcia organizacyjne i dyscyplinarne, nad którymi dyskutowano
podczas obrad, spisano w dwudziestu kanonach. 

Uczestnicy soboru, pozostając w ramach nakreślonych przez Biblię i grecką tradycję filozoficzną,
przekształcili samo jądro doktryny chrześcijańskiej. Decyzje podjęte w Nicei nie zakończyły jednak
sporów teologicznych, gdyż przez wielu chrześcijan zostały uznane za groźną innowację. Spory
zaostrzyły się i doprowadziły do długoletniego konfliktu religijnego, naukowego oraz społeczno-
politycznego, zwanego kryzysem nicejskim. Umiarkowani przedstawiciele obu stron tego konfliktu
doprowadzili w roku 381 do przyjęcia na soborze w Konstantynopolu kompromisu, który polegał
na korekcie nicejskiego wyznania wiary. 



W korekcie tej odrzucono nicejskie sformułowanie o Bogu w jednej hipostazie, zastępując je
sformułowaniem o Bogu w trzech hipostazach.

Sobór nicejski należy do najczęściej badanych przez historyków wydarzeń starożytności. Wynika to
ze  znaczenia,  jakie  miał  on  dla  dalszego  rozwoju  religii,  kultury  i  nauki  europejskiej,  a  także
długotrwałego  wpływu  jego  postanowień  na  wydarzenia  polityczne.  Mimo  wielowiekowych
studiów badaczom daleko jeszcze do jednoznacznego ustalenia wszystkich powodów zwołania tego
zgromadzenia,  odtworzenia  dokładnego  przebiegu  obrad  oraz  faktycznej  treści  dokumentów
końcowych. 

Historycy ustalili, że po soborze opublikowano przynajmniej pięć oficjalnych dokumentów. Były to
protokół  obrad,  wyznanie  wiary,  doktrynalne  wyjaśnienie  wyznania  wiary,  ustalenie  daty
Wielkanocy oraz kanony dyscyplinarne. Z tych tekstów zachowały się jedynie kanony. Wyznanie
wiary zostało przytoczone w dziełach kilku starożytnych pisarzy,  jednakże znane jest  w dwóch
wersjach, różniących się jednym sformułowaniem. Protokół obrad, ustalenie daty Wielkanocy oraz
wyjaśnienie wyznania wiary nie zachowały się, chociaż ich krótkie fragmenty cytowane były w
następnych wiekach. Do dokumentów soborowych zalicza się tradycyjnie także List soboru w Nicei
do  Egipcjan,  List  Konstantyna  do  Kościoła  Aleksandrii oraz  List  Konstantyna  Wielkiego  do
Kościołów.  Zachowały  się  one  jako  fragmenty  prac,  w  których  je  cytowano.  Autentyczność  i
wiarygodność  tych  trzech  tekstów jest  kwestionowana  przez  współczesnych historyków,  którzy
podzielają sformułowaną w XIX wieku tzw. hipotezę fałszerstwa  Listów. Informacje o przebiegu
zgromadzenia  oraz  fragmenty  dokumentów  soborowych  zachowały  się  w  dziełach  dwóch
uczestników  soboru  –  Euzebiusza  z  Cezarei  (Życie  Konstantyna,  Historia  kościelna, List  do
diecezjan) oraz Atanazego z Aleksandrii (w licznych pismach, np. O dekretach synodu nicejskiego,
Liście do cesarza Jowiana,  Apologii przeciwko arianom). 

Prace  Euzebiusza  mają  charakter  hagiograficzny,  natomiast  Atanazego  polemiczny  –  dlatego
współcześni historycy traktują przekazy tych dwóch autorów z dużą ostrożnością. 

Sabinus z Heraklei(ang.) wydał w latach 374–378 zbiór akt synodalnych zawierający dokumenty z
Nicei, opatrując go własnym komentarzem. Dzieło to nie zachowało się, jednak korzystali z niego
historycy  V  wieku.  Dokumenty  ze  zbioru  Sabinusa  były  źródłem  informacji  dla  Sokratesa
Scholastyka (Historia Kościoła)  i  Sozomena (Historia Kościoła).  Wiele  dodatkowych,  skądinąd
nieznanych informacji,  zostało utrwalonych w dziełach trzech innych historyków starożytnych –
Rufina  z  Akwilei  (Historia  Kościoła),  Teodoreta  z  Cyru  (Historia  Kościoła)  i  Filostorgiusza
(Historia Kościoła). 

Informacje o zgromadzeniu w Nicei zachowały się także w aktach różnych synodów kościelnych z
IV wieku. Nowożytni historycy, odtwarzając przebieg soboru i decyzje powzięte w Nicei, analizują
również zachowane w dużej liczbie dokumenty państwowe z IV wieku – przede wszystkim pisma
cesarskie  –  w  których  odnajdują  wiele  rozproszonych,  niekiedy  bardzo  drobnych  informacji
związanych z soborem nicejskim. 

Tu są  źródła : 
Średniowieczne  przekazy  poświęcone  soborowi  –  zwłaszcza  bizantyjskie  –  uważane  są  we
współczesnej nauce za niewiarygodne. Spisano w nich bowiem przede wszystkim legendy, które
przez wieki narosły wokół osób i wydarzeń związanych z soborem nicejskim. Głównym źródłem
tych legend było dzieło Gelazego z Kizyku  spisane pod koniec V wieku. Gelazy powoływał się na,
skądinąd  nieznaną,  Księgę  akt  Soboru  Nicejskiego.  Nieautentyczny  materiał  zawiera  też  zbiór
dokumentów zachowany w języku koptyjskim, a sporządzony zapewne pod koniec IV wieku w
Egipcie. 



Przed soborem wyznanie wiary było używane w gminach chrześcijańskich podczas rytu 
chrztu. Miało najczęściej krótki charakter, pozwalało neoficie publicznie zadeklarować wiarę w 
Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Jak wynika ze źródeł, nie pojawiła się potrzeba 
ujednolicania wyznań wiary – każdy Kościół lokalny używał swojego własnego tekstu. Badaczom 
nie jest znany żaden wcześniejszy synod, na którym omawiano sprawę wyznania wiary. Problem 
ten pojawił się, na życzenie Konstantyna, dopiero przed obradami w Nicei. 

W średniowiecznych legendach twierdzono, że podczas dyskusji nad wyznaniem wiary biskupi 
bronili boskości Chrystusa. Boskość Syna Bożego mieli negować zwolennicy Ariusza. Jest to 
twierdzenie nieprawdziwe, które pochodzi z treści różnych dzieł polemicznych napisanych już po 
soborze. W polemikach tych zwolennicy nicejskiego wyznania wiary wyprowadzali z poglądów 
adwersarzy skrajne, niezgodne z ich rzeczywistymi twierdzeniami, konsekwencje. W dyskusjach 
doktrynalnych przed soborem, jak i podczas obrad, nikt nie negował boskości Chrystusa. Nie jest 
też prawdziwe twierdzenie, że na soborze dyskutowano naukę o Trójcy Świętej. Problem boskości 
Ducha Świętego w ogóle się nie pojawił. Przedmiotem kontrowersji było ustalenie relacji między 
Bogiem Ojcem a Synem Bożym. Biskupi dyskutowali nad sprecyzowaniem statusu ontologicznego 
boskości Chrystusa. 

Kwestią relacji między Ojcem a Synem w ramach monoteizmu chrześcijańskiego teologowie 
interesowali się od II wieku. Na przełomie III i IV wieku ukształtowały się dwa odmienne, dojrzałe 
doktrynalnie stanowiska. Pierwsze zwano modalizmem lub sabelianizmem. Według zwolenników 
tego stanowiska Chrystus był sposobem objawienia się jedynego Boga. Bóg był pojedynczą 
hipostazą, czyli osobą, która objawiła się ludziom przez postać Syna. Drugi kierunek zwano 
subordynacjonizmem lub arianizmem. Zdaniem zwolenników tego poglądu istniały trzy boskie 
hipostazy (osoby). 
Hipostazy te były odrębne i zróżnicowane hierarchicznie – Bogiem niezrodzonym i najwyższym 
był tylko Ojciec, od którego pochodził niższy hierarchicznie Syn Boży. 

Obie strony sporu oskarżały się wzajemnie o herezję. Modaliści twierdzili, że subordynacjoniści 
obniżali status Syna, którego pełna, doskonała boskość była warunkiem skutecznego odkupienia 
człowieka. Natomiast subordynacjoniści zarzucali modalistom, że godzili w samo jądro 
chrześcijaństwa, podważając wiarę w odrębną osobę Syna Bożego. Na soborze do przywódców 
obozu modalistów zaliczani byli Aleksander z Aleksandrii i Marceli z Ancyry. Natomiast za liderów
subordynacjonistów uważani byli Euzebiusz z Cezarei i Euzebiusz z Nikomedii. Współcześni 
badacze uważają, że większość obecnych w Nicei biskupów wspierała koncyliacyjne wysiłki 
Konstantyna oraz Hozjusza z Kordoby i próby zawarcia kompromisu. 

Uzgodnienie tekstu

Nie zachował się żaden przekaz o szczegółach dyskusji nad terminami zaproponowanymi przez
Konstantyna lub Hozjusza. Wiadomo jedynie, że Euzebiusz z Cezarei oraz Euzebiusz z Nikomedii
zażądali dokładnego wyjaśnienia znaczenia tych terminów, co uczyniono już po uchwaleniu tekstu. 
Termin homoousios był jedynym słowem w zaproponowanym tekście wyznania wiary, które nie
występowało w Biblii. Miał też złe – z punktu widzenia chrześcijaństwa – tradycje filozoficzne.
Został  zapożyczony  od  gnostyków  i  chociaż  sporadycznie  stosowali  go  wcześniej  Orygenes,
Metody z Olimpu i Dionizy Aleksandryjski, to nie wszedł do powszechnego użycia. Podczas obrad
początkowo  szokował  wielu  biskupów  –  trudno  im  było  pogodzić  się  zamiarem  opisywania
chrześcijańskiego Boga za pomocą terminu nieznajdującego się w Piśmie Świętym. 

Sformułowane podczas dyskusji i zapisane w końcowym dokumencie wyznanie wiary brzmiało: 



Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i
niewidzialnych, i  w jednego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca,
jednorodzonego, to znaczy z substancji (ousia) Ojca, Boga z Boga, światłość ze światłości, Boga
prawdziwego z Boga prawdziwego,  zrodzonego,  nie  stworzonego,  współistotnego (homoousios)
Ojcu, przez którego zostały uczynione wszystkie rzeczy tak na niebie, jak na ziemi; który zstąpił dla
nas i dla naszego zbawienia; przyjął ciało i stał się człowiekiem, i poniósł mękę, i zmartwychwstał
dnia  trzeciego,  i  wstąpił  do nieba;  i  przyjdzie  sądzić  żywych i  umarłych.  Wierzymy w Ducha
Świętego. Jeśli zaś chodzi o tych, którzy mówią, że był czas, kiedy Go, Syna, nie było i że przed
narodzeniem nie istniał  - a  istniał  przedtem? w  jakiej  hipostazie?  i że został powołany z
niczego, albo którzy twierdzą, że Syn Boży jest z innej hipostazy lub ousia, albo że jest stworzony,
lub że podlega przemianie i zmianie – tych Kościół katolicki i apostolski wyklina. 

Powyższy tekst wyznania wiary podany został za Atanazym z Aleksandrii. W tekście przekazanym 
przez Euzebiusza z Cezarei nie ma w ostatnim zdaniu sformułowania albo że jest stworzony. 
Podpisy pod wyznaniem wiary złożyli wszyscy biskupi poza przynajmniej dwoma – Libijczykami 
Sekundusem z Ptolemaidy i Teonasem z Marmaryki. 

Wyjaśnienie użytych terminów

Uchwalone wyznanie wiary wymagało filozoficznego i teologicznego wyjaśnienia, gdyż użyte w 
nim pojęcia można było rozumieć na różne sposoby. Niewielkie fragmenty tekstu wyjaśnienia 
wyznania wiary zachowały się w przekazie Euzebiusza z Cezarei, który zinterpretował go 
subordynacjonistycznie. Późniejsze polemiki przekazywały informacje o wyjaśnieniu w 
zróżnicowany sposób, w zależności od poglądów autora. Z tego powodu wśród nowożytnych 
historyków, teologów i filozofów toczy się od wielu lat dyskusja na temat rzeczywistego znaczenia 
użytych w wyznaniu wiary terminów filozoficznych. 

W starożytnej literaturze filozoficznej platoński termin  ousia (substancja) występował w dwóch 
znaczeniach – identyczności rodzajowej różnych rzeczy lub też identyczności liczbowej różnych 
rzeczy. 

Służył więc do wskazania wspólnego tworzywa dla kilku jednostek danej klasy albo grupy 
identycznych jednostek. Euzebiusz z Cezarei oraz jego zwolennicy zaakceptowali termin ousia po 
przyjęciu wyjaśnienia, że dotyczył on jedności rodzajowej. Gdyby podejrzewali, że pod tym 
pojęciem kryje się identyczność liczbowa Ojca i Syna, zaprotestowaliby. Jednak różni autorzy, już 
po soborze, interpretowali termin ousia liczbowo. Nauka o liczbowej identyczności substancji Ojca 
i Syna została stopniowo przyjęta przez większość zwolenników nicejskiego wyznania wiary. 
Subordynacjoniści, uczestnicy soboru, protestowali w następnych latach przeciwko takiej 
interpretacji terminu ousia, gdyż była ona ich zdaniem niezgodna z przyjętym podczas obrad w 
Nicei wyjaśnieniem. 

Jeszcze bardziej kontrowersyjne od wprowadzenia terminu ousia było dla wielu biskupów 
sformułowanie potępiające tych, którzy negują, że Syn jest z tej samej hipostazy co Ojciec. Termin 
hipostaza był przyjmowany w ówczesnej filozofii najczęściej jako odnoszący się do bytu 
indywidualnego, więc proponowany tekst brzmiał tak, jakby sobór negował odrębną 
indywidualność Syna. Pojęcie hipostazy występowało w filozofii starożytnej w przynajmniej dwóch
znaczeniach. Przez stoików rozumiane było jako fizyczna podstawa bytu, która determinuje to, kim 
jest dana osoba. Natomiast neoplatończycy określali terminem hipostaza byt wyłaniający się 
bezpośrednio z Absolutu. Pierwsze z tych znaczeń było niedalekie terminowi ousia a oba pojęcia 
mogły być traktowane jako bliskoznaczne. Natomiast w znaczeniu neoplatońskim hipostaza 
wskazywała na konkretny, indywidualny byt osobowy. Nie jest znany dokładna interpretacja 
przyjęta na soborze, ale subordynacjoniści mogli zaakceptować identyczność hipostaz jedynie w 
znaczeniu podstawy determinującej istotę danej osoby. 



Tak sformułowane wyjaśnienia pozwoliły podczas obrad zaakceptować tekst wyznania wiary 
zwolennikom różnych stanowisk teologicznych. Jak stwierdził Euzebiusz z Cezarei po soborze: I ja
sam również odniosłem wrażenie, że słusznie postąpię wyrażając swą zgodę na tego rodzaju 
interpretację.

Następstwa soboru Kryzys nicejski  - kłócili  się  o  hipostazy a przecież  była  wielka  
nauka  grecka  na ten  temat oraz  egipska 

Decyzje podjęte w roku 325 na soborze w Nicei nie zakończyły dyskusji doktrynalnych w Kościele
chrześcijańskim.  Przeciwnie  –  głęboko  zakorzenione,  teologiczne  podziały  zaostrzyły  się  i
doprowadziły do długoletniego sporu, zwanego w historiografii kryzysem nicejskim. 

Wśród zwolenników rozstrzygnięć z Nicei doszło stopniowo do podziału na dwa stanowiska. Tak
zwane  stronnictwo  staronicejskie,  na  czele  którego  stal  Marceli  z  Ancyry,  broniło  –  literalnie
rozumianego  –  każdego  zapisu  sformułowanego  w  nicejskim  wyznaniu  wiary.  Według
staronicejczyków Ojciec i Syn mają te same, identyczne substancje oraz hipostazy – czyli są jedną
osobą. 

Natomiast  stronnictwo  nowonicejskie,  którego  liderem  był  Atanazy  z  Aleksandrii,  stopniowo
zaakceptowało korekty w wyznaniu wiary. Jeszcze w 343 roku Atanazy wraz z innymi biskupami
podpisał, na synodzie w Serdyce, formułę o Bogu w jednej hipostazie, która później – na soborze w
Konstantynopolu – uznana została za heretycką. Jednak stopniowo nowonicejczycy skłonili się do
uznania, że Syn jest odmiennej osoby (hipostazy) od Ojca. Gotowi byli zaakceptować taką zmianę,
jednak przy zachowaniu formuły, że Syn jest tej samej substancji (ousia) co Ojciec. 
Teologiczne uzasadnienie tak brzmiącej korekty nicejskiego wyznania wiary sformułowali w IV
wieku ojcowie kapadoccy – Grzegorz z Nyssy, Grzegorza z Nazjanzu i Bazyli Wielki. 

Wśród  antynicejczyków  pojawiły  się  trzy  zasadnicze  stanowiska.  W  pierwszym,  zwanym
ariańskim,  występowała  subordynacjańska  teologia,  w której  osoby (hipostazy)  Ojca  i  Syna są
całkowicie oddzielone, a Syn został podporządkowany Ojcu. Skrajni zwolennicy tego stronnictwa
głosili,  że Syn został stworzony i  jest  niepodobny do Ojca. Drugie stronnictwo, pojednawcze o
niesprecyzowanych  poglądach  doktrynalnych,  odrzucało  terminy  homoousios  (wspólistotny)  i
hipostaza (osoba). Krytykowało zarówno nicejczyków, jak i arian – uważało, że w wyznaniu wiary
należy  pominąć  kontrowersyjne  terminy.  Trzecie  ze  stronnictw  antynicejskich,  zwane
homojuzjanami, twierdziło że Syn jest jak (homoios) Ojciec, jednakże nie jest identyczny z Ojcem.
Stronnictwo  to  odrzucało,  niewystępujący  w  Biblii  termin  homoousios,  natomiast  akceptowało
przytaczany w Piśmie Świętym termin hipostaza. Liderami homojuzjan byli Cyryl Jerozolimski i
Melecjusz z Antiochii. 

W  pierwszej  fazie  kryzysu,  trwającej  do  śmierci  Konstantyna  w  roku  337,  we  wschodnich
prowincjach  cesarstwa  rozprzestrzeniła  się  krytyka  postanowień  z  Nicei.  Na  czele  szerokiego
stronnictwa antynicejskiego stanął Euzebiusz z Nikomedii. Druga faza kryzysu przypada na rządu
cesarza Konstancjusza, aż do jego śmierci w roku 361. Zwolennicy subordynacjonizmu uzyskali w
tym  okresie  przewagę  na  synodach  kościelnych  i  doprowadzili  do  wykreślenia  spornych
sformułowań  z  wyznania  wiary.  W  trzeciej  fazie  kryzysu,  w  latach  361–381,  umiarkowani
przedstawiciele  obu  stron  konfliktu  wypracowali  kompromisową  formułę,  która  została
zatwierdzona w nowym wyznaniu wiary, przyjętym na soborze w Konstantynopolu. 

Historycy podkreślają, że nie można współczesnego stanu świadomości społecznej – w której 
teologia i filozofia nie interesują prawie nikogo poza wąskim gronem specjalistów – przenosić 
na mentalność społeczeństwa Cesarstwa Rzymskiego. W okresie późnej starożytności namiętnie 
dyskutowano kwestie doktrynalne. 



Dyskusje takie nie toczyły się jedynie wśród duchowieństwa czy uczonych. Jak wynika ze źródeł, 
podziały przenosiły się nawet na najniższe warstwy społeczne, doprowadzając niekiedy do 
rozruchów. Ówcześni teolodzy i filozofowie potrafili dla własnych celów posługiwać się tłumami, 
które na ich wezwanie gromadziły się w bazylikach czy na placach miast. Znane są, na przykład, 
relacje z wielkich manifestacji, które w obronie nicejskiego wyznania wiary organizował Atanazy z 
Aleksandrii. Podobne manifestacje zwoływali także przeciwnicy decyzji soboru w Nicei. 

Zachował się przekaz Grzegorza z Nyssy o atmosferze, jaka panowała w Konstantynopolu wokół 
nicejskiego wyznania wiary. Według Grzegorza w mieście powszechnie dyskutowano kwestie 
filozoficzne i teologiczne – robili to np. handlowcy, finansiści, czy restauratorzy. Nawet ludzie 
należący do ówczesnych nizin społecznych pasjonowali się kontrowersją: Jeśli zapytasz o 
pieniądze, ten ci odpowie dysertacją o Zrodzonym i Niezrodzonym; jeśli się pytasz o cenę chleba, 
odpowiedzą ci: Ojciec jest większy od Syna; jeśli zauważysz, że kąpiel jest dobra, łaziebny ci 
zadeklaruje, że Syn jest z niebytu. 
Spory na soborze nicejskim oraz wywołany przez podjęte tam decyzje kryzys doprowadziły do 
ukształtowania naukowych podstaw doktrynalnych chrześcijaństwa i zarazem przyczyniły się do 
ich upowszechnienia. Oryginalność dorobku teologicznego i filozoficznego uczonych 
chrześcijańskich IV wieku jest przez wielu współczesnych badaczy określana jaka zdumiewająca. 

Ta oryginalność oparta była na swobodzie intelektualnej, z jaką ówcześni teolodzy – zwłaszcza 
biskupi obecni w Nicei a później tzw. ojcowie kapadoccy – pozostając w ramach nakreślonych 
przez Biblię  - przecież  wtedy takiej  jeszcze  nie było- i grecką tradycję filozoficzną, 
przekształcili samo jądro doktryny chrześcijańskiej. 

Z perspektywy późniejszych dziejów nauki europejskiej to teologiczne i filozoficzne wyjście poza 
Biblię  ??? i sformułowanie podstaw nauki chrześcijańskiej za pomocą słownictwa oraz twierdzeń 
zaczerpniętych z nauki greckiej, było zabiegiem kluczowym – otwierającym nowe perspektywy. 
Pozwoliło wzbogacić i uczynić subtelną naukę chrześcijańską w takim stopniu, w jakim 
rygorystyczne trzymanie się Biblii ??? do tego doprowadzić nie mogło. 

Dla przeciwników decyzji soboru, nicejczycy jawili się jako groźni innowatorzy. Wprowadzili 
bowiem do religii i nauki chrześcijańskiej, w sposób oryginalny i otwarty, elementy greckiej myśli 
filozoficznej – nadto poparły ich zarówno Kościół, jak i cesarstwo.
 Jednakże dorobek tych innowatorów stał się jedną z trwałych podstaw nie tylko religii, ale także 
nauki i kultury europejskiej – dodajmy – że  w  Cesarstwie  Bizantyńskim a   nie w całej Europie . 

Do Europy  zachodniej ta nauka  i kultura  napłynęła  dopiero  po  upadku  Konstantynopola   - 
patrz  opracowanie o  Bizancjum.

Szerzej o tym Soborze tu :  
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Sobór_nicejski_I

Duch Święty Ruach ha-Kodesz, gr. τὸ ἅγιον Πνεύμα to hagion Pneuma lub τὸ Πνεύμα τὸ ἅγιον to
Pneuma to hagion, łac. Spiritus Sanctus) – w religii chrześcijańskiej trzecia Osoba Trójcy Świętej,
równa Ojcu i Synowi w bóstwie, majestacie, substancji i naturze  . Nie jest bytem zrodzonym ani
stworzonym.  Pochodzenie  Ducha  Świętego  interpretowane  jest  zależnie  od  tradycji
chrześcijańskiej. Według tradycji zachodniej Duch pochodzi od Ojca i Syna, natomiast w tradycji
wschodniej – od Ojca przez Syna (zob. filioque). Według doktryn antytrynitarnych nie jest Osobą
Boską, często uważana jest jedynie za przejaw działalności Bożej lub moc Bożą. 



Duch Święty pojawia się wedle części komentatorów w Starym Testamencie już w drugim
wersecie Księgi Rodzaju: „(...) a Duch Boży unosił się nad wodami”, jednakże należy przyjąć, iż
użyte tu pojęcie Ducha Bożego (ruah) należy rozumieć jako wiatr, powiew, powietrze lub tchnienie.

Stąd w podanym tekście nie oznacza osoby Ducha Świętego, lecz twórczą moc Bożą. Duch Boży
był  czynny także  w akcie  stwórczym człowieka  (Rdz 2,7).  W języku hebrajskim występuje  w
rodzaju żeńskim. Nie jest hipostazą, lecz mocą działania prorockiego. 

W dalszych księgach pojawia się jednak bardzo rzadko (por. Ps 104, 30). Chrześcijanie wierzą, że
prorocy  mówili  za  sprawą  właśnie  Ducha  Świętego,  co  znalazło  swój  wyraz  w  powszechnym
wyznaniu  wiary:  „(...)  i  mówił  przez  proroków  (...)”  (por.  1  Sm 10,  6).  Co  bardzo  ważne,  w
pierwotnym  greckim  tekście  tego  nicejskiego  wyznania  wiary  brakuje  rodzajnika  przy  Duchu
Świętym,  co  świadczy,  że  jest  on rozumiany przede  wszystkim jako działający.  Innymi  słowy:
trzecia część Symbolu wskazuje przede wszystkim na Ducha Świętego nie jako na trzecią Osobę
Boską, tylko na Ducha Świętego, jako na dar Boga dla historii w gminie wierzących w Chrystusa.
Księgi prorockie stanowią większą część Starego Testamentu,  w którym Duch Jahwe był mocą
nieosobową, przedstawianą w sposób antropomorficzny: jako ramię, oblicze lub tchnienie Boga.
Sam zaś Stary Testament objawia Ducha Świętego jako dar, jako działającą moc Bożą, lecz nie jako
osobę. Także Jezus, jako Mesjasz, miał działać pod wpływem mocy Bożej, gdy spoczął na nim
Duch .  Duch ten nie oznaczał trzeciej osoby Trójcy, lecz nieosobową moc. 

           Także Nowy Testament nie zna pełnej manifestacji hipostazy Ducha Świętego. 

Dary Ducha Świętego
W Iz 11, 2 wymieniane są następujące dary Ducha Świętego: mądrości,  rozumu, rady, męstwa,
umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. 
Pełnia darów wyrażana jest tu przez trzy pary tychże. Przyjęta w teologii i liturgii liczba siedmiu
darów Ducha Świętego (siedem było dla Izraelitów liczbą doskonałą) powstała stąd, że powtarzany
w wierszu trzecim hebrajski wyraz „bojaźń”, został przetłumaczony w Septuagincie oraz Wulgacie
jako „pobożność”. W katechizmie   katolickim zamiast „wiedzy” wspomina się „umiejętność

W Nowym Testamencie wyróżniono następujące dary Ducha Świętego, tak zwane charyzmaty: 
• słowo mądrości -  słowo poznania  - wiary - tu ograniczonej  tylko  do biblii 
• prorokowania (czyli przekazywania Słowa Bożego) 
• dar mówienia obcymi językami – tzw. glosolalia 
• tłumaczenia języków -  uzdrawiania   czynienia cudów -rozpoznawania duchów.

Jezus nazywa Go „Duchem-Pocieszycielem” (gr.  Parakletos – Obrońca, np. w sądzie; w opozycji
do  Diabolos –  Oskarżyciela:  por.  Ap  12,  10de)  oraz  „Duchem  Prawdy”  (por.  J  15,  26-27).
RZEKOMO  Pierwsze objawienie Ducha Świętego ma miejsce podczas chrztu Jezusa. Wówczas
Duch Święty objawił się pod postacią cielesną. Autorzy Ewangelii porównują Jego zstąpienie do
sposobu,  w  jaki  ląduje  gołąb  (często  porównywany  do  białej  gołębicy),  przez  co  w  kulturze
chrześcijańskiej tak się go przedstawia na wszelkich obrazach. 

Duch Święty jest także obecny w momencie Zwiastowania (Łk 1, 35) oraz podczas nawiedzenia św.
Elżbiety przez Marię z Nazaretu (Łk 1, 41). Jezus obiecuje go zesłać na apostołów jako moc po
swoim  Wniebowstąpieniu  (Łk  24,49).  Wydarzenie  to  miało  miejsce  pięćdziesiąt  dni  po  Jego
zmartwychwstaniu (zob. Zesłanie Ducha Świętego), kiedy Duch objawił się poprzez języki jakby z
ognia nad głowami apostołów oraz szum z nieba, jakby podmuch silnego wiatru, który napełnił
pomieszczenie, w którym przebywali i zaczęli mówić innymi językami tak jak im Duch pozwalał. 



Nie były to  języki  wyuczone,  ale  języki  potwierdzające,  że na apostołów zstąpił  Duch Święty.
Biblia  w  Nowym  Testamencie  używa  określeń:  zadatek,  pieczęć  Ducha  Świętego,  rękojmia
dziedzictwa naszego. Odtąd apostołowie rozpoczęli głoszenie Ewangelii na całym świecie w mocy
Bożej,  a nie w mądrości ludzkiej.  Dodatkowo Jezus przyrzekł, że w chwili prześladowań Duch
pomoże stawić czoła wrogom (por. Mt 10, 19-20). W dwunastym rozdziale Ewangelii Mateusza
Jezus  napomina,  że  każdy  grzech  i  bluźnierstwo  będą  odpuszczone  ludziom,  ale  bluźnierstwo
przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone (Mt 12.31). 
„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego” (Mt 28, 19)

Podkreślić należy pewną egzegetyczną trudność w tym, że w żadnym tekście Pisma nie znajdujemy
dialogu Ducha Świętego z Synem lub Ojcem. Nigdzie też Pismo wprost nie mówi, że Duch Święty
jest Bogiem. Jednak w Dziejach Apostolskich Piotr Apostoł w rozmowie z Ananiaszem zwraca się
do niego w słowach: Dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i
odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię.(...)  Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie
ludziom skłamałeś, lecz Bogu (Dz.Ap. 5.3-4). 

Duch Święty w literaturze pierwszych wieków przedstawiany jest  nie  tylko jako  istniejący,  ale
przede wszystkim jako działający. 

Spośród wielu pism Orygenesa, które odnoszą się do Ducha, najwięcej dotyczy jego dynamicznego
działania w środowisku chrześcijańskim, objawiającego się natchnieniem Pisma, jego zrozumienia,
darów nadprzyrodzonych oraz uświęcenia. Według Orygenesa, Duch Święty – wraz z Synem – nie
stoi na równym poziomie z Ojcem. Według niego, Duch nie ma formy, postaci i kształtu. 
W tekstach Ireneusza ciężko znaleźć znamion osoby Ducha. Jest raczej Bożą substancją i mocą
działającą ku porządkowaniu.

 Nie wydaje się więc aby tworzył Trójcę osób. Na Jezusa zstępuje jako moc, nie jako osoba. 

Według Ireneusza, Duch Święty jest palcem Bożym. Euzebiusz z Cezarei – podobnie jak Orygenes
– uznaje Ducha Świętego za pierwsze z Bożych dzieł. Euzebiusz pisze o Duchu jako o  wtórnym
światła odblasku. Największy obrońca Ducha Świętego, Bazyli Wielki, nigdy nie mówi wprost, że
Duch  Święty  jest  Bogiem,  ograniczając  się  jedynie  do  terminologii  biblijnej.  Niemal  wszyscy
pisarze chrześcijańscy są zgodni co do pochodzenia Ducha Świętego: pochodzi od Ojca. Syn posyła
Go do swych uczniów. Takie stanowisko zajmuje Augustyn z Hippony. 

DUCH  znaczenia:   rzeczownik,   
niematerialna postać   obdarzona   nadnaturalną siłą lub zdolnościami ,  określaną  jako 
‘ nienaturalna’;  istota, treść, charakter czegoś ,byt- ale  nie  jakiś pozaziemski,  jest  bardzo ziemski
w znaczeniu   takim ,  że   można świadomie  poznać   jego  Obecność,  co   bardziej  polega  na
odczuwaniu  oraz  wyczuwaniu i czego  można  się  nauczyć  , ale trzeba  o  to prosić.

Pneuma (gr.  πνεῦμα; trl.  pneuma -  tchnienie) – pojęcie filozoficzne związane z dynamizmem,
stworzone przez stoików, oznaczające pierwiastek (zwany też czynnikiem) czynny (gr. τó πoιoῡν;
trl. to poioyn), od którego zależała jakość danego ciała, przeciwstawny pierwiastkowi biernemu .

Pneuma (gr.  πνεῦμα;  trl.  pneuma -  tchnienie)  –  pojęcie  filozoficzne związane z  dynamizmem,
stworzone przez stoików, oznaczające pierwiastek (zwany też czynnikiem) czynny (gr.  τó πoιoῡν;
trl. to poioyn), od którego zależała jakość danego ciała, przeciwstawny pierwiastkowi biernemu (gr.
τó  πἁσχoν;  trl.  to  paskhon).  Pojęcie  pneumy  ma  związek  z  poglądami  greckiego  filozofa
Arystotelesa. W arystotelizmie byt składał się z materii i formy. W nauce Zenona z Kition czynnik
bierny  odgrywał  tę  samą  rolę,  co  forma  substancjalna  u  Arystotelesa,  pneuma  natomiast  była



pojmowana przez stoików materialnie (był to materializm dynamistyczny a nie, jak u atomistów,
materializm mechanistyczny).
Związane było to z ich podstawowym założeniem, odwrotnym do powszechnego w owych czasach
dualizmu (gr.  δυαλισμός; trl.  dualismoz) – czyli monizmem (gr.  μóνoσ; trl.  mónos -  jedyny): cały
świat ma jednolitą materialną budowę, jest ożywiony i doskonały. Monizm stoicki jest monizmem
mieszanym związanym z panteizmem (gr. πανθεϊσμός; trl. pantheos). W poglądach Zenona z Kition
panteizm przekładał się na stwierdzenie, że pneuma jest wszędzie jedna i ta sama, przenika ona całą
bierną  materię  (tworzącą  i  bezrozumne  rzeczy  martwe,  rośliny,  zwierzęta  jak  i  rozumnego
człowieka) jednocześnie ją kształtując (forma nie jest w swej istocie różna od materii, mają one
podobną naturę). 
Wszystko jest nawzajem powiązane, a węzeł to święty. A zgoła nic nie ma, co by nawzajem było
sobie obce. Ułożone to bowiem zostało we wspólny ład i współtworzy porządek w porządku tego
samego świata. Jeden bowiem jest świat, a składa się nań wszystko, i bóg jeden we wszystkim, i
jedna istota, i jedno prawo, jeden rozum wspólny wszystkich stworzeń rozumnych i prawda jedna. I
jeden wreszcie ideał doskonałości stworzeń o wspólnym pochodzeniu i wspólnym rozumie. 
Marek Aureliusz, Rozmyślania (Księga siódma, akapit dziewiąty) 
– a tak naprawdę  to wielki   EPIKTET  pod  którego się podszywał  cesarz rzymski  Marek
Aureliusz. 
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