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Metanoia- Nawrócenie (od gr. ἐπιστρέφω, epistrefo – zawracać) – przemiana duchowa, przyjęcie 
jakiegoś systemu wartości, poglądów i zasad. Etymologicznie słowo to nie miało religijnego 
charakteru, oznaczało zwykłą czynność zawracania, dlatego np. w Nowym Testamencie często 
występuje z dodatkowymi określeniami "...oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia 
doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga...". Bliskoznacznym terminem jest 
metanoja, gr. "μετάνοια", metanoia, 'przemiana (meta) umysłu (nous)', łac. odpowiednik 
conversio – odmiana umysłu, duchowa bądź intelektualna przemiana. W sensie etymologicznym 
zmiana o charakterze neutralnym, w teologii chrześcijańskiej pojęcie jednoznacznie pozytywne 
oznaczające zmianę sposobu myślenia i postępowania, odnowę duchową. Słowo pochodzenia 
greckiego. 

W Septuagincie czasownikiem "μετανοέω" zastępowane jest hebrajskie słowo  (nacham), 
oznaczające: pocieszać się, odczuwać żal i skruchę, trapić się, wzdychać, pokutować. W Biblii 
łacińskiej termin tradycyjnie przekładany jako poenitentia, 'pokuta' (od poena łac. 'kara'), w 
Nowym Testamencie oznacza radykalną zmianę sposobu działania, zgodnie z tym, do czego wzywa
Jan Chrzciciel: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie (Mt 3,2). Wezwanie to zakłada 
Boży dar "nawrócenia", zgodnie z nauczaniem proroków, a jako skutek tego daru – skruchę i 
zmianę życiowych postaw.

Anastasis- Zmartwychwstanie lub wskrzeszenie zmarłych (z łac. resurrectio mortuorum; gr. 
ανάστασις νεκρων /anastasis nekron/) – przywrócenie do życia ciał osób zmarłych. 

Pojęcie spotykane w religiach. Ma ono różne znaczenia i różny przypisywany stopień ważności. 
Największą wagę nadają mu religie abrahamowe: judaizm, chrześcijaństwo i islam. W 
zmodyfikowanym znaczeniu występuje też w religiach nurtu gnostyckiego. W religiach mających 
swe korzenie w wierze Abrahama jest ono jednym z podstawowych elementów eschatologii – 
dotyczy wskrzeszenia wszystkich zmarłych także w ich cielesności w Dniu Bożym. Dla chrześcijan 
paradygmatem zmartwychwstania jest powstanie z martwych Jezusa. Zmartwychwstanie w tych 
religiach jest rozumiane jako wydarzenie, którego należy oczekiwać w historii. Religie gnostyckie, 
ze względu na dualistyczną wizję rzeczywistości, umieszczającą materię i cielesność po stronie sił 
ciemności i zła, rozumieją zmartwychwstanie duchowo, bezcieleśnie – odnoszą je do odrodzenia 
samej duszy ludzkiej. W religiach politeistycznych zmartwychwstanie występuje sporadycznie i w 
innym znaczeniu. Nie ma ono znaczenia i wydźwięku eschatologicznego w odniesieniu do ludzi, 
jest częścią mitologii i dotyczy świata bóstw. Można je odnaleźć np. w mitologii greckiej i egipskiej
oraz w wierzeniach hinduizmu. Teolog i były ksiądz Llogari Pujol twierdzi, że korzeni mitu 
zmartwychwstania powinno się szukać pięć tysięcy lat temu, w starożytnym Egipcie – faraon był 
wtedy uważany za boga-człowieka, zrodzonego z dziewicy i zmartwychwstającego po śmierci. 
Twierdzi on również, iż historia Jezusa z Nazaretu została napisana w oparciu o mit faraona jako 
boga-człowieka. Istnieją również teorie, że wiara w zmartwychwstanie przeniknęła najpierw do 
judaizmu a potem przez judaizm do chrześcijaństwa i islamu poprzez kontakty z 
zaratusztrianizmem, na co wskazywać mają liczne analogie i podobieństwa opisu sądu ostatecznego
we wszystkich tych religiach.



Mitologia i kultura grecka

W mitologii greckiej zmartwychwstanie odnosi się do bóstw. Natomiast w odniesieniu do ludzi, 
zmartwychwstanie ciała kulturze i myśli greckiej było zdecydowanie obce. Zmartwychwstałym 
mitycznym bogiem był frygijski Attis, towarzysz i kochanek bogini Kybele, która przywróciła go 
do życia oraz syryjski Adonis powracający corocznie z krainy Hades. Również mit o Feniksie 
zawiera w sobie pewne motywy zmartwychwstania. 

W odniesieniu do ludzkiego życia, kulturze i filozofii greckiej zmartwychwstanie ciała było 
pojęciem obcym i niezrozumiałym. Świadczą o tym trudności apostołów chrześcijańskich, którzy 
głosząc zmartwychwstanie Chrystusa spotykali się czasem z drwinami, jak Apostoł Paweł w 
Atenach (por. Dz 17,30-32). Niechętne idei zmartwychwstania były środowiska związane z myślą 
platońską i neoplatońską. W dialogu Platona Fedon ciało jest określone jako więzienie, a śmierć, 
czyli opuszczenie ciała jest uwolnieniem duszy z więzienia. Według koncepcji Platona 
zmartwychwstanie ciała jest zatem czymś wstrętnym. 

Jak wskazał Leo Scheffczyk, „hellenizm — wrogo nastawiony do ciała z racji swego dualizmu — 
musiał — w aspekcie filozoficznym — zwalczać centralną prawdę chrześcijaństwa, lecz także, 
prawdę tę uważał za sprzeczną z rozsądkiem, a nawet bluźnierczą”. Filozof Celsus (II/III w.) 
wyrażał się o zmartwychwstaniu następująco: „Jest to nadzieja odpowiednia tylko dla robaków. 
Czyż bowiem jakakolwiek dusza ludzka mogłaby jeszcze tęsknić za przegniłym ciałem?”. Również 
Porfiriusz polemizował ze zmartwychwstaniem w swym dziele „Przeciw chrześcijanom”, ukazując 
jego bezsensowność. W biografii Plotyna autor ten pisał o sprzeciwie filozofa wobec planów swych
uczniów wyrzeźbienia jego statuy, ukazujący lekceważenie ciała i przekonanie o jego nietrwałości: 

Czy to nie wystarcza, że się nosi wizerunek (ciało), w jaki przyodziała nas natura? Nie! ty się 

domagasz, bym się zgodził dobrowolnie na to, aby pozostał po mnie obraz obrazu, i to trwalszy od

obecnego mojego wizerunku i godny oglądania!"

Myśl grecka — jak zauważył Christoph Schönborn — mówiła o nieśmiertelności duszy, ale nie o 
zmartwychwstaniu ciała, gdyż było ono dla niej nonsensem, absurdem

Solipsyzm-pogląd solipsyzmu, zakłada że istniejemy jako podmiot, jednostka a wszystko co nas 
otacza cała rzeczywistość jest tylko fikcją, naszą wyobraźnią. Konkretnie nawet my nie istniejemy 
jako nasze ciało, tylko myśl brana pod uwagę jako materia czy coś tam... nieważne ; 

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; oznacza ona tutaj każdą z trzech Osób Trójcy Świętej pojmowaną jako różny od
pozostałych podmiotów. W rozumieniu katolickim (w sensie tego słowa używanym przed wielką 
schizmą z 1054 r.), a także w większej mierze protestanckim, Trójca jest jednym Bogiem, jedną 
istotą. Ontycznie, a więc jako "byt", substancja, Trójca jest jednością, jednym Bogiem, nie ma 
trzech substancji, trzech bogów. Ojciec i Syn i Duch Święty są "współistotni" – (grec. homoousioi), 
gdzie ousia to substancja, byt, istota (por. nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary). Są 
natomiast oddzielnymi hipostazami, czyli podmiotami, osobami. Ta prawda wykracza poza 
ziemskie prawa logiki.\ Jak stwierdził prawosławny teolog Paul Evdokimov za P. Florenskim: 



prawda o współistotności [Osób Trójcy] odsłania np. śmiercionośny bezruch prawa tożsamości: 
«A» jest «A», «A» nie jest «nie-A». 

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 (→ 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. 

Pastoforia – w kościołach wczesnochrześcijańskich dwa małe pomieszczenia w prezbiterium 
przylegające symetrycznie do boków apsydy. Były dwudzielną zakrystią rozmieszczoną po obu 
stronach ołtarza. Po prawej, południowej stronie ołtarza, znajdował się diakonikon (gr. διακονικόν), 
przeznaczony na przechowywanie naczyń, ksiąg i szat liturgicznych, oraz początkowo przestrzeń 
dla diakonów usługujących przy mszy; po lewej, północnej stronie ołtarza, znajdowała się prothesis
(gr. πρόθεσις) – miejsce przeznaczone do przygotowania mszy. Oddzielnie, każde z dwóch 
pomieszczeń nazywane było pastoforium. 

                               Rzut kościoła – prezbiterium oznaczono różowym kwadratem 

Prezbiterium, dawniej: chór kapłański – przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa oraz
służby liturgicznej (m.in. ministrantów). Zwykle jest wydzielone od reszty świątyni 
podwyższeniem, balaskami lub łukiem tęczowym i wyodrębnia się wizualnie z bryły kościoła. 
Nazwa pochodzi od słowa prezbiter (ksiądz). 

Przed II soborem watykańskim było skierowane na wschód i zamknięte apsydą lub prostą ścianą. 
Jego układ mógł być wzbogacony obejściem, apsydiolami i wieńcem kaplic. 

Centralne miejsce w prezbiterium zajmuje ołtarz, na którym jest sprawowana liturgia 
eucharystyczna. Ponadto kluczowymi miejscami są: umieszczona nieco z boku ambona, miejsce 
przewodniczenia (krzesło celebransa lub katedra biskupa) oraz tabernakulum, które może też 
znajdować się w wydzielonej kaplicy Najświętszego Sakramentu, w innej części kościoła. Oprócz 
tego w prezbiterium znajdują się stalle lub ławki dla duchowieństwa i służby liturgicznej oraz 
kredencja (miejsce, gdzie przygotowuje się naczynia liturgiczne i dary ofiarne do celebracji). 

                                                                Plan kościoła z apsydami 

Apsyda (lub absyda) – pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy lub wieloboku, dostawione do 
bryły świątyni i otwarte do jej wnętrza.



 Zazwyczaj zamyka prezbiterium, czasem nawy boczne i ramiona transeptu lub westwerk. Apsyda 
jest zwykle mniejsza lub równa bryle części budynku, która jest przez nią zamknięta. Występowała 
już w architekturze rzymskiej, stąd przejęta przez chrześcijaństwo. Apsydy półkoliste występowały 
od wczesnego chrześcijaństwa do romanizmu. Gotyk stosował przeważnie wieloboczne zamknięcia
naw, które czasem są też określane mianem apsyd. Mała absyda, dostawiona do większej, zwana 
jest apsydiolą.

                                                                              Transept 

Transept, nawa poprzeczna, część kościoła, nawa prostopadła do osi kościoła, położona pomiędzy 
prezbiterium, a resztą jego budynku. Transept może być jedno- lub wielonawowy. W romańskich 
bazylikach dwuchórowych występują dwa transepty – wschodni (przy prezbiterium) i zachodni 
(związany z westwerkiem). Natomiast w gotyckich katedrach angielskich również mogą być dwa 
transepty (obydwa od wschodu). W dachu nad skrzyżowaniem transeptu i nawy głównej może 
występować niewielka wieża (tzw. sygnaturka). W kościołach o układzie bazylikowym spotyka się 
tzw. pseudotransept, niewyodrębniony w rzucie kościoła, stanowiący jedynie element jego bryły. 
Pseudotransept powstaje poprzez nadanie odcinkowi naw bocznych wysokości nawy głównej z 
ewentualnym dodatkowym zaznaczeniem w architekturze zewnętrznej przy pomocy szczytów. 

Westwerk (niem., dosł. dzieło zachodnie, skrzydło zachodnie) – rozbudowana, umieszczona 
poprzecznie do nawy, zachodnia część bazyliki charakterystyczna dla architektury przedromańskiej.
Westwerk wznoszono na ogół na planie kwadratu lub prostokąta. Umieszczano w nim kaplicę, w 
której odprawiano okolicznościowe nabożeństwa, udzielano chrztu. Górna część to empora 
otwierająca się arkadami do wnętrza kościoła, przeznaczona dla władcy, kleru (zakonników) 
biorących udział w odprawianych w bazylice mszach. Całość często wieńczyły jedna lub dwie 
wieże, do których prowadziły schody mieszczące się w narożach zachodnich. Środkowa część 
fasady westwerku wraz z portalem głównym była niekiedy wysunięta przed lico muru. Westwerk 
dostępny był z zewnątrz przez portalowe wejście. Westwerk jako pierwszy pojawił się w 
antycznych kościołach w Syrii, jak i w niektórych kościołach w Hiszpanii. Najstarszymi 
przykładami architektury z westwerkiem są położone na terenie dzisiejszych Niemiec: Kaplica 
pałacowa w Akwizgranie (786-800) oraz kościół opactwa Corvey (873-885). 

Nawa główna                                                                          Nawy boczne 



Westwerk kościoła w Gernrode, X wiek, przebudowany w XII i XIX wieku .

Nawa – część kościoła położona między prezbiterium a kruchtą, przeznaczona dla wiernych. 

Oprócz świątyń jednonawowych występują dwu-, trzy-, pięcio- oraz siedmionawowe. Nawy są 
zazwyczaj rozdzielone rzędem podpór – słupów, filarów lub kolumn. Średniowieczne kościoły 
bazylikowe były trój- lub pięcionawowe, o nawie głównej dwa razy szerszej i dwa razy wyższej od 
naw bocznych (trójnawowe – katedra w Chartres, katedra w Reims; pięcionawowe – kościół St. 
Sernin w Tuluzie, katedra w Paryżu). Późnogotyckie kościoły dwunawowe mogły mieć 
symetryczne nawy równej szerokości (kościół NMP w Wiślicy) i prezbiterium umieszczone na osi 
filarów międzynawowych lub niesymetryczne nawy różnej szerokości (układ spotykany w 
budownictwie zakonów żebraczych – dominikanów i franciszkanów). 

Apofatyczny (gr. apophaticos - przeczący, negatywny) – określenie stosowane w tzw. teologii 
apofatycznej, według której istota Boga i Jego tajemnice są niepoznawalne na drodze czysto 
rozumowej i dlatego w poznaniu Boga posługuje się metodą przeczenia, negacji, paradoksu, 
antynomii, itp. Mówi się o tym jaki Bóg nie jest, np. Bóg nie jest śmiertelny; Bóg nie jest 
skończony. Teologia apofatyczna (gr. apofatikos - "przeczący", nazywana też Teologią negatywną)
- nurt teologii oparty na założeniu, że jakiekolwiek pozytywne poznanie natury Boga przekracza 
granice możliwości ludzkiego rozumu. Swe początki teologia apofatyczna bierze z filozofii 
neoplatoników, z nauczania Klemensa Aleksandryjskiego, Pseudo–Dionizego Areopagity oraz z 
myśli autorów tworzących tzw. trójcę kapadocką: Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nyssy, 
Grzegorza z Nazjanzu. 

Teologia apofatyczna, podkreślając niewspółmierność wszystkich poznawczych wysiłków 
zmierzających do opisania tajemnicy Boga, odrzuca wszelkie symbole, obrazy i abstrakcyjne 
pojęcia jako nieadekwatne do opisu natury Boga i próbuje przybliżyć Jego tajemnicę za pomocą 
formuł przeczących, mówiąc, jaki Bóg nie jest. Apofatyczne nastawienie w myśleniu o Bogu 
najlepiej wyraża zmodyfikowana przez św. Grzegorza z Nazjanzu sentencja z Platonowego 
Timajosa: "Boga wypowiedzieć jest rzeczą niemożliwą, ale rozumem Go pojąć — jeszcze bardziej 
niemożliwą". Obok negacji, teologia apofatyczna sięga również do antynomii i paradoksu. 

Przykład apofatycznego ujęcia Boga w wierszu Anioła Ślązaka, XVII-wiecznego niemieckiego 
poety i mistyka: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Teologia_apofatyczna


Zatrzymaj się! Cóż znaczy Bóg? 
nie duch, nie ciało, nie światło, 
nie wiara, nie miłość, 
nie mara senna, nie przedmiot, 
nie zło i nie dobro, 
nie w małym On, nie w licznym, 
On nawet nie to, co nazywa się Bogiem. 
Nie jest On uczuciem, nie jest myślą, 
nie jest dźwiękiem, a tylko tym, 
o czym z nas wszystkich nie wie nikt.

(tłum. B. Antochewicz)

Poza chrześcijaństwem teologię apofatyczną uprawiał Mojżesz Majmonides w swoim Przewodniku
błądzących i Platon w Parmenidesie. 

Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – w religiach monoteistycznych 
dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do
Boga. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy 
łac.fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. W tradycji myśli europejskiej, 
przynajmniej od średniowiecza, kiedy dała początek uniwersytetom, była uznawana za dziedzinę 
naukową. Współcześnie, naukowość teologii bywa kwestionowana przede wszystkim przez 
uczonych przyjmujących pozytywistyczny punkt widzenia. Poddaje się w wątpliwość zasadność 
uznawania pytań o Boga za naukowe.
 Ukazuje się trudności z weryfikowalnością stawianych przez teologię hipotez ze względu na jej 
związki z wiarą oraz przyjęcie dogmatów jako punktu wyjściowego, co – w rozumieniu tych 
uczonych – wydaje się stać w sprzeczności z metodą czy paradygmatem naukowym. Polemikę z 
tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim. Także w Polsce
stanowiska są podzielone. Teologia znajduje się na liście dziedzin naukowych ustalonej w 2005 r. 
przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Jednak część uczonych chce usunięcia teologii
z klasyfikacji dziedzin naukowych. 

Literatura grecka

Termin „teologia” został po raz pierwszy użyty przez Platona, który w celu de-mitologizacji poetów
greckich, użył tego słowa na określenie filozoficznego poznania (λόγος) bogów. Arystoteles słowem 
teologia nazwał dział filozofii, który wyjaśnia zasady funkcjonowania świata (kosmos) w 
odniesieniu do jego Pierwszego Poruszyciela. Filozof ten podzielił teoretyczną filozofię na 
mathematike, phusike i theologike. Ta ostatnia odnosiła się właściwie do metafizyki. 

Czerpiąc ze źródeł greckich, pisarz łaciński Varro wyróżnił trzy formy dyskusji teologicznej: 
mitycznej (dotyczy mitów o bogach greckich), racjonalnej (analiza filozoficzna bóstwa i 
kosmologii) i cywilnej (dotyczy rytuałów i publicznych obrzędów). 

Chrześcijaństwo

Ponieważ terminu teologia stosowano do kultu państwowego starożytnej Grecji, był on odrzucany 
przez pierwszych autorów chrześcijańskich. Wraz z nasilaniem się grup gnostyckich w obrębie 
chrześcijaństwa, Orygenes (185–254 r.) sięgnął po słowo teologia, by nazwać nim chrześcijańską 
refleksję nad rozumieniem Boga i wyodrębnić ją z samej wiary. 



W zmaganiach z Arianizmem, teologią nazwał Atanazy Wielki wyjaśnianie tajemnicy Boga, Jego 
jedności Osób w Trójcy, jako odrębny dział w stosunku do refleksji na temat Bożego planu 
zbawienia ludzkości w Chrystusie – nazywanej ekonomią Bożą. Pseudo-Dionizy używał tego słowa
na określenie mistyki. 

Zachodni Ojcowie Kościoła rzadko używali tego słowa. Podobnie jak wcześniej uczynił to Tertulian
(150–240), Augustyn z Hippony (354–430 r.) w księdze VI dzieła Państwo Boże (rozdz. 5) 
skrytykował sformułowany przez stoików podział teologii na: fizyczną, mityczną i teologię kultu 
państwowego. Uznał teologię meta-fizyczną za prawdziwą. Używał jednak nazwy łac.doctrina 
christiana – doktryna, nauka chrześcijańska. 

Po 1100 latach po raz pierwszy ponownie użył nazwy teologia Abelard (1079–1142), w odniesieniu
do metodycznego (dialektycznego) badania nauczania chrześcijańskiego – łac.Sic et non. Wielcy 
teolodzy XIII w. woleli używać takich nazw jak sacra doctrina (święta nauka) lub eruditio. Tomasz
z Akwinu (1225–1274) używał słowa teologia bardzo rzadko, zawężając je do funkcji naukowych w
ramach doctrina sacra. Ten ostatni termin występuje najczęściej w jego Sumie Teologicznej. Tenże 
teolog, uznając teologię za studium prawdy objawionej, ściśle odróżnił ją od filozofii. Od jego 
czasów, termin teologia oznaczał metodyczne opracowywanie prawd Bożego Objawienia przez 
rozum oświecony wiarą. 

Teologia katolicka  Historia

Za jednego z pierwszych teologów uznaje się Ireneusza z Lyonu (140–202). Jednak za kolebkę 
teologii chrześcijańskiej uznawana jest Szkoła aleksandryjska, szczególnie dwaj teolodzy 
wczesnochrześcijańscy: Klemens Aleksandryjski oraz Orygenes. Refleksja teologiczna tych 
autorów powstawała pod wpływem zhelenizowanej żydowskiej egzegezy biblijnej Filona oraz 
filozofii greckiej, zwłaszcza platonizmu. Filon uznawał, że greccy mędrcy zawdzięczali swą 
mądrość Pięcioksięgowi. 

Za ojca łacińskiej teologii i jej terminologii uznaje się Tertuliana. 

Zasady doktryny, kultu i prawa chrześcijaństwa kształtował się w pierwszym okresie wspólnie na 
przestrzeni I-VIII w. przez pisma Ojców Apostolskich i podczas siedmiu soborów powszechnych 
oraz synodów lokalnych. Były to wspólne sobory i synody jednego niepodzielonego Kościoła: 

• sobór nicejski I 
• sobór konstantynopolitański I 
• sobór efeski zwołany w 431 roku, 
• sobór chalcedoński zwołany w 451 roku, 
• sobór konstantynopolitański II zwołany w 553 roku, 
• sobór konstantynopolitański III zwołany w 680 roku, 
• sobór nicejski II zwołany w 787 roku.

Sobory te są wspólnym dziedzictwem doktrynalnym zarówno wspólnot Kościoła katolickiego, jak i 
kościołów prawosławnych Wschodu i Zachodu i podstawą do dialogu ekumenicznego, 
zmierzającego do przywrócenia jedności. 
W scholastycznych źródłach łacińskich termin zaczyna oznaczać racjonalne badanie doktryny 
religii chrześcijańskiej, bardziej precyzyjnie oznacza dyscyplinę akademicką, która bada koherencję
i implikacje języka i twierdzeń Biblii i tradycji teologicznej



 (ta ostatnia prezentowana jest przez Piotra Lombarda w kompilacji teologii z 1150 roku Quattuor 
Libri Sententiarum). Był to standardowy scholastyczny podręcznik akademicki. 

Za największego teologa uznaje się Św. Tomasza z Akwinu (XIII w.), wśród znaczących i znanych 
są wymieniani Albert Wielki, Duns Szkot i Św.Bonawentura. 
Teolodzy współcześni podjęli próby włączenia do teologii poszukiwań z zakresu nauk 
przyrodniczych, ścisłych, społecznych, historii (Pierre Teilhard de Chardin, Gaston Fessard, 
Romano Guardini, Louis Bouyer, Hans Urs von Balthasar). 

Szczególnym przedmiotem teologii jest istnienie Boga i jego atrybuty oraz jego relacja do świata 
przyrody i człowieka. Refleksja teologiczna dokonuje się w ramach wyznaczonych przez odnośną 
do tych rzeczywistości wiedzę rozumową oraz wiarę. Pod terminem „teologia” często rozumie się 
teologię chrześcijańską, która bada zawartość objawienia Chrystusa i to, co z tego objawienia 
wynika. W nowszych ujęciach czasem kwestionuje się neutralność teologii jako nauki, podając jako
przyczynę to, iż jest spójna jedynie w ramach jednego systemu, tzn. chrześcijaństwa, i ma charakter
apologetyczny.

Apologetyka (łac. apologeticum, z gr. ἀπολογία) – dział teologii (teologia fundamentalna, której 
apologetyka jest wymiarem praktycznym) lub literatury zajmujący się obroną wiary, w 
szczególności chrześcijańskiej, przed zarzutami przeciwników oraz uzasadniający podstawowe 
prawdy wiary. Termin ten również dotyczyć może twórczości pisarskiej apologetów. Mianem tym 
określa się pisarzy wczesnochrześcijańskich z II i III w. działających w okresie po Ojcach 
Apostolskich. Zaliczani są do nich m.in. św. Justyn, Atenagoras z Aten, Arystydes z Aten, Teofil z 
Antiochii, Tertulian, Klemens Aleksandryjski, Meliton z Sardes, Tacjan Syryjczyk,

 Minucjusz Feliks, Apolinary z Hierapolis, Kwadrat Apologeta. Wymienieni pisarze chrześcijańscy 
próbowali dowodzić, iż wiara chrześcijańska mogłaby zagwarantować porządek w państwie 
rzymskim. 

Apologetyka stawia sobie za zadanie obronę przekonań religijnych za pomocą argumentacji 
historycznej i racjonalnej, bardzo często na podstawie Biblii. Celem jej jest m.in. wykazanie braku 
konfliktów między nauką a religią oraz między rozumem a wiarą

Apologia (gr. ἀπολογία = „obrona”, „mowa obrończa”) – gatunek literacki będący tekstem 
mówionym lub pisanym, poświęconym obronie jakiejś osoby, idei, sprawy lub dzieła, zawierającym
jawną lub ukrytą ich pochwałę oraz odparcie zarzutów przeciwników. Apologia była gatunkiem 
częstym zwłaszcza w antycznej literaturze chrześcijańskiej. Znane są jednak również apologie 
żydowskie (np. Józef Flawiusz - Przeciw Apionowi). Apologia wywodzi się ze sztuki oratorskiej. 

Eschatologia (gr. έσχατος [éschatos] = ostateczny, λόγος [lógos] = słowo, nauka) – doktryna 
dotycząca ostatecznego przeznaczenia świata, ludzkości i człowieka w sposób szczególny związana
z judaizmem, chrześcijaństwem i islamem, oraz postawy z zakresu wiary religijnej w sprawy 
związane ze śmiercią, końcem świata, a w doktrynach chrześcijańskich z Sądem Ostatecznym, 
nieśmiertelnością duszy, problematyką teodycei, erą mesjańską, zmartwychwstaniem umarłych. W 
poszczególnych religiach ściśle powiązana z historiozofią, koncepcjami czasu i antropologią. 

Termin eschatologia został wywiedziony z pracy „Eschatologia sacra” (Systema locorum 
Theologicorum (1677), EΣXATOΛOΓIA Sacra) XVII-wiecznego luterańskiego teologa Abrahama 
Calova, w której autor przedstawiał rozważania na temat śmierci, 



końca świata, zmartwychwstania oraz Sądu Ostatecznego. Calov nie zdefiniował jednak nowego 
sztucznego pojęcia, nie objaśnia go, a jedynie opisuje eschaton, czyli „koniec”, o którym mówi 
werset 1. Listu do Koryntian: „Wreszcie nastąpi koniec, gdy [Chrystus] przekaże królowanie Bogu i
Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc”(1 Kor 15,24). We wcześniejszych 
rozdziałach Calov wspomina o eschata jako ostatnich dniach ludzkości. Termin został 
upowszechniony dopiero w XIX wieku, kiedy zaczęto go powszechnie używać w teologii 
chrześcijańskiej. 

Eschatologia obejmuje koncepcje: końca świata, Sądu Ostatecznego i zróżnicowanych form 
przeniesienia bytu do krainy zmarłych (zaratusztrianizm, judaizm, chrześcijaństwo, islam, walhalla 
w mitologii nordyckiej), pośmiertnej nagrody (raj) lub kary (pojęcie piekła w zaratusztrianizmie, 
judaizmie, chrześcijaństwie), reinkarnacji (np. w hinduizmie). W teologii katolickiej stanowi część 
dogmatyki. 

Zdaniem religioznawcy prof. Zygmunta Poniatowskiego w obrębie pojęcia można wyłonić: 

• eschatologię kosmiczną, czyli religijną koncepcję końca świata z Sądem Ostatecznym, oraz 
• eschatologię antropologiczną, obejmującą koncepcje śmierci (tanatologia), bytu po śmierci 

człowieka oraz teorie funkcjonowania ludzkości w końcowym okresie historii. Eschatologia 
antropologiczna może być rozpatrywana jako indywidualna i społeczna.

Od strony historycznej eschatologia bazuje na Starym Testamencie, który ukazywał negatywne 
wydarzenia narodu wybranego jako konsekwencje jego nieposłuszeństw wobec Boga, a powrót do 
wierności wiązał z odnową moralną i powodzeniem życiowym.

 Eschatologia Starego Testamentu oparta jest na pojęciu odkupieńczej historii narodu żydowskiego, 
który był postrzegany jako oś odkupienia ludzkości i świata, a kluczem było przekonanie o 
nieuchronności sądu po śmierci. Eschatologia chrześcijańska jest ukierunkowana na osobę Jezusa 
Chrystusa, jako Mesjasza – gwaranta odkupienia. W łonie chrześcijaństwa ujawnił się szereg 
koncepcji eschatologicznych: mesjanizm, millenaryzm, apokaliptycyzm, ale łączyła je koncepcja 
powszechnego zbawienia. Z czasem religioznawcy zastosowali termin eschatologia do 
analogicznych motywów znanych u ludów pierwotnych i starożytnych cywilizacji. 

Eklezjologia (gr. ekklesia - Kościół, logos - słowo, nauka) – nauka o Kościele, nazywana także 
teologią Kościoła. Twórcą tego terminu jest Angelus Silesius. W ujęciu naukowym oznacza naukę o
genezie, istocie, cechach, strukturach, zadaniach i celach Kościoła. 

Prawosławna

Z prawosławnego punktu widzenia, Cerkiew jest jedna, choć występuje pod wieloma postaciami. 
Eklezjologia operuje pojęciami wielopostaciowości i jedności w tej wielości. Według teologów 
prawosławnych, nie powinno się dążyć do ujednolicenia tej wielopostaciowości (model 
rzymskokatolicki), ani do jej dalszego rozdrobnienia (model protestancki). Stąd, w kanonicznym 
sensie, można mówić o Cerkwi (Kościele) jak i o Kościołach. 

Nie ma zgody między Patriarchą Moskwy i Patriarchatem Ekumenicznym Konstantynopola w 
kwestii separacji eklezjologicznego i teologicznego zwierzchnictwa: 



• Position of the Moscow Patriarchate on the problem of primacy in the Universal Church 
• First without Equals. A Response to the Text on Primacy of the Moscow Patriarchate, by 

Elpidophoros Lambriniadis, Metropolitan of Bursa

Molebień do Bogurodzicy - Ekumenizm.pl

https://www.ekumenizm.pl/ekumenizm/w-polsce/molebien-do-bogurodzicy/
27 sty 2006 - Molebień dziękczynny ku czci Bogurodzicy zgromadził chrześcijan czterech 
Kościołów w cerkwi prawosławnej w Sanoku, 
==================================================================

Czyżby  Kościół  Rzymsko-Katolicki  stracił  swą  rdzenność  ?  Niestety  tak.  Świadczą  o  tym
nowopowstałe herezje dogmatyczne w Kościele Zachodnim:
-   Filioque, czyli nauka o pochodzeniu Ducha Świętego „i od Syna”. -
-   Dogmat  o  nieomylności  papieża.  -  Nowowprowadzony  dogmat  o  prymacie  papieża  (czyli
zwierzchnictwo papieża nad całym Kościołem).  
-  Błędna nauka o czyśćcu (jak o miejscu pośrednim między rajem i piekłem).
-  Bezpodstawna  nauka  o  indulgencjach,  nagminnie  stosowana  w  Średniowieczu  (oznacza
opuszczenie grzechów za opłatą). 
-   Przeciwne tradycji kościelnej tzw. dogmaty Maryjne: 
a) o Niepokalanym Poczęciu Przenajświętszej Bogarodzicy, 
b) o Jej Wniebowstąpieniu. 
- Wielce znaczące różnice w sakramencie Eucharystii, czyli Komunii Świętej: 
a) podanie wiernym św. Priczastija pod jedną postacią chleba - hostii; oświęconego poza liturgią
wiernych. 

Opłatek – hostia, używany podczas liturgii jest niewielki, więc spożywa go celebrant, 
b) w liturgii rzymskiej nie istnieje modlitwa o zesłanie Ducha Świętego na przygotowane chleb i
wino (epikleza), 
c) używane jest wino białe, a nie czerwone, jak w Kościele Prawosławnym, ponadto przeznaczone
jest wyłącznie kapłanom, 
d)  nie  istnieje  część  przygotowawcza  do  liturgii,  tzw.  proskomidia,  ani  możliwość  wyjęcia
cząsteczek z prosfor za żywych i zmarłych. 
====================================================================

Ihumen – przełożony monasteru; 
schymnik – najwyższy stopień ślubów mniszych; 
skit – erem, pustelnia. 

W prawosławiu nie istnieje różnica pomiędzy kanonizacją a beatyfikacją, jest to akt jednorazowy. 

Posłusznik – osoba w okresie próby przed przyjęciem stanu mniszego w monasterze (zach. 
nowicjusz). 

Patrologia (gr. patér + lógos) – nauka Ojców Kościoła, działających w ośmiu pierwszych wiekach. 
Obejmuje dwa wielkie obszary zagadnień, którymi zajmowali się Ojcowie: o Bogu i o człowieku 

Epistemologia (od stgr.ἐπιστήμη, episteme – „wiedza; umiejętność, zrozumienie”; λόγος, logos – 
„nauka; myśl”), teoria poznania lub gnoseologia – dział filozofii, zajmujący się relacjami między 
poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością. 



Epistemologia rozważa naturę takich pojęć jak: prawda, przekonanie, sąd, spostrzeganie, wiedza 
czy uzasadnienie. "Co to jest poznanie i czym jest poznawanie? Wyjaśnianie praw dotyczących 
zarówno poznawania i tego, co jest poznane" 

Logos-Syn Boży (Syn Boga, Słowo Boże, Logos (Słowo)) – tytuł przysługujący w Nowym 
Testamencie tylko Jezusowi Chrystusowi. W większości wyznań trynitarnych nazywany jest tak 
jako druga Osoba Trójcy Świętej. 

Pastoforia- 

w kościołach wczesnochrześcijańskich dwa małe pomieszczenia w prezbiterium przylegające 
symetrycznie do boków apsydy. Były dwudzielną zakrystią rozmieszczoną po obu stronach ołtarza. 
Po prawej, południowej stronie ołtarza, znajdował się diakonikon (gr. διακονικόν), przeznaczony na
przechowywanie naczyń, ksiąg i szat liturgicznych, oraz początkowo przestrzeń dla diakonów 
usługujących przy mszy; po lewej, północnej stronie ołtarza, znajdowała się prothesis (gr. πρόθεσις)
– miejsce przeznaczone do przygotowania mszy. Oddzielnie, każde z dwóch pomieszczeń 
nazywane było pastoforium. 

Teofania – w teologii pojedynczy akt objawienia się Boga. Teofanie mają umacniać wiarę ludzi, 
przypominać im o bliskości i dobroci Boga, a także o opiece jaką ich darzy. W Biblii teofanie 
odbywają się w sposób bezpośredni – do ludzi przychodzi sam Bóg, albo w sposób pośredni, przez 
Bożego wysłańca – anioła, albo przez inny znak jego obecności. W Ewangelii według świętego 
Łukasza bożym wysłannikiem jest archanioł Gabriel, który nawiedza Maryję i obwieszcza epifanię,
czyli objawienie się Chrystusa poganom

Patrystyka-(łac. patristica, od (łac.) patres, gr. πατήρ) – nauka zajmująca się twórczością i życiem 
Ojców Kościoła i pisarzy starochrześcijańskich oraz epoką, w której żyli. Patrystyka może być 
działem historii albo teologii. Jako nauka teologiczna jest ściśle powiązana z dogmatyką (a 
konkretnie z historią dogmatów). Ze względu na miejsce powstania refleksja patrystyczna dzieli się 
na Wschód i Zachód, czyli Ojców greckich - związanych ze środowiskiem greckim i piszących po 
grecku i Ojców łacińskich, piszących po łacinie. Głównym ośrodkiem na Wschodzie była 
Aleksandria ze swą słynną Szkołą refleksji teologicznej; poza tym szkoły i ośrodki istniały w 
Cezarei, Antiochii, Gazie, a i Ateny odgrywały jeszcze pewną rolę. Na Zachodzie stolicą był 
oczywiście Rzym; ale i kolonie, mianowicie afrykańskie, wydały wybitnych myślicieli. 
Różnica obu grup była nie tylko geograficzna: na Wschodzie myśl patrystyczna rozwijała się w 
środowiskach, gdzie panowało tradycyjne zamiłowanie do spekulacyjnej filozofii i gdzie 
współzawodnictwo z pogańskimi systemami było bodźcem do pracy; tam też powstały pierwsze 
chrześcijańskie systemy. Na Zachodzie, przeciwnie, praktyczne i trzeźwe środowisko rzymskie 
wpłynęło na wytworzenie się i wśród chrześcijan wrogich dla filozofii nastrojów. Długo Zachód 
wydawał apologetów, a nie stworzono jakiegoś systemu. Z drugiej jednak strony na Wschodzie, 
gdzie kultura filozoficzna pogan była wysoka, myśli chrześcijańskiej trudno było wyzwolić się spod
jej wpływów; dlatego to patrystyka grecka miała wysoki poziom, ale była mało samodzielna. Gdy 
natomiast na Zachodzie powstał wreszcie system filozofii, to był to system własny i całkowicie 
odpowiadający duchowi chrześcijaństwa.

Znaczenie i podział studiów patrystycznych

Do studiów patrystycznych odwołuje się znacząca większość Kościołów chrześcijańskich, gdyż 
rozwijała się jeszcze przed podziałem chrześcijaństwa. W Kościele katolickim zyskała znaczenie 
ponownie w XX w. w ramach powrotu do źródeł, do którego wezwał Pius X, i który przybrał 
potrójny wymiar: ruchu odnowy studiów biblijnych, liturgicznych i właśnie patrystycznych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_grecki


Wiele myśli Ojców cytuje katechizm Kościoła Katolickiego. Powołują się na nich również papieże 
w swych dokumentach. Dzieła Ojców, jako świadków Tradycji apostolskiej Kościoła i wczesnych 
interpretacji Pisma Świętego, razem z tekstami liturgicznym są ważnym elementem depozytu wiary
chrześcijańskiej. 

Kryterium zadaniowe

Ze względu na swe zadania patrystyka dzieli się na apologetyczną i systematyczną. Dwoistość ta 
pochodzi stąd, że pierwsze próby refleksji intelektualnej chrześcijan wypływały z dwojakich 
potrzeb - zewnętrznych i wewnętrznych. Z jednej strony, miała ona bronić wiary chrześcijan na 
zewnątrz i wobec wrogów wykazywać zgodność jej z wymaganiami rozumu: miało to być dziełem 
„obrońców”, czyli apologetów. Z drugiej zaś, dla wewnętrznego użytku gmin niezbędne było 
jednolite i konsekwentne zebranie poglądów to było znów zadaniem systematyków. 

Apologeci zależnie od aktualnych sporów i potrzeb, i przez to bardziej fragmentarycznie, 
opracowywali doktryny chrześcijańskie. Systematycy natomiast usiłowali opracować w całości 
chrześcijański pogląd na świat i oni to znaczyli główne etapy rozwoju filozofii chrześcijańskiej. 

Patrystyka systematyczna przeszła 4 fazy rozwojowe: 
1. Ojcowie herezjologowie, np. Ireneusz z Lyonu (zm. 202 r.) piszący dzieła przeciw 

gnostykom. 
2. ojców aleksandryjskich 
3. ojców kapadockich 
4. systemu św. Augustyna

Chronologicznie patrystyka dzieli się na okresy wyznaczone przez następujące dwa Sobory 
powszechne: Sobór nicejski I (325) i Sobór chalcedoński (451). Patrystyka przednicejska dopiero 
tworzyła się. Po 325 r. przeżyła już rozkwit w postaci samodzielnych systemów. Natomiast po 451 
r. nastąpił już jej schyłek. W zależności od przyjętego principium podziału, poszczególne okresy 
określa się jako: wstępny, rozkwitu i schyłkowy, lub początkowy, środkowy i końcowy. Okres drugi
nazywamy też okresem złotym.Rysem charakterystycznym sposobu uprawiania teologii przez 
Ojców było postawienie w centrum refleksji nad zbawczym planem Bożym i Misterium 
paschalnym, interpretowanym szczególnie w świetle Pisma świętego. Ich bliskość wobec czasów 
apostolskich pozwalała dokładniej wyrazić ducha nauczania Apostołów.Teolodzy, tak katoliccy, jak 
i ewangeliccy, zwracają uwagę na fakt, że ojcowie są nauczycielami Kościoła jeszcze nie 
podzielonego. Postawa Ojców wobec różnych kultur, w których kręgu się obracali (judaizmu, 
hellenizmu, tradycji wschodnich jest wzorem dla późniejszych pokoleń teologów. Najbardziej 
twórczym okresem była druga połowa IV i pierwsza połowa V w. W tym czasie kultura helleńska 
została w dużym stopniu przyswojona przez myślicieli i pisarzy chrześcijańskich. Dzięki wielkim 
herezjom antytrynitarnym i chrystologicznym, metodzie filozoficznej i sztuce retorycznej, 
doskonale opanowanej przez ojców tego okresu,doszło do ogromnego rozkwitu myśli 
chrześcijańskiej. 
 
Stichos-a line of poetry, a verse 
Stichera - rozwinięta forma tropariów o objętości od 18 do 24 strof 
Tropar (troparion) (z gr. τροπάριον, liczba mnoga: τροπάρια, od τρέπω 'odwracać') – jedna z form 
muzycznych w obrządku bizantyjskim, będącym w użyciu w Kościołach prawosławnych oraz w 
Katolickich Kościołach Wschodnich tradycji bizantyjskiej. Jest to poetycki śpiew liturgiczny o 
prostej strukturze i rytmicznej kadencji, który przybliża nam historię i znaczenie soteriologiczne 
danego święta, wydarzenia lub świętego. 



Troparia pojawiły się w liturgii w V wieku jako rozwinięcie ubogiej wcześniej psalmodii. 
Wprowadzono do niej krótkie, rymowane teksty, tropy utrzymane w tej samej co i psalmodia 
melodii bądź w odrębnym charakterze melodycznym. Ich budowa była oparta na rymie i rytmie 
wyrazowym wersów równozgłoskowych. Z czasem zaczęto tworzyć troparia o wersach 
nierównozgłoskowych, prawdopodobnie z przyczyn muzycznych. Troparia śpiewano w czasie 
godzinek, między lekcjami Ewangelii lub na ich końcu. Stanowiły odpowiednik łacińskich antyfon. 
Łączenie tropariów w większe całości doprowadziło pod koniec V stulecia do powstania 
kondakiów. 

Psalmodia, psalmodia brewiarzowa, zasadnicza część liturgii godzin stanowiąca jej trzon - śpiew o
charakterze swobodnym, układ psalmów, ich intonowanie i śpiewanie.
Kościół przejął je z Księgi Psalmów Starego Testamentu. 
W ramach każdej godziny kanonicznej przewidziany jest cykl odśpiewywanych psalmów, który to 
wykonywany jest według ustalonych wzorów - tonacji psalmu. Wykonywany jest pomiędzy 
hymnem a czytaniem.
W psalmodii następował jakby dialog pomiędzy solistą śpiewającym psalm a zespołem (chórem), 
który dopowiadał tzw. respons.
Początki psalmodii sięgają I wieku. Pierwsze psalmodia powstały w Antiochii, najdawniejszym 
ośrodku chrześcijańskiej kultury muzycznej. Początkowo były to proste, monotonne recytacje 
psalmów. Z czasem zostały przekształcone w śpiew tekstów psalmów, czyli psalmodia recytatywne,
bogate w ornamentykę melodyczną, czyli w tzw. melizmaty. Z upływem lat psalmodia przybrały 
charakter śpiewu antyfonicznego, w którym występowały dwa dialogizujące chóry, męski i żeński. 
Wzbogacił on dotychczasowe śpiewy recytatywne. 
Dalszy postęp kultury wokalnej i muzycznej przyniósł początki śpiewu responsorialnego 
polegającego na tym, że kolejne zwrotki pieśni wykonywał śpiewak-solista, a refren odśpiewywał 
chór. Pieśni responsorialne opierały się na improwizacji, widocznej zwłaszcza w melizmatach i 
ułatwianej swobodnym rytmem oraz brakiem schematów. Charakteryzowały je szerokie łuki 
melodii, czyli rozciąganie zgłoski wyrazowej zamiast jej normalnej wymowy, właściwej dla 
śpiewaków starogreckich. 

Responsy (łac. responsum: odpowiedź; hebr.  – szeelot u-tszuwot: „pytania i odpowiedzi”; jid. 
szajles-tszuwes) – jeden z głównych gatunków literatury rabinistycznej poświęcony sprawom 
liturgii judaistycznej i halachy, tworzony w formie pisemnych odpowiedzi uczonych o 
niekwestionowanym autorytecie, na pytania stawiane im przez grupy innych uczonych, kahał lub 
indywidualnych Żydów. Responsy zaczęły być udzielane po ostatecznym ukończeniu Talmudu, w 
związku z występowaniem nierozstrzygniętych tam treści.  Najstarsze zachowane responsy 
dotyczące ziem polskich, pochodzą z XI w. Responsy miały wpływ, między innymi, na powstanie 
żydowskiego modlitewnika. W IX w. hiszpański kahał zadał pytanie o możliwość uporządkowania 
codziennych modlitw. Wydana w odpowiedzi responsa rabina Amrama Gaona z Sury „Seder Rav 
Amram”, zdobyła dużą popularność jako faktyczny, uporządkowany modlitewnik i była przez wieki
powielana przez wyznawców judaizmu. 

Kondakion, kontakion (gr. κόντάκιον – zwój, κοντός – drążek, na który nawijano pergamin) – 
rodzaj hymnu liturgicznego, typowego dla Cerkwi prawosławnej względnie katolickiej obrządku 
bizantyjskiego. Niektórzy badacze sądzą, że kondakia (l.mn.) stanowią ślad tradycji syryjskiej 
(aramejskiej) w Cerkwi. Ich rodowód jest w każdym razie bardzo dawny – były znane już w 
pierwszych wiekach chrześcijaństwa. 
Pierwotnie kondakion był długim hymnem, złożonym z krótkiej strofy początkowej (proiomion) i 
18–24 strof zwanych ikosami (oikos – dosłownie gr. „mieszkanie“). Strofa początkowa zawiera 
napisany prozą poetycką zwięzły opis pochwalny dokonań adresata kondakionu (Chrystusa, Matki 
Boskiej czy też danego świętego).



 Ikosy składają się z dwóch części: pierwsza zawiera opis historii adresata kondakionu, a druga 
stanowi serię obrazów i paralel, przedstawiających jego znaczenie dla wiernych i świata. Każdy 
wers drugiej części ikosu zaczyna się od inkantacji „Bądź pozdrowiony“ (gr. chaire). Pierwszy ikos 
nazywał się hirmos (etymologia niejasna, prawdopodobnie od gr. harmozo – „nastrajać się“). Strofa 
początkowa i ikosy kończyły się identycznym refrenem (ethymion). Pierwsze litery ikosów często 
tworzą akrostych. Wczesny kondakion niejednokrotnie miał charakter dramatyczny – z dialogami 
itp. elementami. 
W dzisiejszej formie kondakion składa się tylko ze strofy początkowej i jednego ikosu, a nawet – 
jeśli występuje jako składowa część większego utworu – z samej strofy początkowej (ikos traktuje 
się wówczas jako odrębną część). Kondakion jest śpiewany w toku nabożeństwa po innym krótkim 
hymnie określanym jako troparion. Na każdy dzień roku liturgicznego przewidziany jest inny 
kondakion. 

Akrostych (gr. akróstichos od ákros – zewnętrzny, szczytowy, końcowy i stíchos – wiersz) – utwór 
wierszowany, w którym niektóre z kolumn liter, sylab lub wyrazów dają dodatkowo całe wyrazy, 
frazy lub zdania. Kolumny takie mogą być czytane w dół, w górę, lub naprzemiennie. Najczęściej 
takie kolumny są tworzone przez pierwsze lub ostatnie litery kolejnych wersów, lub też mogą być 
określane poprzez tzw. średniówkę, czyli inne elementy podziału wewnątrzwierszowego. 
Akrostychy można również tworzyć innymi metodami, np. wykorzystując te same elementy 
kolejnych zwrotek. Odmianą akrostychu jest abecedariusz, w którym kolejne wersy zaczynają się 
kolejnymi literami alfabetu.  Pierwotnie, w czasach greckich i rzymskich, akrostychy były 
wykorzystywane do pisania imienia autora lub adresata danego utworu. Stąd tradycja przeszła także
do literatury średniowiecznej. Obecnie akrostychy wykorzystywane są np. w łamigłówkach oraz 
publikacjach reklamowych. 
Akrostychy były wykorzystywane w Biblii hebrajskiej, m.in. w Lamentacjach Jeremiasza i Księdze 
Psalmów. Szczególnym gatunkiem utworów opartych na akrostychu jest psalm alfabetyczny. 
Jednym z historycznych przykładów akrostychu jest grecka nazwa znaku rozpoznawczego 
chrześcijan (czyli ryby): ichthys. Zawiera ona pierwsze litery słów oznaczających: Jezus Chrystus, 
Syn Boży, Zbawiciel – w transkrypcji z greki: Iesus Christos Theou Yios Soter. 
Innym przykładem akrostychu jest hymn Holandii.

Teandryczny-związany z Bogiem i człowiekiem ,
przykłady: (1.1) Biblia uważana jest za dzieło teandryczne.
kolokacje: (1.1) teandryczny charakter
synonimy: (1.1) bosko-ludzki
etymologia: gr. theos → bóg + aner człowiek (D. andros)
=======================================================================

Soteriologia (z gr. σωτήρ soter – zbawca, λόγος logos – słowo) – dział teologii chrześcijańskiej (w 
chrześcijaństwie dział teologii dogmatycznej), którego przedmiotem jest zbawienie oraz Jezus 
Chrystus jako Zbawca. Soteriologia stanowi również dział religioznawstwa i jego nauk 
pokrewnych. Przedmiotem wówczas jest zbawienie i Zbawca rozumiane jako pojęcia szersze lub 
inne niż przyjęte w chrześcijaństwie. Stosowane wówczas metody naukowe będą należeć do nauk 
społecznych. 

Protojerej (z gr. πρωτοιερεύς protohiereús – pierwszy kapłan) – w Cerkwi prawosławnej 
przełożony kleru katedralnego lub zwierzchnik większej parafii. Stanowisko protojereja odpowiada 
stanowisku dziekana kapitulnego – prałata kapituły katedralnej lub kolegiackiej. 

Mitrat – w Cerkwi prawosławnej i Kościele greckokatolickim duchowny wyższego stanu, któremu 
przysługuje prawo do noszenia mitry. 



W języku greckim słowo „mitre” oznacza nakrycie głowy. Mitra noszona przez mitratów nie jest 
jednak zwieńczona krzyżem jak mitra biskupia. Razem z mitrą duchowny otrzymuje „nabiedrzec”, 
czyli wydłużony romb zakładany jako część stroju liturgicznego. 
Mitrat jest członkiem konsystorza biskupiego, należy do ścisłego grona najbliższych 
współpracowników ordynariusza diecezji. Tytuł mitrata odpowiada tytułowi infułata lub kanonika 
w kościele łacińskim. 
Mitrat może być spowiednikiem patriarchy, metropolity, biskupa – tak, jak kanonik w Kościele 
łacińskim może być spowiednikiem papieża. 
W cerkwi greckokatolickiej mitrat jest odpowiednikiem biskupa. Gdy grekokatolicy nie mieli w 
Polsce biskupa, rolę tę wypełniał mitrat. Współcześnie zwierzchnikiem Kościoła katolickiego 
obrządku bizantyjsko-białoruskiego na Białorusi jest mitrat ks. Jan Sergiusz Gajek (z lubelskich 
marianów). 

Archimandryta (gr. archimandrites – przełożony owczarni) – w okresie wczesnego 
chrześcijaństwa opiekun klasztorów na terenie danej diecezji. Obecnie tytułu tego używa się w 
cerkwi prawosławnej i w niektórych wschodnich Kościołach katolickich. Jest to przełożony 
większego klasztoru / monasteru albo kilku klasztorów, co w kościele Zachodu odpowiada mniej 
więcej opatowi. Tytuł bywa również honorowy, nadawany dygnitarzom patriarchatów, którzy są 
mnichami – wtedy mniej więcej odpowiada godności prałata. Godności archimandryty udziela 
władza kościelna: metropolita, arcybiskup, biskup, w Kościele katolickim papież; archimandrytów 
typu „zakonnego” ustanawiają także większe klasztory w drodze wyboru. Archimandryta ma prawo
do używania w stroju chórowym mantii. W stroju liturgicznym ma prawo używania mitry z 
czarnym zwieńczeniem, ale – w przeciwieństwie do biskupów – bez krzyża i żezła (pastorału). 

Igumen, ihumen (gr. ἡγούμενος, 'hēgoúmenos'; mac. i bułg. игумен, 'igumen'; ros. игумен, 
'igumien'; ukr. ігумен, 'ihumen'; biał. ігумен, 'ihumien') – w prawosławiu oraz w katolickich 
Kościołach wschodnich przełożony samodzielnego monasteru lub domu zakonnego, odpowiednik 
katolickiego przeora. 

Święci Cerkwi - pojęcie świętości
Słowo "świętość" pochodzi od hebrajskiego "kadosz" i jest odpowiednikiem greckiego "hagios" 
oraz łacińskiego "sanctus". W Starym Testamencie wszystkie te terminy były stosowane w 
odniesieniu do Boga, ludzi i rzeczy. W tym drugim przypadku oznaczają kogoś lub coś 
uświęconego, wydzielonego, oddanego na służbę Bogu, niekoniecznie równoznacznego z wysokim 
poziomem moralnym. Przymiotnik "święty" jest używany jako termin religijny, który w odniesieniu
do bóstwa, zawsze jest równoznaczny z pojęciem "boski". Świętość jest więc odróżniającą cechą 
Boga, Którego już same imię jest święte. 
W Nowym Testamencie termin "święty" używany jest w kilku różnych odniesieniach. Świętym 
nazywany jest Bóg, Duch Boży oraz Chrystus. Równie często (szczególnie w listach apostoła 
Pawła) termin ten stosuje się w odniesieniu do chrześcijan, nawiązując tym samym do 
starotestamentowego wydźwięku słowa. Świętymi nazywani są ludzie, którzy zostali uczynieni 
takimi dzięki zbawiennemu działaniu Boga w Chrystusie i powołani do prawego i czystego życia. 
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa termin "święty" stosowany wobec ludzi odnosił się do 
pewnej zbiorowości. Z czasem jego zakres zawęził się do określonej kategorii wiernych, którzy 
"zasnęli w Panu", do męczenników i pierwszych mnichów. Równocześnie określenie to zaczęto 
stosować indywidualnie, szczególnie wobec biskupów. W końcu termin święty" stał się wyrazem 
czci i szacunku odnoszącym się wyłącznie do osób zdecydowanie wyróżniających się od swych 
współwyznawców stopniem poświęcenia się Chrystusowi. Jednocześnie nadanie go stawało się 
swego rodzaju zaleceniem oddawania im publicznej czci.



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.Monoteletyzm został potępiony ostatecznie na soborze 
konstantynopolitańskim III w latach 680-681. 
Spora część źródeł historycznych wskazuje, że monoteletyzm stał się oficjalną nauką Kościoła 
maronickiego – choć sam ten Kościół temu zaprzecza, a jego dzisiejsza nauka jest całkowicie 
katolicka. Poza tym wątpliwym przypadkiem doktryna monoteletyzmu nie przetrwała w żadnej 
denominacji, nie znalazła również kontynuatorów w średniowieczu ani w czasach nowożytnych. 
 

Mnich-hezychasta 
Hezychazm (‘ησυχασμóς, hesychasmos; od greckiego ‘ησυχία, hēsychía – wyciszenie: w teologii 
rozumiane jako „nieprzerwana cześć i służba Bogu ”) – bizantyński nurt mistyczny, który osiągnął 
szczytowy rozwój i popularność w wieku XIV. Hezychaści twierdzili, że można odnaleźć 
zjednoczenie z Bogiem jedynie poprzez Chrystusa, praktykując cnoty i modlitwę. Głosili 
możliwość ujrzenia Światłości Bożej dzięki intensywnej modlitwie, kontemplacji i specyficznym 
praktykom ascetycznym, polegającym na wstrzymywaniu oddechu w trakcie modlitewnego 
wyciszenia. Ruch wzbudził poważne kontrowersje w Kościele greckim, gdzie tradycja zażartych 
sporów teologicznych (por. spory chrystologiczne, ikonoklazm) była długa. Ostatecznie jednak na 
kilku kolejnych synodach konstantynopolitańskich w połowie XIV wieku hezychazm odniósł trwałe
zwycięstwo nad swymi przeciwnikami. 

Monaster Dochiariu na półwyspie Athos.

Charakterystyczna dla hezychazmu metoda modlitewnego skupienia jest potwierdzona dopiero w 
dokumentach z końca XIII wieku, choć wypływa z dawniejszej tradycji monastycznej Wschodu. 
Autorstwo traktatu poświęconego tej metodzie przypisuje się Symeonowi Nowemu Teologowi 
(949–1022) lub Grzegorzowi Synaicie (1255–1346). Entuzjastami nurtu hezychastycznego byli 
m.in. Atanazy I, patriarcha Konstantynopola (1289–1293, 1303–1309); Theolēptos (1250–
1321/1326), metropolita Filadelfii w Azji Mniejszej; cesarz Jan VI Kantakuzen (1341–1354) oraz 
świecki teolog Mikołaj Kabazylas. Doktrynę rozwinął jednak w sposób najpełniejszy dopiero 
Grzegorz Palamas (1296–1359), mnich z góry Athos, od którego nazwiska hezychazm zwano 
często palamizmem. Jako drogę do stanu mistycznego, w którym oczom człowieka objawia się 
Światłość Boża (taka, jaką na górze Tabor ujrzeli apostołowie) hezychaści zalecali powtarzanie w 
duchu krótkiej modlitwy: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną”, przyjęcie pozycji 
siedzącej z głową skłonioną ku brzuchowi i wstrzymywanie tchu. 

Przeciwnicy Palamasa krytykowali psychosomatyczny aspekt metody hezychastycznej, oparty na 
rytuale modlitewno-ascetycznym. Naukę o „wyciszeniu” uznawali za niebezpieczny przesąd 
wiodący ku herezji. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Athos_dochiariou_axb01.jpg


Przewodził im początkowo uczony mnich Barlaam z Kalabrii, a jego stanowisko podzielali m.in. 
teolog Grzegorz Akyndyn oraz teolog i kronikarz Nicefor Gregoras. Złośliwi krytycy określali 
hezychastów jako omphaloskopoi, „wpatrzonych w pępek”, nawiązując do popularnej wśród 
mnichów techniki koncentracji. 

Grzegorz Palamas

Pierwsze rozstrzygnięcie teologicznej kontrowersji wokół hezychazmu na korzyść Palamasa 
zapadło na synodzie w Konstantynopolu 10 czerwca 1341 r. Na mocy ogłoszonego w Hagii Sophii 
wyroku Barlaam został potępiony, a z nim jego stanowisko. Wyjechał do Italii i przeszedł tam na 
wyznanie rzymskie. Spór toczył się jednak dalej, podsycany przez Akindynosa, i nabrał wymiaru 
politycznego w okresie drugiej wojny domowej w Bizancjum Paleologów (1341–1347). 
Megadomestyk Jan Kantakuzen, któremu zmarły niespodziewanie 15 czerwca 1341 r. Andronik III 
powierzył opiekę nad małoletnim synem, Janem V, przyjął hezychastów pod swoje skrzydła. W 
sierpniu 1341 r. zwołał kolejny synod konstantynopolitański, który potwierdził, że palamizm jest 
doktryną całkowicie zgodną z ortodoksją. Tymczasem patriarcha Jan XIV Kalekas (1334–1347), 
rywal Kantakuzena w walce o regencję, zajął stanowisko sprzeczne z wyrokiem synodu, skoro ten 
obradował pod przewodnictwem jego przeciwnika. Palamasa, przebywającego w kontrolowanej 
przez wrogów Kantakuzena stolicy, Kalekas wtrącił w 1343 r. do więzienia. W listopadzie 1344 r. 
nowy synod zebrany wokół patriarchy i cesarzowej Anny Sabaudzkiej ekskomunikował przywódcę 
hezychastów. Wojna między Kantakuzenem a regentami z Konstantynopola zaostrzyła podziały na 
tle sporu teologicznego. Większość hezychastów opowiedziała się po stronie Jana, natomiast ich 
wrogowie z Akyndynem na czele udzielili swego poparcia cesarzowej i patriarsze. Korelacja 
między sympatiami politycznymi i religijnymi nie była zupełna, o czym przekonuje choćby 
przykład Grēgorasa, zagorzałego przeciwnika palamitów, a zarazem bliskiego przyjaciela 
Kantakuzena. Generalnie jednak wśród Bizantyńczyków dominowała orientacja przychylna 
hezychastom. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gregor_Palamas.jpg


Z upływem czasu Anna Sabaudzka zorientowała się, że potępienie Palamasa poważnie uszczupliło 
grono jej zwolenników – zwołała więc 2 lutego 1347 r. do Konstantynopola kolejny synod, 
doprowadzając do złożenia z urzędu patriarchy Kalekasa i oficjalnej rehabilitacji hezychastów. Było
już jednak za późno, by zapobiec wkroczeniu wojsk Kantakuzena do stolicy następnego dnia. 

Jan VI Kantakuzen jako mnich i cesarz. Podwójny portret z karty manuskryptu w Bibliothèque
Nationale de France, Ms. Grec 1242

Wykorzystując sympatie hezychastów do przechylenia na swą korzyść szali w wojnie domowej, Jan
VI – późniejszy mnich – był jednocześnie głęboko zafascynowany doktryną Palamasa i napisał w 
jej obronie kilka apologii. Dopilnował, by zwycięstwo mistycznej strony sporu było ostateczne. W 
marcu 1347 r., wkrótce po opanowaniu Konstantynopola, wydał dekret ogłaszający prawowierność 
hezychazmu, a w roku 1351, po zorganizowaniu na synodzie w stolicy publicznej dysputy między 
palamitami i ich adwersarzami, podpisał uchwałę oznaczającą definitywne włączenie nauki 
mistyków z Athos do kanonów prawosławia. Owoc obrad synodu został następnie trzykrotnie 
odczytany i pozostaje w mocy do dziś. Grēgorios Palamas został w 1368 r. obwołany świętym. Jego
najwytrwalsi przeciwnicy, Akyndyn i Gregoras, już tego wydarzenia nie dożyli. Szczególne 
znaczenie hezychazmu kryje się w jego treściach humanistycznych. Palamas i jego zwolennicy 
uznawali człowieka za zdolnego do poznania Boga na drodze mistycznej i za powołanego do 
deifikacji w Chrystusie. Podkreślali tym samym obecność pierwiastka Boskiego w stworzeniu i 
sprzeciwiali się tertuliańskiej tendencji do wywyższania Boga poprzez umniejszanie godności 
rodzaju ludzkiego. Zasadniczą ideą hezychazmu jest duchowa łączność, komunia człowieka z 
Bogiem jako forma jego deifikacji. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Meister_der_Schriften_des_Johannes_VI._Cantacuzemos_001.jpg


Płaszczenica (grek. Επιτάφιος, cs. Плащаница) – płótno z namalowanym przedstawieniem 
umarłego Chrystusa. W obrządku wschodnim jest elementem wyposażenia cerkwi. Płótno bardzo 
często zdobione jest ornamentami i scenami religijnymi. 
W obrządku wschodnim wykorzystywana jest podczas świąt wielkanocnych. Podczas wieczerni w 
Wielki Piątek w nawie cerkwi ustawiany jest symboliczny grób Jezusa – na specjalnym stoliku, tzw.
„świętym prestole”, dekorowanym kwiatami i przykrytym płaszczenicą. Założenie Grobu 
Pańskiego jest poprzedzone trzykrotną uroczystą procesją z płaszczenicą wokół cerkwi. Następnie 
duchowni i wierni adorują grób – podchodzą kolejno, składają pokłon, czynią znak krzyża i całują 
wizerunek Chrystusa na płaszczenicy. W nocy z soboty na niedzielę wielkanocną podczas 
rezurekcji płaszczenica jest obnoszona wokół świątyni, następnie wnoszona przez carskie wrota do 
prezbiterium i układana na ołtarzu. Pozostaje tam na czterdzieści dni, aż do święta 
Wniebowstąpienia. 
W obrządku wschodnim istnieje również tradycja czczenia płaszczenicy z wizerunkiem złożonej do
grobu Bogurodzicy, która zostaje umieszczona na środku świątyni w czasie nabożeństw związanych
ze świętem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. W trzecim dniu od daty święta Zaśnięcia w 
niektórych świątyniach, zwłaszcza katedralnych, odprawiany jest tzw. obrzęd pogrzebu 
Bogurodzicy przed płaszczenicą. 
W cerkwiach, które zostały zamienione na kościoły, płaszczenice zawiesza się jako dekoracje na 
ścianach prezbiterium lub nawy. 



Płaszczenica na symbolicznym grobie Chrystusa 
Antropologia (gr. ἄνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna 
dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się 
badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności, biorąc 
pod uwagę warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe; poszukuje zrozumienia roli kultury i 
struktur władzy w życiu człowieka. Ma dwa podstawowe nurty: 

• antropologię fizyczną   zajmującą się zmiennością biologiczną i fizjologiczną człowieka; 
• antropologię kulturową   (antropologia społeczna) zajmującą się człowiekiem w społeczności 

(zbliżony do socjologii).

Antropologia religijna lub teologiczna – część doktryny religijnej, teologii, której przedmiotem 
jest natura człowieka, pochodzenie, sens jego istnienia, ukazane w relacji do Stwórcy, Boga, 
Absolutu. Z kwestiami antropologicznymi ściśle związana jest doktryna zbawcza danej religii i 
zagadnienia eschatologiczne. Wśród podstawowych zagadnień antropologii religijnej znajduje się 
struktura metafizyczna ludzkiej osoby, m.in. kwestia natury i pochodzenia duszy i jej związku z 
ciałem. Przykładowo doktryna buddyjska, nauczająca o wędrówce dusz zakłada zupełnie odmienną 
koncepcję antropologiczną niż np. chrześcijaństwo, które uznaje eschatologiczne zmartwychwstanie
ciał i jedność duchowo-cielesną osoby. Wyłonienie antropologii teologicznej jako osobnej dziedziny
teologii chrześcijańskiej spowodowane było, według Battisty Mondin, zwrotem ku człowiekowi w 
refleksji chrześcijańskiej w wyniku tendencji sekularyzacyjnych w kulturze europejskiej, które 
pojawiły się wraz z Renesansem. Ten zwrot antropocentryczny miał swe początki w XV w., jednak 
jego pełna realizacja dokonała się dopiero w XX w.Antropologia biblijna postrzega człowieka jako 
dynamiczną jedność w relacji z innymi, ze światem – zawsze w obecności Boga. Triada, użyta 
przez św. Pawła, „duch, dusza i ciało” (1 Tes 5,23) wyraża różne aspekty tej samej osoby. Ciało 
ukazuje relację z innymi ludźmi, dusza siłę życiową, duch zaś relację z Bogiem, jako byt wolny i 
odpowiedzialny .Podstawową cechą antropologii chrześcijańskiej jest jej chrystologiczny charakter.
Według wiary chrześcijańskiej powołanie człowieka najlepiej ukazane jest w osobie Jezusa 
Chrystusa. 



anastasis.(zmartwychwstanie lub wskrzeszenie zmarłych (z łac. resurrectio mortuorum; gr. 
ανάστασις νεκρων /anastasis nekron/) – przywrócenie do życia ciał osób zmarłych). 

 Mikołaj Fiodorow, myśliciel rosyjski końca XIX wieku, uznał, że celem ludzkości jest 
przezwyciężenie śmierci i wskrzeszenie przodków, realizacja eschatologicznych treści 
chrześcijaństwa.( eschatologia «część doktryny religijnej, także teoria filozoficzna, traktująca o 
losach pośmiertnych człowieka oraz celu i przeznaczeniu świata»)

 Monizm (gr. mónos jedyny) – filozoficzny pogląd według wąskiej definicji uznający naturę 
wszelkiego bytu za jednorodną: materialną (materializm, monizm materialistyczny), duchową 
(spirytyzm, monizm spirytystyczny) lub materialno-duchową (np. panteizm, choć nie tylko). Taki 
monizm jest poglądem przeciwstawnym do dualizmu i pluralizmu. 
W szerszym znaczeniu (tzw. monizm atrybucyjny) monizm pozwala na istnienie wielu substancji, 
jednak głosi, że ich natura jest taka sama.

Dualizm co do substancji, dualizm ontologiczny – obok monizmu i pluralizmu, jedno z głównych
stanowisk ontologicznych co do głównych klas substancji. Wyróżnia dwie: ciało (materię, 
substancję fizyczną) i ducha (substancję duchową). Dualizm zakłada, że istnieją zarówno substancje
duchowe, jak i substancje cielesne. W sensie ontologicznym dualizm przeciwstawia się więc 
kierunkom monistycznym: materializmowi, spirytualizmowi, monizmowi właściwemu i 
immanentnemu. Według dualizmu ciała są podłożem zjawisk fizycznych, dusze są podłożem 
zjawisk znanych nam z doświadczenia wewnętrznego (myślenie, cierpienie, radość, itp.). Ontologia
– podstawowy (obok epistemologii i aksjologii) dział filozofii starający się badać strukturę 
rzeczywistości i zajmujący się problematyką związaną z pojęciami bytu, istoty, istnienia i jego 
sposobów, przedmiotu i jego własności, przyczynowości, czasu, przestrzeni, konieczności i 
możliwości. 

Dualizm skrajny – reprezentowany w poglądach św. Augustyna i Kartezjusza; zakłada, że dusze i 
ciała to byty samoistne, równorzędne – substancje, które mogą stanowić podłoże dla jakichś cech, 
ale same żadnego podłoża do istnienia nie potrzebujące. 

• Dualizm umiarkowany – reprezentowany przez Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu. 
Według Arystotelesa samoistnie istnieją tylko ciała. W każdej substancji cielesnej (ciele) 
wyróżnić można 2 czynniki – materię (będącą tworzywem, z którego zbudowane jest ciało; 
pierwiastkami chemicznymi w dzisiejszym ujęciu) i formę (coś, co stanowi o tym, że dane 
ciało jest tym, czym jest, a nie czymś innym; coś, co wyróżnia ciało spośród innych ciał tego
samego rodzaju). Arystoteles stwierdza, że forma nie może istnieć bez materii. Człowiek, 
jak każdy byt, składa się z materii i formy. Formę człowieka nazywa Arystoteles duszą. 
Duszę zaś określa jako wszystko to, co sprawia, że nieożywione pierwiastki chemiczne stają
się żywą, czującą i myślącą istotą. Istnieje ona tylko dzięki ciału. Z kolei według Tomasza z 
Akwinu, który dokonał recepcji poglądów Arystotelesa dla potrzeb chrześcijaństwa, to dusza
jest substancją (bytem) samoistnym i może ona istnieć bez ciała.

Monofizytyzm, eutychianizm – doktryna teologiczna, według której Chrystus ma naturę ludzką i 
boską, jednak nie istnieje w dwóch naturach. 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, tj. terenów, które wykazywały 
tendencje separatystyczne wobec Konstantynopola i kultury greckiej. 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. Polityka prześladowań monofizytyzmu ze strony Konstantynopola również nie 
rozwiązała sprawy, gdyż w obliczu najazdów arabskich w VII wieku jego zwolennicy popierali 
najeźdźców, co godziło w jedność państwa. Nieudana próba kompromisu, podjęta przez cesarza 
Herakliusza, wywołała nowe spory doktrynalne, które spowodowały pojawienie się doktryny 
monoteletyzmu. 

Monofizytyzm jest uznawany przez Kościoły, należące do trzech 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.

Paralelizm z gr. παραλληλισμός parallēlismós – "zestawienie, porównanie", od παράλληλος 
parállēlos – "równoległy") – tożsamość lub podobieństwo treściowe (znaczeniowe) bądź 
kompozycyjne kilku analogicznych segmentów utworu literackiego (zdań, wersów, strof, scen, 
wydarzeń, wątków itp.).   

Argument skrypturystyczny, czyli argument z Pisma św .

Humanitas - ludzkość, człowieczeństwo

Ontologia – podstawowy (obok epistemologii i aksjologii) dział filozofii starający się badać 
strukturę rzeczywistości i zajmujący się problematyką związaną z pojęciami bytu, istoty, istnienia i 
jego sposobów, przedmiotu i jego własności, przyczynowości, czasu, przestrzeni, konieczności i 
możliwości.

Paruzja, Dzień Pański, Drugie przyjście (z gr. παρουσία, obecność, przyjście, pojawienie się) – 
według Nowego Testamentu oznacza zapowiadany przez proroków powrót Chrystusa na świat w 
chwale pod koniec dziejów, jako triumfatora nad złem, wskrzesiciela umarłych i sędziego świata. 
Jej źródłami biblijnymi są słowa Jezusa w ewangeliach, komentarze św. Pawła z Tarsu i Apokalipsa 
św. Jana.

Prokimenon -prokeimenon- in the liturgical practice of the Orthodox Church and Byzantine Rite, 
a prokeimenon is a psalm .

Paremija, paremia- sentencja-W paremijach opisany jest cud m.in. uczynienia przez Mojżesza 
gorzkiej wody słodką, przez zanurzenie w niej pewnego drzewa (Wj 15, 22-27). 



W drugiej paremii zawarta jest pochwała mądrości, która nazwana jest "drzewem życia" i 
cenniejsza jest od wszelkich kosztowności. (Pra 3, 11-18). W trzeciej paremii (Iz 60, 11-16) brzmi 
proroctwo Izajasza o wielkości i sławie Jerozolimy. 

Doksologia (gr. doxa – „chwała”, logos – „słowo”) – pojęcie oznaczające formuły liturgiczne, które
głoszą chwałę Boga, Jego wielkość i moc, ujawniającą się w tym, czego dokonał i czego nadal 
dokonuje dla człowieka, potwierdzane przez zgromadzenie wiernych aklamacją amen. 
Doksologia jako stała figura retoryczna prozy wczesnochrześcijańskiej pojawiła się po raz pierwszy
w traktacie św. Bazylego Wielkiego O Duchu Świętym, wydanym w 375 roku. Miała ona wówczas 
funkcję apologetyczną, broniącą ortodoksyjnej nauki o Trójcy Świętej przed arianami. Wyróżnia się
wielką (Chwała na wysokości Bogu…) i małą (Chwała Ojcu i Synowi…) doksologię, kończące 
każdy psalm. 

Epifania - Kreszczenije Hospodnie (Chrzest Pański) jest połączony z Epifanią czyli Objawieniem
Pańskim, podczas którego ma miejsce obrzęd święcenia wody, zwany świętem Jordanu.
Objawienie Pańskie w Kościele prawosławnym obchodzone jest 19 stycznia (w Kościele katolickim
6 stycznia - Trzech Króli).

Objawienie Pańskie w tradycji prawosławnej znane jest bardziej pod nazwą Epifanii i jest jednym z 
12 głównych świąt. Święto wprowadzono na początku IV wieku na Wschodzie. Później zaczęto 
uznawać je także za pamiątkę chrztu Jezusa w Jordanie. Epifania łączy objawienie się Boga 
człowiekowi, Teofanię i pierwsze objawienie się Trójcy Świętej podczas Chrztu Pańskiego. 
Wyznawcy prawosławia określają potocznie grupę tych świąt, obchodzonych jednego dnia, jako 
Święto Jordanu.Zwyczaj święcenia tego dnia złota i kadzidła wykształcił się na przełomie wieków 
XV i XVI wieku. Poświęcanym kadzidłem, którym była żywica z jałowca, okadzano domy i 
obejście, co miało znaczenie symbolicznego zabezpieczenia go przed chorobami i nieszczęściami. 
W tym samym celu poświęconym złotem dotykano całej szyi.
Po uroczystym obiedzie podawano ciasto z migdałem. Ten, kto go odnalazł w swoim kawałku, 
zostawał "królem migdałowym". Znany był też zwyczaj chodzenia dzieci z gwiazdą, które pukając 
do domów, otrzymywały rogale, zwane "szczodrakami". Śpiewano przy tym kolędy o Trzech 
Królach.

Obecnie w okresie od święta Chrztu Pańskiego do Spotkania Pańskiego prawosławni kapłani 
odwiedzają domy wiernych. Jest to nawiązanie do rozpoczęcia przez Chrystusa publicznej 
działalności po swym chrzcie. Modlitwa za dom i pokropienie wodą "jordańską" jest symbolicznym
udziałem domowników w Bożym objawieniu. Zwyczaj nakazuje, aby w każdym domu była 
"jordańską woda", na stole chleb, sól, zapalona świeca i ikona. 

Ektenia, gr. Εκτενής, cs. ектенїѧ (wym. jektenija) – rodzaj litanii, obecnej w rozmaitych rytach 
Boskiej Liturgii w Kościołach wschodnich. Składa się z kolejnych wezwań modlitewnych, 
śpiewanych jest przez diakona lub kapłana, a lud (lub chór) odpowiada "Panie, zmiłuj się" (cs. 
"Hospodi pomiłuj"). Wyjątkiem jest ektenia błagalna, której niektóre wezwania mają odpowiedź 
"Racz dać, o Panie" (cs. "Podaj Hospodi"). Ostatnie wezwanie ektenii często odnosi się do 
Bogurodzicy. Po ostatnim wezwaniu odpowiedź brzmi "Tobie, o Panie" (cs. "Tiebie, Hospodi"). 

Ektenia jest rozpoczynana i śpiewana przez diakona. Gdy diakon skończy śpiewać, kapłan śpiewa 
modlitwę uwielbienia Świętej Trójcy, na którą wierni odpowiadają "Amen" (cs. "Amiń"). Jeżeli nie 
ma diakona, zarówno ektenię, jak i końcową modlitwę śpiewa kapłan. 



Wyróżnia się: 

• Ektenię Wielką (zwaną także ektenią pokoju) - rozpoczyna się słowami "W pokoju do Pana 
módlmy się" (cs. "Mirom Hospodu pomolimsia"), występuje na początku liturgii, a także w 
innych nabożeństwach, 

• ektenię usilną (żarliwą) - rozpoczyna się słowami "Rcem wsi ot wsieja duszy i ot wsieho 
pomyszlenija naszeho rcem" (cs.), ma miejsce w czasie św. Liturgii po homilii, 

• małą ektenię (zawierającą tylko dwa wezwania z Wielkiej Ektenii), występuje między 
kolejnymi antyfonami na początku św. Liturgii, 

• ektenię błagalną - cs. prositelnaja jektenija - na pierwsze wezwania odpowiada się "Panie, 
zmiłuj się" (cs. "Hospodi pomiłuj"), na kolejne "Racz dać, o Panie" - cs. "Podaj Hospodi", 
występuje w różnych nabożeństwach, a także podczas św. Liturgii po zakończeniu anafory, 

• ektenię dziękczynną (po Komunii św.). 
• ektenię za katechumenów - odmawianą przed odesłaniem katechumenów w czasie św. 

Liturgii, 
• ektenię za wiernych - odmawianą po odesłaniu katechumenów, 
• ektenię za zmarłych - zawierającą prośby o życie wieczne dla zmarłych; używana w czasie 

panichidy oraz w św. Liturgii odprawianej za dusze zmarłych.

http://swieta.dubicze.com
Najbliższe ważniejsze święta prawosławne w nadchodzącym roku:

2019-07-12 - Świętych: Piotra i Pawła
Święto pierwszych wśród zwierzchnich apostołów. Obchodzone 12 lipca (29 czerwca). Tradycja 
mówi, iż obaj apostołowie Piotr i Paweł zginęli śmiercią męczęńską tego samego dnia, co jednak 
może być nieścisłe. Obaj jednak byli założycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie i obaj oddali 
w tym mieście swoje życie dla Chrystusa >>

2019-08-19 - Przemienienie Pańskie (Preobrażenije Hospodnie)
Jezus wszedł na szczyt góry Tabor razem z trzema swoimi uczniami. Na górze ucznowie ujrzeli 
Światłość, która go przemieniła. Chrystys po raz pierwszy zapowiedział swą mękę, śmierć i 
zmartwychwstanie >>

2019-08-28 - Zaśnięcie Bogurodzicy (Uspienije Preswiatoj Bohorodicy)
Święto poprzedza dwutygodniowy post. Święto Zaśnięcia Bogurodzicy ma jeden dzień 
przedświąteczny i osiem poświątecznych. Zamyka ono cykl 12 wielkich świąt >>

2019-09-21 - Narodziny Bogurodzicy (Rożdiestwo Prieswiatoj Bohorodicy)
Stałe święto rozpoczynjące rok liturgiczny w Cerkwi. Pierwsze z dwunastu Wielkich Świąt. Zostało
ustanowione w IV wieku >>

2019-09-27 - Podwyższenie Krzyża Świętego (Wozdwiżenije Kriesta Hospodnia)
Święto ustanowione na pamiątkę wydarzeń związanych z losami Krzyża Chrystusowego. Krzyż, na 
którym powieszony był Jezus Chrystus, przez przeszło 300 lat spoczywał w ziemi, a na miejscu 
kaźni - Golgocie wznosiła się pogańska świątynia ku czci Wenery >>

2019-10-14 - Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy (Pokrowa Preswiatoj Bogorodicy)
Pokrowa, Pokrow – święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy lub Wstawiennictwa Maryi. 



Poświęcone jest opiece nad ludźmi za wstawiennictwem Maryi >>

2019-12-04 - Wprowadzenie Bogurodzicy do Świątyni (Wwiedienije wo chram Prieswiatoj 
Bohorodicy)  Wprowadzenie Bogurodzicy do Świątyni - znane na Zachodzie jako Ofiarowanie 
Maryi, jest pamiątka wejścia Bogurodzicy w wieku 3 lat do Świątyni i jej ofiarowania >>

2020-01-07 - Boże Narodzenie (Rożdiestwo Christowo)
Boże Narodzenie w tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. 
Jest to stałą uroczystością liturgiczną, poprzedzoną okresem trzytygodniowego oczekiwania, 
zwanego adwentem >>

2020-01-19 - Teofania (Epifania), Objawienie Pańskie i Chrzest Pański (Kreszczenije 
Hospodnie)
Pamiątka chrztu Chrystusa w Jordanie, jego błogosławienia wody i objawienia bóstwa. Znane 
bardziej pod nazwą Epifanii lub Święta Jordanu. Znane na Zachodzie jako święto Trzech Króli >>

2020-02-15 - Spotkanie Pańskie (Sretienije Hospodnie)
Pamiątka Ofiarowania przez Bogurodzicę i św. Józefa Syna Bożego w Świątyni Jerozolimskiej. 
Zgodnie z ówczesnymi nakazami prawa, każdy pierworodny chłopiec miał być ofiarowany Bogu - 
jako symboliczny gest poświęcenia tego, co było dla rodziców największą wartością >>

2020-04-07 - Zwiastowanie Bogurodzicy (Błahowieszczenije Prieswiatoj Bohorodicy)
Pamiątka zwiastowania dobrej nowiny Matce Bożej przez archanioła Gabriela. Co kilkadziesiąt lat 
prawosławni obchodzą wyjątkowe święto zwane Kyrio-Pascha, kiedy to Zwiastowanie przypada na 
dzień Zmartwychwstania Pańskiego >>

2019-06-07 - Wniebowstąpienie Pańskie (Wozniesienije Hospodnie)

2019-06-16 - Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, Pięćdziesiątnica (Soszestwije Swiataho 
Ducha na Apostołow)

2020-04-12 - Wjazd Chrystusa do Jerozolimy, Niedziela Palmowa (Wchod Hospodien wo 
Ijerusalim, Wierbnoje woskresienie)
Pascha (Zmartchywstanie Pańskie), Wielkanoc - to najważniejsze i najbardziej radosne święto 
wszystkich chrześcijan. Jego data jest ruchoma i wyznacza daty trzech z dwunastu głównych świąt 
prawosławnych  >>

2020-04-19 - Pascha - Zmartchywstanie Pańskie, Wielkanoc (Woskresienije Christowo)
Pascha (Zmartchywstanie Pańskie), Wielkanoc - to najważniejsze i najbardziej radosne święto 
wszystkich chrześcijan. Jego data jest ruchoma i wyznacza daty trzech z dwunastu głównych świąt 
prawosławnych  >>

2020-04-26 - Zaduszki (Radonica, Prowody)
źródło: "Nauka o nabożeństwach prawosławnych" ks. Konstantego Bondaruka oraz wikipedia.org 
http://swieta.dubicze.com/

Androginiczny -Androgynia, androginia (z łac. androgynus, za gr. ανδρογυνής (androgynés), od 
ανήρ (anér), dop. ανδρóς (andrós) – „mężczyzna” i γυνή (gyné) – „kobieta”) – połączenie cech 
męskich i żeńskich. 

• androgynia – występowanie u osobników danego gatunku zarówno męskich, jak i żeńskich 
organów rozrodczych; obupłciowość u roślin, obojnactwo (hermafrodytyzm) u zwierząt 



• androgynia (obupłciowość) – występowanie u roślin żeńskich i męskich organów 
płciowych w tym samym kwiecie

• androgynia – w medycynie rzekome obojnactwo męskie 
• androgynia – występowanie u danej osoby cech psychicznych charakterystycznych zarówno 

dla kobiet, jak i mężczyzn 
• androgynia – umyślne zacieranie różnic kulturowych między kobietami a mężczyznami 
• androgynia – termin filozoficzny epoki romantyzmu 
• androgynia – atrybut bogów i postaci mitycznych, u których występuje połączenie 

przeciwieństw, w tym przeciwstawnych płci,w religioznawstwie występujący w wielu 
religiach i mitologiach atrybut bogów i postaci mitycznych, u których występuje połączenie 
przeciwieństw, w tym przeciwstawnych płci. Często spotykany jest archetyp androgyna jako
boskiego protoplasty rodzaju ludzkiego .

Katyzma -Każda katyzma dzieli się ponadto na 3 mniejsze części zwane stacjami (gr. στασεις, scs. 
славы). Zwykle jedna katyzma zawiera kilka psalmów. Psałterz podzielony jest na tzw. Katyzmy. 
Można zastosować się do tego podziału lub też czytać te psalmy, które są tematycznie związane z 
naszą modlitewną ...

Prosomon -

Teotokion -Teotokion, ton 1: Z uczniami radowałaś się, Bogurodzico Dziewico, gdy zobaczyłaś 
Chrystusa zmartwychwstałego z grobu trzeciego dnia, jak i przepowiedział. 
TROPARIONY NIEDZIELNE OŚMIU TONÓW Z ICH TEOTOKIONAMI I KONTAKIONAMI. 
Troparion, ton 2: 
Kiedy zstąpiłeś do śmierci, żywocie Nieśmiertelny, wtedy otchłań zmartwiała od blasku Twego 
Bóstwa. Kiedy zaś zmarłych wskrzesiłeś z głębin otchłani, wszystkie moce niebios wołały: Dawco 
Ŝycia, Chryste Boże nasz, chwała Tobie. 
Teotokion: Wszystkie przesławne Twoje tajemnico, Bogurodzico, przewyższają rozum, czystością 
zapieczętowana i dziewictwem chroniona, okazałaś się prawdziwą Matką rodząc prawdziwego 
Boga, do którego módl się o zbawienie naszych dusz. 
Kontakion: Zmartwychwstałeś z grobu, Wszechmocny Władco, otchłań widząc cud przeraziła się i
martwi powstali. Stworzenie widząc to współraduje się z Tobą, współweseli się Adam, a świat 
śpiewa teraz Tobie, Zbawco mój. 

Hirmos-(gr.: hejrmos) - szczególnie ulubiona strofa kontakionu, przenoszona jako pierwsza strofa 
do nowo tworzonych kontakiów. Kontakia skomponowane na podstawie kilku hirmosów nazywały 
się idiomelami. Idiomela - Kontakia skomponowane na podstawie kilku hirmosów .

Kondakion, kontakion (gr. κόντάκιον – zwój, κοντός – drążek, na który nawijano pergamin) – 
rodzaj hymnu liturgicznego, typowego dla Cerkwi prawosławnej względnie katolickiej obrządku 
bizantyjskiego. Niektórzy badacze sądzą, że kondakia (l.mn.) stanowią ślad tradycji syryjskiej 
(aramejskiej) w Cerkwi. Ich rodowód jest w każdym razie bardzo dawny – były znane już w 
pierwszych wiekach chrześcijaństwa. 

Pierwotnie kondakion był długim hymnem, złożonym z krótkiej strofy początkowej (proiomion) i 
18–24 strof zwanych ikosami (oikos – dosłownie gr. „mieszkanie“). Strofa początkowa zawiera 
napisany prozą poetycką zwięzły opis pochwalny dokonań adresata kondakionu (Chrystusa, Matki 
Boskiej czy też danego świętego). Ikosy składają się z dwóch części: pierwsza zawiera opis historii 
adresata kondakionu, a druga stanowi serię obrazów i paralel, przedstawiających jego znaczenie dla
wiernych i świata. Każdy wers drugiej części ikosu zaczyna się od inkantacji „Bądź pozdrowiony“ 
(gr. chaire). Pierwszy ikos nazywał się hirmos (etymologia niejasna, prawdopodobnie od gr. 



harmozo – „nastrajać się“). Strofa początkowa i ikosy kończyły się identycznym refrenem 
(ethymion). Pierwsze litery ikosów często tworzą akrostych. Wczesny kondakion niejednokrotnie 
miał charakter dramatyczny – z dialogami itp. elementami. 
W dzisiejszej formie kondakion składa się tylko ze strofy początkowej i jednego ikosu, a nawet – 
jeśli występuje jako składowa część większego utworu – z samej strofy początkowej (ikos traktuje 
się wówczas jako odrębną część). Kondakion jest śpiewany w toku nabożeństwa po innym krótkim 
hymnie określanym jako troparion. Na każdy dzień roku liturgicznego przewidziany jest inny 
kondakion. 

Akrostych -(gr. akróstichos od ákros – zewnętrzny, szczytowy, końcowy i stíchos – wiersz) – utwór
wierszowany, w którym niektóre z kolumn liter, sylab lub wyrazów dają dodatkowo całe wyrazy, 
frazy lub zdania. Kolumny takie mogą być czytane w dół, w górę, lub naprzemiennie. Najczęściej 
takie kolumny są tworzone przez pierwsze lub ostatnie litery kolejnych wersów, lub też mogą być 
określane poprzez tzw. średniówkę, czyli inne elementy podziału wewnątrzwierszowego. 
Akrostychy można również tworzyć innymi metodami, np. wykorzystując te same elementy 
kolejnych zwrotek. Odmianą akrostychu jest abecedariusz, w którym kolejne wersy zaczynają się 
kolejnymi literami alfabetu. 
Pierwotnie, w czasach greckich i rzymskich, akrostychy były wykorzystywane do pisania imienia 
autora lub adresata danego utworu. Stąd tradycja przeszła także do literatury średniowiecznej. 
Obecnie akrostychy wykorzystywane są np. w łamigłówkach oraz publikacjach reklamowych. 
Akrostychy były wykorzystywane w Biblii hebrajskiej, m.in. w Lamentacjach Jeremiasza i Księdze 
Psalmów. Szczególnym gatunkiem utworów opartych na akrostychu jest psalm alfabetyczny. 
Jednym z historycznych przykładów akrostychu jest grecka nazwa znaku rozpoznawczego 
chrześcijan (czyli ryby): ichthys. Zawiera ona pierwsze litery słów oznaczających: Jezus Chrystus, 
Syn Boży, Zbawiciel – w transkrypcji z greki: Iesus Christos Theou Yios Soter. 

Panichida -lub panachida (z grec.: παννυχίς, πανυχίς, παννυχίδης – "całonocna") – w Kościołach 
chrześcijańskich obrządku wschodniego nabożeństwo żałobne, śpiewany odpowiednik łacińskiego 
requiem, przy obchodach szczególnych rocznic i wydarzeń, dnia urodzenia, na dzień imienin, oraz 
na okazję modlitwy za zmarłego w dniu jego pogrzebu, w trzeci, dziewiąty i czterdziesty dzień po 
śmierci i w kolejne rocznice. Jest odprawiane w cerkwi lub nad grobem. 
Nazwa „panichida” (w ros. панихи́да, w ukr. panachyda) używana jest w krajach liturgii 
cerkiewno-słowiańskiej rytu bizantyjskiego (w tym w Bułgarii, Rumunii, Finlandii) oraz w Gruzji. 
W Grecji i krajach stosujących język grecki odpowiada jej nazwa mnimosinon (μνημόσυνον, 
mnemósynon, „wspomnienie”), lub parastas (παραστάς, parastás, „czuwanie”). 

Akatyst -(akatist, z gr. akathistos: przedrostek a - „bez” oraz kathiden - „siedzieć”) – rodzaj hymnu 
liturgicznego, typowego dla chrześcijańskich kościołów wschodu, zwłaszcza posługujących się 
językiem greckim, przede wszystkim dla Cerkwi prawosławnej. Akatyst składa się z mniejszych 
form poezji liturgicznej – kondakionów i ikosów (zazwyczaj 13 kondakionów i 12 ikosów - strof 
oikos – dosłownie gr. „mieszkanie“).  
Treścią hymnu jest pochwała Jezusa Chrystusa, Matki Boskiej lub świętych, zwłaszcza 
męczenników. Akatysty są zawsze śpiewane na stojąco a cappella. Niekiedy stanowią zasadniczą 
część szczególnych nabożeństw, co dotyczy zwłaszcza najbardziej znanego Akatystu ku czci 
Bogurodzicy. Zbiorem akatystów jest akatystarz. 

Euchologion -(gr. euche - 'modlitwa', lego - 'zbieram') – prawosławna księga liturgiczna 
przeznaczona dla kapłanów i diakonów, zawierająca porządek liturgii, sakramentów i poświęceń 
(wielki euchologion) lub tylko sakramentów i poświęceń (mały euchologion); odpowiednik rytuału.



Rytuał (łac. ritualis od ritus 'obrządek; zwyczaj') – zespół specyficznych dla danej kultury 
symbolicznych sekwencji sformalizowanych czynów i wypowiedzi, wykonywanych w celu 
osiągnięcia pożądanego skutku, który jednakże może być znacznie oderwany od pozornie 
oczywistego celu funkcjonalnego. 

Trebnik-euchologion (trebnik) .W Euchologionie znajdziemy teksty nabożeństw, sakramentów, 
molebnów, a także modlitwy na różne potrzeby - poświęcenie domu, poświęcenie świątyni itd.

Horologion -(czasosłow)
Horologion to księga niezbędna dla psalmisty oraz dla chóru przy odprawianiu codziennych 
nabożeństw. Zawiera ona m.in. modlitwy poranne, rytuał nabożeństw cyklu dobowego, ważniejsze 
pieśni Wielkiego Tygodnia, święta Wielkanocy i Tygodnia Paschalnego, tropariony niedzielne 8 
tonów, 12 wielkich świąt, tropariony innych świąt oraz ku czci wielkich świętych.

Minieja -Minieja to księga liturgiczna zawierająca teksty liturgiczne świąt wypadających w 
poszczególne dni roku. Podzielona jest na księgi odpowiadające poszczególnym miesiącom. 

Tropar (troparion) (z gr. τροπάριον, liczba mnoga: τροπάρια, od τρέπω 'odwracać') – jedna z form 
muzycznych w obrządku bizantyjskim, będącym w użyciu w Kościołach prawosławnych oraz w 
Katolickich Kościołach Wschodnich tradycji bizantyjskiej. Jest to poetycki śpiew liturgiczny o 
prostej strukturze i rytmicznej kadencji, który przybliża nam historię i znaczenie soteriologiczne 
danego święta, wydarzenia lub świętego. Troparia pojawiły się w liturgii w V wieku jako 
rozwinięcie ubogiej wcześniej psalmodii. Wprowadzono do niej krótkie, rymowane teksty, tropy 
utrzymane w tej samej co i psalmodia melodii bądź w odrębnym charakterze melodycznym. Ich 
budowa była oparta na rymie i rytmie wyrazowym wersów równozgłoskowych. Z czasem zaczęto 
tworzyć troparia o wersach nierównozgłoskowych, prawdopodobnie z przyczyn muzycznych. 
Troparia śpiewano w czasie godzinek, między lekcjami Ewangelii lub na ich końcu. Stanowiły 
odpowiednik łacińskich antyfon. Łączenie tropariów w większe całości doprowadziło pod koniec V 
stulecia do powstania kondakiów. 

Sticharion -(gr. στιχάριον) – szata używana jako element stroju liturgicznego w kościołach 
chrześcijańskich obrządków wschodnich, zwłaszcza bizantyjskich i pokrewnych, wywodząca się z 
chitonu, długiej sukni noszonej w starożytności. W obrządku rzymskim (łacińskim) 
odpowiednikiem sticharionu jest alba. Sticharion używany jest przez usługujących i duchownych 
wszystkich stopni. Jednak w zależności od tego, dla kogo jest przeznaczony, może nieco różnić się 
w wyglądzie. 
Diakoni, duchowieństwo niższe oraz ministranci  
Stichariony dla ministrantów, niższych duchownych oraz diakonów są szatami wierzchnimi, tzn. nie
zakłada się na nie innych szat, ewentualnie małe elementy stroju, takie jak np. orarion. Z tej racji 
sticharion jest wykonany z grubszego materiału, nieraz bogato zdobiony. Zazwyczaj występuje w 
kolorze liturgicznym dostosowanym do obchodu. 
Prezbiterzy i biskupi  
W przypadku sticharionów używanych przez kapłanów nie jest to szata
wierzchnia. Przywdziewa się na nią inne szaty, takie jak epitrachelion, felonion
czy sakkos. Dlatego sticharion kapłański szyty jest ze znacznie cieńszego
materiału, zazwyczaj jest biały i przypomina rzymską albę. Sporadycznie
spotyka się stichariony w innych niż biel kolorach. Ponadto sticharion taki ma
węższe rękawy, przystosowane do założenia na nie narękawników. Sticharion



noszony przez kapłana jest niekiedy nazywany podryznik, noszony przez biskupa podsakkosnik, ze 
względu na nazwy szat, które ci duchowni przywdziewają na sticharion. 

 Orarion (gr. ὀράριον) – długa, wąska szarfa z materiału noszona na sticharionie przez diakonów 
oraz subdiakonów w kościołach chrześcijańskich obrządków wschodnich, przede wszystkim 
bizantyjskich. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa ora – módl się, ponieważ wznosząc jeden z 
końców orarionu, diakon daje znak do modlitwy. Orarion symbolizuje skrzydła aniołów .

Prawosławny diakon
ubrany w podwójny orarion 

Soteriologia (z gr. σωτήρ soter – zbawca, λόγος logos – słowo) – dział teologii chrześcijańskiej (w 
katolicyzmie dział teologii dogmatycznej), którego przedmiotem jest zbawienie oraz Jezus Chrystus
jako Zbawca. We współczesnej ogólnej katolickiej teologii dogmatycznej soteriologia 
klasyfikowana jest nie jako autonomiczny dział nauki lecz jako szczegółowy dział chrystologii. 
Jako metodę naukową w soteriologii stosuje się metody właściwe dla nauk teologicznych, które są 
refleksją rozumową nad danymi objawienia, weryfikowalną analogicznie do nauk 
humanistycznych. Soteriologia stanowi również dział religioznawstwa i jego nauk pokrewnych. 
Przedmiotem wówczas jest zbawienie i Zbawca rozumiane jako pojęcia szersze lub inne niż 
przyjęte w chrześcijaństwie. Stosowane wówczas metody naukowe będą należeć do nauk 
społecznych. 



Apokatastaza -(od gr. apokatastasis czyli „ponowne włączenie, odnowienie” z Dz 3, 21) – 
końcowa i ostateczna odnowa całego stworzenia poprzez przywrócenie mu pierwotnej doskonałości
i bezgrzeszności lub nawet przewyższenie tego pierwotnego stanu. Potocznie apokatastaza 
nazywana jest ideą pustego piekła. W chrześcijaństwie nauka ta rozwinięta została przede 
wszystkim w patrystyce greckiej (św. Grzegorz z Nyssy) i cechował ją radykalizm w 
sformułowaniu powszechności zbawienia, co oznaczało, że potępieni, a nawet Szatan, mają zostać 
zbawieni. Wielu ekspertów uważa, że Sobór konstantynopolitański II potępił w 553 roku pogląd, że 
zbawienie wszystkich stworzeń jest rzeczą pewną; wielu historyków jest jednak przeciwnego 
zdania, a większość jest niezdecydowana. Faktem jest, że Sobór został zwołany w zupełnie innej 
sprawie (w celu rozstrzygnięcia kwestii monofizytyzmu – Trzy Dzieła). Wiadomo, że dekrety 
soborowe dotyczące monofizytyzmu zostały przedłożone papieżowi do zatwierdzenia; natomiast o 
zatwierdzeniu przez papieża potępienia apokatastazy w jakiejkolwiek formie nic nie wiadomo. 
Według Kościoła Katolickiego apokatastaza rozumiana jako automatyczne, niejako przymusowe 
zbawienie pozostaje jednak w sprzeczności z przesłaniem Ewangelii i podważa nienaruszalność 
wolnej woli człowieka. Pomimo tego, katolik nie ma obowiązku wierzyć w to, że w piekle znajdzie 
się choć jedna osoba. W katolicyzmie powszechny jest nurt tzw. „nadziei powszechnego 
zbawienia”, który co prawda nie zakłada żadnej formy amnestii za popełnione zło, lecz żywi 
nadzieję w ostateczne zwycięstwo dobra, które nastąpi gdy wszystkie stworzenia osiągną z własnej,
nieprzymuszonej woli jedność z Bogiem. Spór na temat tego, czy jest to możliwe oraz jak to jest 
możliwe, toczy się od dawna; już w trzecim wieku temat ten podjął Orygenes, w związku z czym 
powstała dyskusja zarówno w Kościele Wschodnim jak i na Zachodzie, trwająca z różnym 
natężeniem do dzisiaj. We wczesnym średniowieczu apokatastaza była praktycznie nieobecna w 
myśli chrześcijańskiej; w IX wieku bronił tej idei irlandzki teolog Jan Szkot Eriugena, 300 lat 
później skłaniał się do niej Amalryk z Bène. W XX wieku temat powszechnego zbawienia podjął 
szwajcarski teolog i kardynał nominat, Hans Urs von Balthasar.

Pricziastije - komunia święta  Eucharystia

Proskomidia -(gr. prothesis) – przygotowanie się duchownych do celebracji i przygotowanie darów
na Liturgię .Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów – Jest to nabożeństwo pochodzące z
czasów apostolskich. Można przypuszczać, że biskup rzymski św. Grzegorz I Wielki, Dialogos, 
usystematyzował porządek tej liturgii podczas swojego pobytu w Konstantynopolu. Liturgia ta 
sprawowana jest w określone dni powszednie Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia, za wyjątkiem 
święta Zwiastowania Bogurodzicy. Rozpoczyna się z nieszporów i po dwóch czytaniach ze Starego 
Testamentu (cs. Paremijach) i odśpiewaniu Ps. 140 - od 2. wersu: „Niech dopełni się moja 
modlitwa jak kadzidło przed Tobą, wzniesienie moich rąk, ofiara wieczorna” - nabożeństwo 
przechodzi w liturgię, podczas której wierni przyjmują Eucharystię. Korzystają oni ze Świętych 
Darów uprzednio przygotowanych podczas niedzielnej boskiej liturgii św. Bazylego Wielkiego, 
bądź św. Jana Chryzostoma. Dary od niedzieli, do nabożeństwa spoczywają na ołtarzu, w 
chronionym świętym naczyniu (cs. Darochranitielnicy). W tradycji rzymskiej zachowano 
celebrację Mszy Uprzednio Poświęconych Darów, którą sprawuje się wyłącznie w dzień Wielkiego 
Piątku. 

Diskos -(gr. patane - misa, półmisek) – w Kościołach chrześcijańskich naczynie liturgiczne 
zazwyczaj w kształcie talerzyka przeznaczone dla konsekrowanej hostii. Powinna być wykonana, 
przynajmniej w swym wnętrzu, ze szlachetnego, nie korodującego metalu (zwykle złota lub srebra, 
por. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego). Pateną komunijną nazywana jest tacka 
trzymana przez usługującego w czasie komunii podawanej do ust. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gr.


Są trzy rodzaje paten: 
• Patena kielichowa — to płaska patena, która należy do standardowego wyposażenia kielicha

mszalnego. Mieści się na niej tylko jedna lub kilka hostii. 
• Patena głęboka — patena ta również należy do wyposażenia kielicha (gdy nie stosuje się 

pateny kielichowej, lub gdy zachodzi potrzeba konsekracji komunikantów), oprócz hostii 
mieszczą się w niej także komunikanty. 

• Patena komunijna — najczęściej wyposażona w uchwyt, trzymana przez ministranta pod 
brodą wiernego przyjmującego Komunię Świętą. Na nią spadają cząstki Ciała Chrystusa.

W liturgii wschodniej analogiczne naczynie liturgiczne nosi nazwę diskos i od łacińskiej pateny 
różni się tym, że posiada masywną podstawę w formie nóżki kielicha. 

Chirotonia -w Kościele prawosławnym i greckokatolickim udzielenie święceń wyższych kolejno 
na diakona, prezbitera i biskupa. Chirotonia ma miejsce zawsze podczas liturgii i zawsze jest 
sprawowana indywidualnie (nigdy nie wyświęca się kilku kandydatów jednocześnie, tj. w czasie 
jednej liturgii może być wyświęcony tylko jeden biskup, tylko jeden prezbiter, i tylko jeden 
diakon). Władzę udzielania święceń ma jedynie biskup, natomiast chirotonii nowego biskupa 
dokonywać musi trzech lub przynajmniej dwóch biskupów, co podkreśla kolegialny charakter 
episkopatu. Nawiązaniem do tradycji wyboru biskupów z czasów pierwszych wieków 
chrześcijaństwa jest potwierdzenie święceń biskupów przez zgromadzonych wiernych, którzy w 
odpowiednim momencie liturgii wznoszą okrzyki „Axios!” („Godzien!”). 

Eksterioryzacja -(ang. out-of-body experience – OBE lub OOBE, doświadczenie poza ciałem) – 
wrażenie postrzegania świata spoza własnego ciała fizycznego. Osoby uważające, że doświadczyły 
OBE, wedle swoich relacji mogły się poruszać, dokonywać obserwacji i komunikować się z innymi
istotami inteligentnymi, podczas gdy ich ciała spoczywały we śnie, lub głębokim relaksie. 
Ezoterycy uważają, że część osób doświadcza jednego lub kilku krótkich epizodów w ciągu życia 
bez żadnych wyraźnych przyczyn; inni zaś deklarują umiejętność wywoływania ich świadomie, np. 
za pomocą medytacji. OBE, a szerzej obenautyka, a więc sztuka podróżowania poza ciałem, 
wykorzystująca różne metody i techniki w celu wywoływania stanu OBE, obecnie zdobywa sobie 
coraz większą popularność, czego dowodem jest powstawanie w Internecie różnych portali 
internetowych oraz forów dyskusyjnych o tematyce OBE i LD. Istnieją osoby twierdzące, że 
doświadczają OBE w czasie snu lub przy medytacji. Według współczesnej nauki OBE jest 
niemożliwe, a doświadczenia tego typu odbywają się tylko w obrębie ludzkiego mózgu. 

Hinduizm

Opisy podróży poza ciałem można napotkać już w starych tekstach hinduistycznychYogaVashishta-
Maharamayana i naukach mistrza Walmiki. Wielu współczesnych Hindusów (między innymi 
Paramahansa Jogananda, Osho (Bhagwan Shree Rajneesh), pełniących w tamtejszej kulturze rolę 
nauczycieli i mistrzów duchowych, naucza o podróżach poza ciałem lub samemu je praktykuje. 
Mistrz Meher Baba wyrażał pogląd, że podjęte z pełną świadomością i w wyniku umyślnej woli 
podróże astralne, uczą więcej niż nieświadome, odbywane podczas snu. Świadczą o wewnętrznym 
zaawansowaniu osoby, która je praktykuje i są okazją do dalszego rozwoju duchowego.
W starożytnym Egipcie wierzono, iż dusza człowieka ba, jest zdolna do opuszczenia ciała 
fizycznego. Podróżuje wtedy w ciele ka .
W chrześcijaństwie eksterioryzacja bywa traktowana jako rodzaj okultyzmu. Wskazuje się, że poza 
ciałem możliwy jest kontakt ze złymi demonami, przedstawiającymi się jako pomocne istoty, co 
może doprowadzić do opętania. 



Świat odkrywany podczas podróży astralnych różni się od świata opisywanego przez Kościół 
katolicki (brak w nim Boga, piekła i nieba). Odmienne od religijnego, spojrzenie na możliwość 
istnienia poza ciałem fizycznym jest czynnikiem mogącym doprowadzić do weryfikacji 
wyznawanego dotychczas światopoglądu i rezygnacji z wiary. Świadectwa objawień religijnych 
wydają się blisko związane ze zjawiskiem opuszczenia ciała fizycznego, jak np. wizje nieba i piekła
Ricka Joynera, objawienie piekła Billa Wiese.

Anafora – w literaturze: powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych 
segmentów wypowiedzi. 

• Anafora – w liturgii chrześcijańskiej: centralna część Eucharystii, nazwa powszechna na jej 
określenie w Kościołach wschodnich, zarówno prawosławnych jak i przedchalcedońskich 
(Koptowie, Syriacy, Chaldejczycy itd.). W liturgii rzymskiej (rzymskokatolickiej) przez 
wieki używana była tylko jedna anafora – kanon rzymski, po reformach Soboru 
Watykańskiego II, powstało ich znacznie więcej i przybrały nazwę Modlitwy 
Eucharystyczne.

http://bmplublin.pl/istocznik/ISTOCZNIK_11.pdf

Święto Spasa -Święto Przemienienia Pańskiego powszechnie zwane jest przez ludność 
prawosławną na Białostocczyźnie świętem Spasa .

Stauropigia (z grec. stauropegia) – zgodnie z prawem kanonicznym Kościołów Wschodnich (kan. 
486 § 1-2) prawo egzempcji zarezerwowanej samemu Patriarsze. 
§ 2. Monaster stauropigialny podlega bezpośrednio Patriarsze tak, że ma on te same prawa i 
zobowiązania co biskup diecezjalny – wobec monasteru i członków do niego należących oraz osób, 
które we dnie i w nocy przebywają w monasterze; inne zaś osoby przypisane do monasteru 
podlegają bezpośrednio i wyłącznie Patriarsze tylko w sprawach dotyczących ich zadań lub 
urzędów.
Egzempcja (łac. exemptio 'wybranie; wyjęcie' od ex 'od-, wy-, z' i emptio od emere 'brać; kupować')
– określenie pochodzące z prawa kanonicznego, oznaczające przeniesienie osoby albo zespołu osób
(np. zakonu) spod jurysdykcji jednego przełożonego kościelnego pod władzę innego, najczęściej 
wyżej postawionego w hierarchii, np. spod władzy ordynariusza lub proboszcza i poddanie go 
bezpośrednio wyższemu przełożonemu. Pojęcie to funkcjonowało również w sądownictwie 
staropolskim i oznaczało immunitet żołnierzy będących pod jurysdykcją hetmana, dyplomatów. 

Ławra (nowogr. Λαύρα, przejście) – określenie używane w stosunku do większych (i o 
szczególnym znaczeniu) męskich monasterów (klasztorów) w Kościele prawosławnym oraz w 
Kościołach katolickich wschodnich, również w postaci skupionego wokół świątyni zespołu pustelni
mnichów ascetów nieprowadzących wspólnego życia zakonnego. 
Najważniejszym monasterem prawosławnym jest ławra na górze Athos. Do znanych należą ławra 
Peczerska, ławra Poczajowska i ławra Świętogórska (wszystkie trzy na Ukrainie) oraz ławra 
Aleksandra Newskiego w Petersburgu i ławra Troicko-Siergijewska w Siergijew Posadzie koło 
Moskwy. Ławry podlegają bezpośrednio patriarsze (w Rosji w latach 1721–1917 podlegały 
synodowi). 
Największym monasterem prawosławnym w Polsce jest ławra Supraska, gdzie reaktywowano życie
monastyczne w latach dziewięćdziesiątych XX wieku dzięki Sawie, ówczesnemu ordynariuszowi 
diecezji białostocko-gdańskiej. W Rumunii jako ławra określany jest Monaster Neamț z XIV wieku.
Znanym monasterem greckokatolickim (w jurysdykcji ukraińskiej Cerkwi greckokatolickiej) jest 
ławra Uniowska koło Lwowa, zamieszkana przez greckokatolickich mnichów reguły studyckiej. 



Studyci (łac.: Monaci Studiti Ucraini, ukr.: Монахи Студитського Уставу) – jedna z 
modlitewnych wspólnot kościoła greckokatolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. 

Archimandryta (gr. archimandrites – przełożony owczarni) – w okresie wczesnego 
chrześcijaństwa opiekun klasztorów na terenie danej diecezji. Obecnie tytułu tego używa się w 
cerkwi prawosławnej i w niektórych wschodnich Kościołach katolickich. 
Jest to przełożony większego klasztoru / monasteru albo kilku klasztorów, co w kościele Zachodu 
odpowiada mniej więcej opatowi. Tytuł bywa również honorowy, nadawany dygnitarzom 
patriarchatów, którzy są mnichami – wtedy mniej więcej odpowiada godności prałata. Godności 
archimandryty udziela władza kościelna: metropolita, arcybiskup, biskup, w Kościele katolickim 
papież; archimandrytów typu „zakonnego” ustanawiają także większe klasztory w drodze wyboru. 
Archimandryta ma prawo do używania w stroju chórowym mantii. W stroju liturgicznym ma prawo
używania mitry z czarnym zwieńczeniem, ale – w przeciwieństwie do biskupów – bez krzyża i 
żezła (pastorału). 

Cerkiew prawosławna, Kościół prawosławny – trzecia co do wielkości wspólnota wyznaniowa і 
druga co do wielkości chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, zrzeszająca blisko 300 milionów 
chrześcijan, głosząca zasady wiary i życia określane mianem prawosławia. Według doktryny 
prawosławnej, najważniejszym i ostatecznym celem chrześcijaństwa jest osiągnięcie przez 
wierzących współudziału w naturze boskiej. Proces ten zwany jest przebóstwieniem. 
Cerkiew uważa siebie za jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół założony przez Jezusa 
Chrystusa i jego apostołów blisko 2 tysiące lat temu. Składa się ona z licznych Cerkwi lokalnych 
nazywanych autokefaliami, które pozostają ze sobą w jedności dogmatycznej. Każdą lokalną 
Cerkwią autokefaliczną rządzi Święty Sobór Biskupów pod przewodnictwem patriarchy, 
metropolity lub arcybiskupa. Pierwsze honorowe miejsce wśród przywódców Cerkwi lokalnych 
zajmuje patriarcha Konstantynopola, ze względu na dawną pozycję Konstantynopola jako stolicy 
Cesarstwa Bizantyńskiego. 

Autokefalia (z gr. αὐτο – samo, κεφαλή – głowa) – status kościoła chrześcijańskiego (najczęściej 
prawosławnego albo orientalnego) oznaczający, że jego głowa (biskup, metropolita, patriarcha) nie 
jest odpowiedzialna przed jakimkolwiek innym hierarchą o wyższej randze. Kościoły 
autokefaliczne są w pełni samorządne: same wybierają swojego zwierzchnika, mają też prawo do 
konsekrowania własnego Krzyżma. Tego przywileju nie mają Kościoły autonomiczne. Ich 
przełożeni są ponadto wskazywani przez Kościół, w którego skład wchodzą. 
Krzyżmo (z łac. chrisma, gr. μύρον, myron) – mieszanina oliwy i balsamu, używana do 
namaszczania przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, ślubów 
wieczystych, konsekracji biskupów oraz przy konsekracji kościołów i ołtarzy. 

Namaszczenie krzyżmem nawiązuje do naturalnych cech namaszczenia balsamem oliwnym: 
oznacza uzdrowienie, jest znakiem obfitości i radości. Krzyżmo święte jest poświęcane przez 
biskupa razem z olejem chorych i olejem katechumenów podczas mszy Krzyżma Świętego w 
Wielki Czwartek. Mszał Rzymski przewiduje dwie modlitwy konsekracji krzyżma świętego, a 
każda z nich składa się z dwóch części. Pierwsza część ma charakter anaforyczny, czyli 
wychwalający dzieła Pana Boga w historii zbawienia, prowadzącej do Osoby i wydarzenia Jezusa 
Chrystusa. Druga część stanowi prośbę o charakterze epikletycznym, czyli przywołuje zstąpienie 
mocy Bożej dla uświęcenia oleju. Na Zachodzie nazwa bierzmowanie (confirmatio) sugeruje, że ten
sakrament utwierdza chrzest i równocześnie umacnia łaskę chrzcielną



Kanoniczne prawosławne kościoły autokefaliczne
W nawiasach podano daty uzyskania autokefalii. 

• Patriarchat Konstantynopolitański, 
• Patriarchat Aleksandryjski, 
• Patriarchat Antiocheński, 
• Patriarchat Jerozolimski, 
• Rosyjski Kościół Prawosławny (1448), 
• Serbski Kościół Prawosławny (1219 i ponownie 1878), 
• Rumuński Kościół Prawosławny (1872 – ogłoszona, 1885 – uznana przez Konstantynopol), 
• Bułgarski Kościół Prawosławny (919, 1872 – ponownie ogłoszona, 1885 – uznana przez 

Konstantynopol), 
• Gruziński Kościół Prawosławny i Apostolski (486 – nadana przez Patriarchę Antiochii, 1917

– ponownie ogłoszona, 1919 – uznana przez Konstantynopol, 1943 – uznana przez 
Moskwę), 

• Cypryjski Kościół Prawosławny (431 – nadana przez sobór efeski), 
• Grecki Kościół Prawosławny (1833 – ogłoszona, 1850 – uznana przez Konstantynopol), 
• Albański Kościół Prawosławny (1922 – ogłoszona, 1937 – uznana), 
• Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (1924 – uznana przez Konstantynopol, 1948 – 

nadana po raz drugi przez Moskwę po rezygnacji z aktu z 1924), 
• Kościół Prawosławny Czech i Słowacji (1951 – uznana przez Moskwę, 1993 – uznana przez

Konstantynopol), 
• Kościół Prawosławny w Ameryce (1970 – nadana przez Moskwę, uznawana także przez 

Gruziński Kościół Prawosławny, Bułgarski Kościół Prawosławny, Polski Autokefaliczny 
Kościół Prawosławny, Kościół Prawosławny Czech i Słowacji), 

• Kościół Prawosławny Ukrainy (2019 – uznana przez Konstantynopol).

Cerkiew prawosławna nazywana jest również Kościołem ortodoksyjnym. Słowo ortodoksja 
wywodzi się z języka greckiego i oznacza autentyczną wiarę i właściwe oddawanie czci (orthos – 
prawy, właściwy, autentyczny; doxa – sławienie, wiara, chwała). 
Rozróżnienie między „Cerkwią” a „Kościołem” jest tradycyjne i specyficzne dla narodów 
Rzeczypospolitej. Do XVI w. zarówno organizacje wyznaniowe, jak i świątynie chrześcijańskie w 
języku staropolskim można było wymiennie określać obydwoma pojęciami. Ścisłe rozgraniczenie 
nastąpiło dopiero w końcu XVI w. i definitywnie w wieku XVII, w toku polemik prawosławno-
katolickich wokół unii brzeskiej. We współczesnej polszczyźnie nazwa „Cerkiew” jest używana 
wyłącznie w odniesieniu do Kościołów prawosławnych i unickich wywodzących się z prawosławia,
zaś wszelkie pozostałe wyznania określa się jako „Kościoły”. Słowniki polsko-greckie sugerują 
jednak, by w odniesieniu do prawosławnych obiektów sakralnych w Grecji stosować pojęcie 
kościół. Istnieją także definicje kościoła jako każdego chrześcijańskiego miejsca modlitwy, 
niezależnie od wyznania.Słowo „prawosławie” jest tłumaczeniem greckiego słowa ὀρθόδοξος 
(orthodoxía) – prawdziwie, prawidłowo wierzący, ‘prawidłowa wiara’. Prawosławie ukształtowało 
się z pierwotnego chrześcijaństwa. Cezury jego podziału na prawosławie w formie starożytnej, 
średniowiecznej i nowożytnej stanowią daty: przełom II i III wieku – proces strukturyzacji 
wspólnoty chrześcijańskiej, 692 rok – zerwanie na synodzie trullańskim jedności kościołów 
wschodnich z rzymskim. 

Rekoncyliacja - (łac. reconciliatio - przywrócenie, od reconciliare - przywrócić, pozyskać na 
nowo). 

• w religioznawstwie: obrzęd liturgiczny przywracający charakter sakralny zdewastowanym 
bądź sprofanowanym miejscom, takim jak kościoły, cmentarze i tym podobne; 

• dawniej: pojednanie się ze skłóconą osobą lub instytucją, również w kontekście religijnym 
jako pojednanie się grzeszników z Kościołem katolickim po odbyciu właściwej pokuty.



Podział administracyjny Kościoła prawosławnego
w Polsce 

Eparchia (gr. prowincja) – we wschodnim
chrześcijaństwie terytorium podległe metropolicie,
a od V wieku biskupowi, czyli odpowiednik
zachodniej diecezji. Diecezja (pot. biskupstwo) –
jednostka administracyjna w kościołach
chrześcijańskich podległa biskupowi. Termin
eparchia wywodzi się od używanej we wschodniej
części cesarstwa rzymskiego nazwy prowincji –
eparchia, po reformie terytorialnej Dioklecjana
wchodzącej w skład większej jednostki
terytorialnej – diecezji. Poszczególne prawosławne
Kościoły autokefaliczne regulowały same, często z
dużymi odrębnościami, status prawny eparchii.
Polski Kościół prawosławny używa nazwy diecezja. Tworzenie eparchii, ich likwidacja i 
organizacja w katolickich Kościołach wschodnich dokonywane było przez papieża. Po okresie 
przejściowym, od 1957 roku, kiedy to papież zatwierdzał jedynie działania patriarchów i ich 
synodów, II Sobór Watykański zdecydował, że papież ustanawia eparchie w Kościołach 
niemających organizacji patriarszej. W pozostałych decyduje patriarcha i synod prowincjonalny. 
W Kościołach wschodnich tytuł eparcha stosowany jest zamiast lub zamiennie, albo też razem z 
tytułem biskup. 

Ikonoklazm 
 Ikonoklazm lub obrazoburstwo (gr. eikōn = „obraz"; klao = „łamać") – ruch szerzący się w łonie 
chrześcijaństwa w VIII–IX wieku na terenach Bizancjum i państwa Franków oraz w Niderlandach 
w XVI w., sprzeciwiający się kultowi obrazów i wizerunków. 

Pierwszy ikonoklazm (726–787)
Cesarz Leon III Izauryjczyk, panujący w latach 717 do 741, w roku 726 nakazał usunąć obraz 
Chrystusa, który znajdował się nad drzwiami pałacu cesarskiego, zastępując go zwykłym krzyżem. 
Dało to początek ikonoklazmowi. Zakazał czczenia ikon Chrystusa, Dziewicy Marii i świętych i 
nakazał zniszczenie istniejących wizerunków. 

Spór na temat ikonoklazmu narodził się wskutek
sprzeciwu wobec niszczenia ikonostasów ze strony
licznych chrześcijan, zarówno żyjących we
Wschodnim Cesarstwie rzymskim, jak i poza nim. 

Święty Jan z Damaszku stał na czele jednego z tych
ruchów sprzeciwu. Jednak pozycja cesarza zyskała
wsparcie w wyniku sukcesów politycznych:
oblężenie Konstantynopola w latach 717–718,
koniec płacenia daniny plemionom arabskim. 



Syn Leona III, Konstantyn V (cesarz w latach 741–775) odnosił również sukcesy militarne, co 
wzmocniło jego pozycję przeciw ikonodulom, czyli obrońcom czci ikon. W 754 r. cesarz zwołał 
Sobór w Hierei, który miał uczynić ikonoklazm oficjalną nauką chrześcijaństwa. Jednak 
postanowienia tego soboru nie zostały uznane ani na Wschodzie, ani na Zachodzie. 

Sobór nicejski II w roku 787 zezwolił ponownie na kult obrazów, zakazując surowo handlowania 
nimi. Uzasadnienie doktrynalne było następujące: skoro Chrystus się wcielił, wolno przedstawiać 
fizyczną postać Syna Bożego i malować wizerunki świętych. 
Wedle części dowodów, pierwszy spór o oddawanie czci ikonom został wywołany pod wpływem 
islamu, w którym surowo zakazane jest tworzenie wizerunków. Dowody te jednak nie są 
przekonujące dla większości historyków i hipoteza ta nie jest powszechnie akceptowana[1]. 

Drugi ikonoklazm (813–843)
Leon V, (cesarz od 813 do 820), natychmiast po objęciu tronu, wprowadził drugi ikonoklazm i to 
bardziej rygorystyczny od poprzedniego. Jego polityka była kontynuowana przez Michała II i 
Teofila. Wdowa po Teofilu, Teodora, regentka na rzecz nieletniego syna Michała III, proklamowała 
11 marca 843 roku, podczas uroczystości w Hagia Sophia[2], powrót do ikonolatrii, pod warunkiem
że Teofil nie zostanie potępiony. Od tego czasu, na pamiątkę zwycięstwa nad ikonoklazmem, 
pierwsza niedziela wielkiego postu jest czczona przez Cerkwie prawosławne jako święto Triumfu 
Prawosławia (Triumfu Ortodoksji). 

Jako jedyny symbol adoracji cesarze usiłowali narzucić monogram Chrystusa w postaci dwóch 
pierwszych liter jego imienia: greckich X i P (Chi i Rho). Była to religia jedynego Boga, w której 
postać Chrystusa zajmuje miejsce bliższe świętym. Można więc także interpretować ikonoklazm 
jako próbę zjednoczenia pod flagą cesarską wszystkich wschodnich chrześcijan w celu 
wzmocnienia sił wobec poważnego zagrożenia zewnętrznego. Gdy zagrożenie ustało, znikła też 
potrzeba ikonoklazmu. 

Ikonoklazm w Galii (do X w.)
W Europie Zachodniej biskupi katoliccy Galii otwarcie sprzeciwili się kultowi podobizn i obrazów, 
szczególnie pod rządami Karolingów. W następstwie synodu frankfurckiego (794) zwołanego przez
Karola Wielkiego, potępione zostały zarówno ikonodulia, jak i ikonoklazm – podkreślono 
edukacyjną wartość wizerunków, jednocześnie zakazując ich czci. Z kolei Ludwik I Pobożny 
ustanowił w 817 r. arcybiskupem Turynu swojego zaufanego teologa Klaudiusza. Biskup ten nie 
tylko otwarcie zwalczał adorację obrazów i rzeźb, ale także w swych dziełach podejmował temat 
zbawienia nie przez uczynki lecz przez wiarę. Nauczał modlitwy skierowanej wyłącznie do Boga, 
symbolizm Eucharystii, negował np. odpuszczenie grzechów dzięki pielgrzymkom oraz autorytet 
prymatu papieskiego, na gruncie twierdzenia, że wszyscy biskupi są równi[3]. Poglądy, które cztery
wieki później w XII w. znajdą popularność u waldensów, a sześć stuleci później w protestantyzmie, 
a gdy chodzi o ikonoklazm, zwłaszcza w kalwinizmie[4].
 Innym znanym ikonoklastą galijskim był Agobard z Lyonu[5]. Biskupi z Galii i Hiszpanii 
ponownie potępili kult obrazów na synodzie w Paryżu w 824 roku. Ikonoklazm na Zachodzie ustał 
dopiero około X wieku, kiedy rządy objęli władcy całkowicie poddani papieżowi. 

Rewolta ikonoklastów w Niderlandach (1566)
W 1566 w Niderlandach zwolennicy reformacji przez kilka tygodni niszczyli w kościołach 
katolickich ołtarze, obrazy i posągi świętych, itp. Wydarzenia te znane są jako rewolta 
ikonoklastów. 



Motywy teologiczne ikonoklazmu
Teologiczny problem prezentowania sacrum przewija się w trzech religiach monoteistycznych. 
Wszystkie trzy przypisują transcendencję do dziedziny sacrum, co sprawia, że zajmuje ona miejsce 
„poza" i „ponad" widzialnymi sprawami ludzkimi. 
W judaizmie, jak i w chrześcijaństwie, zakaz przedstawiania wizerunku Boga znajduje korzenie 
biblijne: 
„Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co 
jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie 
będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek 
ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. " 
(Wj 20,4–5, Biblia Tysiąclecia, III wydanie). 

Z drugiej strony, według doktryny katolickiej i prawosławnej, zakaz kultu obrazów miał ścisły 
związek ze Starym Przymierzem (zob. Pwt 4:15 – Bóg nie objawił się Żydom w widzialnej 
postaci), dlatego uznają one kult obrazów za mający uzasadnienie biblijne – w Nowym 
Testamencie. Jezus jest bowiem „obrazem Boga niewidzialnego" (Kol 1:15), kto zobaczył Jego, 
zobaczył i Ojca (por. J 14:9). 
Protestanci nie uznają tej interpretacji, uważając ją za nadużycie, a sam kult obrazów za sprzeczny z
przykazaniami Bożymi. 

W islamie – zakaz przedstawiania boskości wynika z zakazu bałwochwalstwa, w szczególności 
kultu świętych głazów lub kamieni ustawianych (w celach kultowych), których istnienie 
potwierdzają badania archeologiczne prowadzone na terenach zamieszkanych przez pustynne 
plemiona koczowników i pasterzy. Zakaz przedstawiania Boga został rozszerzony i objął też 
oblicze proroka

Dyptych - spis lista świętych cerkwii prawosławnej
(1.1) rel. dwuczęściowy, dwuskrzydłowy ołtarz 
(1.2) lit. dwuczęściowe, połączone tematycznie dzieło, utwór literacki lub filmowy 
(1.3) szt. dwuczęściowe malowidło lub płaskorzeźba 
(1.4) hist. w starożytności dwie tabliczki połączone zawiasami, zamykające się jak książka 

Monogoletja
Czym jest prawdziwe prawosławie i czy je chronimy? – arcybiskup ...
https://nicefor.info/czym-jest-prawdziwe-prawoslawie-i-czy-je-chronimy-arcybiskup-a...
6 maj 2019 - ... spoczywających w Panu wyznawcom i wojownikom za prawdziwą wiarę oraz 
monogoletja wszystkim gorliwym obrońcom prawdziwej wiary i cerkwii

Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam 
głosiliśmy, niech będzie przeklęty.  (Gal 1, 8)

Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj. (Tyt 3, 10)

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu nasza święta Cerkiew Prawosławna świętuje „tryumf 
Prawosławia” – zwycięstwo czystej i nieskalanej prawowiernej chrześcijańskiej nauki nad 
wszystkimi jej wypaczeniami, odstępstwami od niej i zbłądzeniami – złymi naukami, herezjami i 
schizmami. To święto ustanowiono już w IX wieku – po pokonaniu strasznej herezji, która 
wstrząsnęła wtedy Cerkwią – herezji ikonoklastów.



 Przywrócono oddawanie czci ikonom w 842 roku po Chrystusie w Cesarstwie Bizantyjskim przy 
„świętej i błogosławionej” cesarzowej Teodorze i patriarsze Konstantynopola św. Metodym.
Od tego czasu zostało przyjęte w Świętej Cerkwi, że w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu po 
zakończeniu czasów, a przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii odprawia się w soborach katedralnych 
wyjątkowy, bardzo podniosły i budujący „czyn Prawosławia”. To nabożeństwo składa się z 
molebnia o powrót do Prawdziwej wiary i Cerkwi wszystkich odstępców i błądzących, o 
utwierdzenie w świętym Prawosławiu wszystkich wiernych i ogłoszeniu srogiej anatemy (zgodnie z
jasno wyrażonym przykazaniem w 1 Kor 16, 22) na wszystkich fałszywych nauczycieli i odstępców
oraz „wiecznej pamięci” dla wszystkich spoczywających w Panu wyznawcom i wojownikom za 
prawdziwą wiarę oraz monogoletja wszystkim gorliwym obrońcom prawdziwej wiary i Cerkwi.

Protoprezbiter 
Protoprezbiter (wł. protoprete, primo prete): 

1. w Kolegium Kardynalskim pierwszy spośród kardynałów prezbiterów. Tytuł ten przysługuje
każdorazowo kardynałowi prezbiterowi o najdłuższym stażu kardynalskim. W XVII – XIX 
wieku protoprezbiter na ogół otrzymywał tytuł S. Lorenzo in Lucina. W latach 1896–1902 
funkcję tę sprawował Polak Mieczysław Halka-Ledóchowski. Obecnie protoprezbiterem jest
tajski kardynał Michael Michai Kitbunchu.

2. w Kościele prawosławnym i greckokatolickim tytuł nadawany szczególnie zasłużonym 
księżom, godność kościelna tuż poniżej godności biskupa, w hierarchii łacińskiej odpowiada
kanonikowi lub prałatowi, dawniej określany jako protopop, niegdyś był odpowiednikiem 
katolickiego dziekana 

3. tytuł duchownego wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim II RP, odpowiadający 
randze pułkownika (komandora). Tytuł protoprezbitera przysługiwał duchownemu, który w 
latach 1920–1927 pełnił funkcję szefa Głównego Urzędu Duszpasterskiego wyznania 
prawosławnego (w latach 1927–1929 – szefa Wydziału Wyznania Prawosławnego Biura 
Wyznań Niekatolickich Ministerstwa Spraw Wojskowych, w latach 1929–1935 – szefa 
Głównego Urzędu Duszpasterskiego Prawosławnego, w latach 1935–1939 – szefa 
Głównego Wojskowego Urzędu Duszpasterskiego Prawosławnego)

Oros 
Agion Oros św. Góra Athos Grecja - Galeria fotograficzna (Photo ...
www.galeria.zukint.pl › Wakacje › Grecja
Grecja - Agion Oros św. ... góry z poziomu morza z odległości wielu mil60 odsłon
Tak wygląda Agion Oros św. ... Góra Athos - Cerkiew nad brzegiem54 odsłon

Apokatastaza (od gr. apokatastasis czyli „ponowne włączenie, odnowienie” z Dz 3, 21) – końcowa
i ostateczna odnowa całego stworzenia poprzez przywrócenie mu pierwotnej doskonałości i 
bezgrzeszności lub nawet przewyższenie tego pierwotnego stanu. Potocznie apokatastaza nazywana
jest ideą pustego piekła. 
W chrześcijaństwie nauka ta rozwinięta została przede wszystkim w patrystyce greckiej (św. 
Grzegorz z Nyssy) i cechował ją radykalizm w sformułowaniu powszechności zbawienia, co 
oznaczało, że potępieni, a nawet Szatan, mają zostać zbawieni. Wielu ekspertów uważa, że Sobór 
konstantynopolitański II potępił w 553 roku pogląd, że zbawienie wszystkich stworzeń jest rzeczą 
pewną; wielu historyków jest jednak przeciwnego zdania, a większość jest niezdecydowana. 
Faktem jest, że Sobór został zwołany w zupełnie innej sprawie (w celu rozstrzygnięcia kwestii 
monofizytyzmu – Trzy Dzieła). Wiadomo, że dekrety soborowe dotyczące monofizytyzmu zostały 
przedłożone papieżowi do zatwierdzenia; natomiast o zatwierdzeniu przez papieża potępienia 
apokatastazy w jakiejkolwiek formie nic nie wiadomo .

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_w%C5%82oski


Nadzieją powszechnego zbawienia – nurt refleksji teologicznej, w katolicyzmie oraz prawosławiu,
żywiący nadzieję na powszechne zjednoczenie wszystkich rozumnych istot z Bogiem. 
W przeciwieństwie do apokatastazy nadzieja powszechnego zbawienia znajduje potwierdzenie w 
oficjalnym nauczaniu Kościoła, zarówno na poziomie teologii spekulatywnej, jak i w kościelnej 
liturgii. Mimo to jej właściwy kształt wciąż pozostaje przedmiotem dyskusji. Jej przedstawicielami 
byli min. Ambroży z Mediolanu, a współcześnie: Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar, a w Polsce 
Wacław Hryniewicz. Wacław Antoni Hryniewicz (ur. 23 lipca 1936 w Łomazach) – polski ksiądz 
katolicki, członek Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI), teolog i 
ekumenista, znany jako ekspert w dziedzinie teologii prawosławnej oraz głosiciel nadziei 
powszechnego zbawienia. 
Obecnie toczą się dyskusje nad ortodoksyjnością niektórych tez Wacława Hryniewicza, zwłaszcza 
w zakresie poglądów na istnienie piekła oraz nadziei powszechnego zbawienia. Wielu katolickich 
teologów odrzuca je uznając, iż wchodzą one w obszar idei tzw. apokatastazy, będącej nie do 
pogodzenia z duchem nauki chrześcijańskiej. Z drugiej strony, Hryniewicz problem postawił wprost
we wstępie do jednej ze swoich książek:

Przedmiotem naszych rozważań jest nadzieja powszechnego zbawienia. Powszechne zbawienie nie 
może być doktrynalnym pewnikiem. Powinno pozostać przede wszystkim sferą nadziei, duchowego
zmagania i modlitwy. Nie opowiadam się za nauką o apokatastazie, rozumianej jako konieczność 
zbawienia powszechnego.
Wątpliwości w niektórych kręgach wzbudziło zakwestionowanie przez lubelskiego teologa 
wieczności piekła. W jego książkach refleksja ta pozostaje jednak w sferze pytań, przejętych od 
niektórych ze wschodnich ojców Kościoła, np. św. Izaaka Syryjczyka. 

Hierodiakon
Hierodiakon – w kościołach greckokatolickich i prawosławnym mnich posiadający święcenia 
kapłańskie w stopniu diakona. 
Diakonat (gr. διάκονος diákonos ‘sługa’) – pierwszy z trzech stopni święceń sakramentalnych w 
katolicyzmie i prawosławiu oraz trzecia posługa urzędu duchownego w Kościołach protestanckich. 

Diakonat w starożytności chrześcijańskiej

Święty Szczepan – diakon męczennik

Diakoni w początkach Kościoła

Diakonat wykształcił się w początkach chrześcijaństwa jako urząd osób odpowiedzialnych za 
funkcje charytatywne we wspólnocie chrześcijańskiej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Santo_Stefano_statue.jpg


Według Dziejów Apostolskich (Dz 6, 1–6) apostołowie wybrali w Jerozolimie siedmiu mężczyzn, 
mających odciążyć ich od spraw stołu: 
(1) Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że
przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. (2) Nie jest rzeczą słuszną, 
abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły – powiedziało Dwunastu, zwoławszy 
wszystkich uczniów. (3) Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się 
dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. (4) My zaś oddamy się wyłącznie 
modlitwie i posłudze słowa. (5) Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, 
męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i 
Mikołaja, prozelitę z Antiochii. (6) Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich 
ręce[1]. 
Początkowo, zgodnie z tradycją, powoływano przy siedzibach biskupich po siedmiu diakonów. Z 
czasem przestano przestrzegać tej zasady. Diakoni pełnili również szczególne funkcje liturgiczne. 
Odczytywali Ewangelię, podawali intencje modlitw, rozdzielali wiernym Eucharystię, a także 
pomagali biskupowi w udzielaniu sakramentu chrztu. 
Diakonisy w początkach Kościoła

Święta Olimpia – diakonisa

We wczesnych wiekach istniała w Kościele katolickim funkcja diakonisy. Kobiety nie były jednak 
wyświęcane, a udzielano im specjalnego błogosławieństwa. Ich posługa była zwykle związana z 
funkcjami pomocniczymi w liturgii, duszpasterstwem wśród kobiet, przygotowaniem 
katechumenów i działalnością charytatywną[2][3]. W Kościołach prawosławnych instytucja 
diakonisy przetrwała do XIII wieku. Sporadycznie do XX wieku pojawiała się w Kościołach 
orientalnych. 
Obecnie w Kościołach protestanckich mianem diakonis określa się siostry żyjące w instytutach 
diakonijnych i pracujące jako pielęgniarki lub nauczycielki[4]. 
Kościoły protestanckie, Kościoły starokatolickie i Kościoły niezależne (tzw. feministyczne) 
postrzegają kapłaństwo chrzcielne (powszechne) i urząd duchownego inaczej niż Kościół katolicki. 
Z tych też powodów niektóre z nich praktykują ordynowanie diakonek, czyli kobiet–diakonów. 

Diakonat w Kościołach prawosławnych

Zadania diakonów prawosławnych

W Kościołach prawosławnych od czasów wczesnochrześcijańskich diakoni pełnili funkcje służebne
wobec przełożonych oraz wobec całej społeczności wiernych. Zakres ich działalności pozostał ten 
sam. Są pomocnikami prezbiterów i biskupów podczas odprawiania nabożeństw, wygłaszają 
ektenie, czytają fragmenty z Dziejów Apostolskich, Listów Apostolskich i Ewangelię, asystują 
podczas sprawowania sakramentów i obrzędów. Samodzielnie diakoni nie odprawiają żadnego 
nabożeństwa. W wyjątkowych wypadkach diakon prawosławny może, podobnie jak każdy 
chrześcijanin, dokonać chrztu w przypadku braku prezbitera. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Olimpiada_diakonissa.jpg


Za pozwoleniem księdza lub biskupa diakon może nauczać zarówno w cerkwi jak i poza nią. 
Diakon, który przyjął stan zakonny nazywany jest w prawosławiu hierodiakonem. Starsi spośród 
diakonów, zwłaszcza przy katedrach biskupich noszą w prawosławiu miano protodiakonów 
(spośród kleru diecezjalnego) oraz archidiakonów (spośród kleru zakonnego). Mianowanie, 
powierzanie funkcji lub zwalnianie z jej pełnienia należy do biskupa. 

Szaty diakona prawosławnego

1. Diakon prawosławny ubrany w sticharion ( szata używana jako element stroju liturgicznego
w kościołach chrześcijańskich obrządków wschodnich, zwłaszcza bizantyjskich i 
pokrewnych, wywodząca się z chitonu, długiej sukni noszonej w starożytności. W obrządku 
rzymskim (łacińskim) odpowiednikiem sticharionu jest alba)  narękawniki i podwójny 
orarion.

W obrządku bizantyjskim szatami diakona są: sticharion, narękawniki (poruczy), oraz specjalna 
stuła diakońska, zwana orarionem, zwieszona z lewego ramienia. Niektórzy z diakonów tradycji 
wschodniej posiadają przywilej używania specjalnego, dłuższego orarionu podwójnego, którym 
dodatkowo przewiązują się z lewego ramienia na prawe biodro. 

Orarion (gr. ὀράριον) – długa, wąska szarfa z materiału noszona na sticharionie przez diakonów 
oraz subdiakonów w kościołach chrześcijańskich obrządków wschodnich, przede wszystkim 
bizantyjskich. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa ora – módl się, ponieważ wznosząc jeden z 
końców orarionu, diakon daje znak do modlitwy. Orarion symbolizuje skrzydła aniołów 

Subdiakoni
Subdiakoni noszą orarion owinięty wokół bioder z przodu, na plecach skrzyżowany, a następnie 
jego końce są przeciągnięte przez ramiona i łączą się z przodu na pasie. Orarion subdiakoński 
zazwyczaj nie jest zdobiony krzyżykami. 

 Diakoni
Orarion pojedynczy
Diakon nosi orarion na lewym ramieniu. Przednią jego część trzyma w ręce podczas wygłaszania 
ektenii oraz w czasie innych czynności liturgicznych. 
Orarion podwójny
W tradycji greckiej orarion jest dwukrotnie dłuższy niż orarion słowiański i owinięty jest 
dodatkowo wokół prawego boku. W tradycji rosyjskiej taki podwójny orarion noszą tylko diakoni, 
którzy otrzymali od biskupa stosowny przywilej. 

Orarion protodiakoński
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Orarion diakoński jest zazwyczaj ozdobiony kilkoma krzyżykami. Protodiakoni i archidiakoni 
noszą podwójny orarion, ozdobiony dodatkowo słowami hymnu Serafinów „Święty, Święty, 
Święty, Pan Zastępów”. Taki orarion jest także znacznie szerszy niż zwykły. 

Hieromnich (gr. ‘Iερομόναχος - hieromonachos) – w kościołach greckokatolickich i 
prawosławnym: mnich posiadający święcenia kapłańskie. 

Chirotonia − w Kościele prawosławnym i greckokatolickim udzielenie święceń wyższych kolejno 
na diakona, prezbitera i biskupa. 
Chirotonia ma miejsce zawsze podczas liturgii i zawsze jest sprawowana indywidualnie (nigdy nie 
wyświęca się kilku kandydatów jednocześnie, tj. w czasie jednej liturgii może być wyświęcony 
tylko jeden biskup, tylko jeden prezbiter, i tylko jeden diakon). Władzę udzielania święceń ma 
jedynie biskup, natomiast chirotonii nowego biskupa dokonywać musi trzech lub przynajmniej 
dwóch biskupów, co podkreśla kolegialny charakter episkopatu. Nawiązaniem do tradycji wyboru 
biskupów z czasów pierwszych wieków chrześcijaństwa jest potwierdzenie święceń biskupów przez
zgromadzonych wiernych, którzy w odpowiednim momencie liturgii wznoszą okrzyki „Axios!” 
(„Godzien!”). 

Prezbiter (gr. πρεσβύτερος, „starszy”; łac. presbyter) – urząd we wspólnotach chrześcijańskich. 
Prezbiterzy stanowią największą liczebnie grupę wśród duchowieństwa hierarchicznego w 
kościołach, w których hierarchia duchowieństwa występuje – są duchownymi drugiego stopnia, 
pomocnikami biskupa. Na mocy sukcesji apostolskiej urzędu, prezbiter posiada mandat od 
apostołów Chrystusa do przewodniczenia życiu i modlitwie Kościoła. W Kościele katolickim, 
prawosławnym i, pod pewnym względem, także anglikańskim, posługa ta jest zaliczana do 
sakramentów i jest urzędem kapłańskim. 

Historia
Prezbiterat od początku istnienia Kościoła chrześcijańskiego był kontynuacją urzędu apostolskiego, 
ustanowionego przez Jezusa Chrystusa. Do śmierci ostatniego z Apostołów, św. Jana w ok. 104 r., 
posługa prezbiterów miała funkcję pomocniczą w stosunku do posługi apostolskiej. Byli oni 
uosobieniem władzy pochodzącej od Chrystusa w odniesieniu do wspólnoty kościelnej (por. 2 Kor 
3,6)[1]. 
Dzieje Apostolskie mówią o posłudze prezbiterów w pierwotnym kościele jerozolimskim. 
Uczestniczyli w Soborze Jerozolimskim (Dz 15,2), odebrali wsparcie dla kościoła w Jerozolimie 
wysłane przez inne kościoły (Dz 11,30). Apostołowie ustanawiali ich w kościołach powstających po
świecie w wyniku głoszenia Słowa Bożego (Dz 14,23; 20,17; 21,18)[2]. 

Korzenie starotestamentalne

Termin „starsi” (gr. πρεσβυτεροι) używany w Kościele apostolskim, nie został przyjęty bez związku
z tradycyjną organizacją społeczności Izraela. Za czasów Chrystusa „starsi” stanowili grono 
przywódców religijnych narodu wybranego. Mówią o nich Ewangelie, np. wtedy, gdy chcąc ukarać 
kobietę cudzołożną odstąpili ze wstydem od swego zamiaru pod wpływem Jezusa (J 8,9). Ich 
tradycja, „tradycja starszych” była wzorem dla faryzeuszy i uczonych w Piśmie odnośnie do obmyć
rytualnych (Mk 7,3.5). „Starsi” – według zapowiedzi Jezusa – mieli Go odrzucić (Mk 8,31) i, 
rzeczywiście, stali za Jego aresztowaniem (Mt 26,47; Mk 14,43; Łk 22,52). Następnie 
prześladowali Kościół w Jerozolimie (Dz 4,5; 6,12). 
Już za czasów Mojżesza istnieli „starsi Izraela” (Wj 17,5-6; 19,7), byli przywódcami 
poszczególnych rodów (Pwt 31,9; Joz 7,6). O „starszych” jest mowa w czasach sędziów (1 Sm 4,3) 
a także w czasach królów, kiedy przekazali swą władzę Salomonowi (2 Sm 5,3); ich rola widoczna 
jest przy przenosinach Arki Przymierza (1 Krl 8,1)[2]. 
Czasy apostolskie



Prezbiterzy – starsi w Nowym Testamencie byli ustanawiani przez nakładanie rąk (Sakrament 
święceń). Nie występuje nazwa „kapłan”. W liście Jakuba mowa jest o starszych (gr. πρεσβυτεροι), 
którzy mieli być wzywani do chorych, by ich namaszczać (Jk 5,14). Szczególnym źródłem 
poznania prezbiteratu w okresie apostolskim są Listy św. Pawła. Zadaniem prezbiterów było 
głoszenie słowa i nauczanie oraz przewodzenie poszczególnym wspólnotom (1 Tm 5,17). Działali 
jako kolegium. 1. List do Tymoteusza mówi o nałożeniu rąk [kolegium] prezbiterów (gr. 
πρεσβυτεριον) w czasie święceń, które otrzymał Tymoteusz. Termin presbyterion oznacza właśnie 
kolegium, zespół prezbiterów (1 Tm 4,14). Przewodniczyli oni Eucharystii. Byli stróżami depozytu 
wiary i zarządzali lokalną wspólnotą Kościoła (Tt 1,5).

 Święty Paweł wymienia też cechy moralne „starszego” – ta nazwa wydaje się być dla Apostoła na 
tyle szeroka, że obejmuje obie posługi, prezbitera i biskupa – winien być gościnny, miłujący dobro, 
sprawiedliwy, pobożny, powściągliwy, przestrzegający zdrowej nauki apostolskiej, w pełni gotowy 
do dawania stosownych upomnień. Z kandydowania do tej posługi wykluczały takie wady jak: 
zarozumiałość, chciwość, skłonność do gniewu, pijaństwo i wszczynanie awantur (Tt 1,7-9; 1 Tm 
3,1-7). Kandydaci na prezbiterów nie mogli być powtórnie ożenionymi. Prezbiter winien być 
„mężem jednej żony” i sprawdzić się w domu, jako głowa rodziny, zwłaszcza w wychowywaniu 
własnych dzieci (Tt 1,5-6)[2]. 

Historycy chrześcijaństwa przypuszczają, że w I wieku każdy kościół lokalny (partykularny) (zbór),
posiadał radę starszych, swego rodzaju kolegium prezbiterów (prezbiterium), która nim zarządzała. 
Na przełomie I i II starsi przewodniczący zebraniom kolegium przyjęli tytuł biskupa. 
Najwcześniejszym świadectwem są Listy Ignacego Antiocheńskiego (ur. 30 – zm. 107). W jego 
okresie odnajdujemy już jasno wyznaczoną trzystopniową hierarchię w danym kościele lokalnym: 
jednego biskupa, grupy prezbiterów (prezbiterium), i grupy diakonów (por. List do Magnezjan 2-3)
[3][4]. 
O posłudze „starszych” pisał także św. Piotr Apostoł. Jego pierwszy list mówi jednocześnie o 
królewskim kapłaństwie wszystkich wierzących (1 P 2,9; por. Wj 19,5; 23,22), stąd jest dobrym 
źródłem do zbadania różnic i współzależności między posługą prezbiteratu a kapłaństwem 
chrześcijan. W piątym rozdziale ukazuje, że „starsi” mają szczególny związek z misterium 
paschalnym Chrystusa, z Jego Męką i zmartwychwstaniem. Związek ten ukazuje wspólny 
fundament dla prezbiteratu i kapłaństwa wszystkich chrześcijan (por. 1P 2,4): 

Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek 
Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które 
jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na 
niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla 
stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. (1 P 5,1-4)

Jak zauważył Albert Vanhoye SI, Piotr odnosi posługę prezbiterów do działania Chrystusa 
arcypasterza (Najwyższego Pasterza). Po grecku słowo to (archipoímenos) przypomina słowo 
arcykapłan (archiereús). Piotr używa też słowa epískopein, pochodzącego od epískopos, od którego 
utworzono słowo biskup. 
Nazwa prezbiterzy, dosłownie starsi, była używana wcześniej we wspólnotach hebrajskich, które w 
diasporze mówiły po grecku. Nazwę tę przejęły wspólnoty chrześcijańskie pochodzenia 
żydowskiego, skąd upowszechniła się w całym chrześcijaństwie. Była używana także w kościołach 
założonych przez Apostoła Pawła z Tarsu. Oznaczała tam, charakterystycznego dla struktury 
Kościoła, wyświęconego szafarza. Dzieje Apostolskie kilkakrotnie wspominają, że Paweł i Barnaba
ustanowili kilku starszych we wspólnotach przez siebie założonych. Paweł zwołał starszych gdy 
przybył do Efezu (Dz 20,17-38). Słowo to występuje w tym znaczeniu w sumie w sześciu Listach 
Nowego Testamentu[5]. 



Klemens Rzymski ok. 95 r. pisał w Liście do Koryntian o sukcesji apostolskiej, jako mającej 
sprzyjać pokojowi w Kościele. Jej pierwowzór odnajdywał w Starym Testamencie. Biskupa można 
porównać do arcykapłana, a prezbiterów do kapłanów-lewitów, mających szczególny udział w jego 
posłudze[6]. 

Pierwsze cztery stulecia
Według Joannesa Zizioulasa, począwszy od czasów ojców apostolskich wszystkie zachowane teksty
liturgiczne i kanoniczne pierwszych trzech stuleci (np. Tradycja apostolska Hipolita i syryjskie 
Didascalia Apostolorum) świadczą, że w odniesieniu do celebracji eucharystycznych, zadaniem 
prezbiterów było jedynie asystowanie biskupowi, który był właściwym i wyłącznym 
przewodniczącym Eucharystii. I dlatego z początku jedynie biskup był nazywany hiereus lub 
sacerdos w nawiązaniu do arcykapłańskiego tytułu Jezusa. Zizioulas zwrócił uwagę na modlitwę 
święceń prezbiteratu zawartą we fragmencie Tradycji Hipolita: 

Modlitwa przeznaczona do święcenia prezbiterów podawana przez Tradycję Apostolską (Hipolita), 
w przeciwieństwie do przeznaczonej do święcenia biskupów, nie wie nic o prawie prezbiterów do 
ofiarowania Eucharystii. Zamiast tej funkcji, kandydat, którego święcenia włączają do grona 
pezbiterów, otrzymuje charyzmat: (a) do rządzenia ludem Bożym z czystym sercem, jako 
kontynuację pracy starszych (prezbiterów) Starego Testamentu wybranych przez Mojżesza, oraz (b)
nauczania i napominania ludu. Rzeczywiście, prezbiterzy początkowo jawią się jako doradcy 
biskupa w administracji i tworzą radę Biskupią (synedrion)[7].

Radykalną zmianę – zauważa Zizioulas – obserwuje się w tekstach pochodzących z IV w., m.in. 
także w późniejszych, przeredagowanych wydaniach Tradycji Hipolita, zwanych Kanonami 
Hipolita czy w ósmej księdze Konstytucji apostolskich. W tym czasie pojawia się pogląd, że biskup 
różni się od prezbitera jedynie w prawie do udzielania święceń. Podobnie wypowiadają się 
Hieronim i Jan Chryzostom[8] 
Dopiero też na przełomie III i IV w. prezbiterów zaczęto nazywać kapłanami. 

Prawosławny prezbiter w stroju liturgicznym 

Archimandryta (gr. archimandrites – przełożony owczarni) – w okresie wczesnego 
chrześcijaństwa opiekun klasztorów na terenie danej diecezji. Obecnie tytułu tego używa się w 
cerkwi prawosławnej i w niektórych wschodnich Kościołach katolickich. 
Jest to przełożony większego klasztoru / monasteru albo kilku klasztorów, co w kościele Zachodu 
odpowiada mniej więcej opatowi. Tytuł bywa również honorowy, nadawany dygnitarzom 
patriarchatów, którzy są mnichami – wtedy mniej więcej odpowiada godności prałata. 
Godności archimandryty udziela władza kościelna: metropolita, arcybiskup, biskup, w Kościele 
katolickim papież; archimandrytów typu „zakonnego” ustanawiają także większe klasztory w 
drodze wyboru. 
Archimandryta ma prawo do używania w stroju chórowym mantii. W stroju liturgicznym ma prawo
używania mitry z czarnym zwieńczeniem, ale – w przeciwieństwie do biskupów – bez krzyża i 
żezła (pastorału). 



Kłobuk  
 Zarówno w Polsce, jak i w Rosji noszą biały kłobuk (nakrycie głowy)  .

Kukol (cs.куколь, gr.kukulion, łac.cucullus) – jedno z nakryć głowy duchownych 
prawosławnych, wywodzące się z czapki rzymskiej. 
Czarny, ostro zakończony kukol z pięcioma krzyżami jest częścią stroju wielkich schimników. W 
monastycyzmie starożytnym nakrycia głowy w tym kształcie nosili wszyscy mnisi. Wynikało to z 
rzymskiej tradycji ubierania w podobne czapki dzieci – ich noszenie miało przypominać mnichom o
dziecięcej prostocie i szczerości ducha, jaką mieli naśladować. Podobnie jak kłobuk, nakrycie 
głowy mnichów mantijnych, kukol przypomina o wyrzeczeniach życia monastycznego. 
Biały kukol, zaokrąglony w górnej części, z białym, rozdzielonym na trzy części welonem i 
postaciami serafinów, jest atrybutem patriarchów moskiewskich i całej Rusi. Biała barwa nakrycia 
głowy symbolizuje czystość i boską światłość, natomiast postacie serafinów, aniołów stojących 
według tradycji najbliżej Boga, wskazują na fakt sprawowania przez patriarchę zwierzchności nad 
Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. 
Biały kukol o analogicznym wyglądzie jest również noszony przez zwierzchnika niekanonicznego 
Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego. 
Katolikos-Patriarcha Gruzji nosi czarny kukol. 

Spotkanie patriarchów moskiewskiego i całej Rusi Cyryla i gruzińskiego Eliasza II z Władimirem 
Putinem. Obaj patriarchowie noszą odpowiednio biały i czarny kukol 

Antoni Pieczerski w kukolu wielkiego schimnika 

Wielki schimnik – mnich prawosławny, który został 
postrzyżony na trzeci stopień zakonny. Wielki schimnik jest 
zwolniony ze wszystkich obowiązków monasterskich, ale 
jednocześnie nie może on opuszczać terenu klasztoru. Do jego 
obowiązków należy nieustanna modlitwa. 
Szaty wielkiego schimnika to: riasa, anaław, kukol, mantija, 
sznur modlitewny (czotki), pas oraz chiton.



Czotki, cziotki (cs, ros), brojanica (sr), komboskion (gr)
– sznur modlitewny, zazwyczaj wełniany złożony
tradycyjnie ze 100, 30 lub 33 węzełków wykorzystywany
w chrześcijaństwie wschodnim do odliczania
odmawianych formuł Modlitwy Jezusowej, np.: Panie
Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną
grzesznikiem. 
Czotki (cziotki) zazwyczaj złożone są ze 100 węzełków
niepodzielonych lub podzielonych na 4 części po 25
węzełków; mające po 30 lub 33 węzełki podzielone są na
3 części odpowiednio po 10 lub 11 węzełków w każdej i
oddzielone od siebie separatorem pod postacią paciorka (koralika), który nie służy do odmawiania 
modlitw, a spełnia jedynie rolę estetyczną. Końcówki sznura (koronki) połączone są ze sobą i 
ozdobione bardzo często małym krzyżykiem greckim lub pomponikiem z frędzelkami, zwanym 
kitką. 
Liczba węzełków w cziotkach, komboskionie ma znaczenie symboliczne: 100 węzełków nawiązuje 
do liczby 10 pomnożonej przez 10, pod którą można doszukiwać się odniesienia do 10 Przykazań 
Bożych. Cziotki złożone ze 100 węzełków ułatwiają jednocześnie odliczanie Modlitwy Jezusowej 
idącej w setki i tysiące razy. Złożone z 30 węzełków przypominają 30 lat Jezusa Chrystusa, które 
spędził w ukryciu domu w Nazarecie i wiek w którym przyjął Chrzest Pokuty z rąk św. Jana 
Chrzciciela, wówczas również 30-letniego oraz rozpoczął działalność publiczną; nawiązują też do 
30 duchowych stopni drabiny do nieba opisanej w popularnym dziele mistycznym św. Jana 
Klimaka, pt. Drabina do Nieba. Złożone z 33 węzełków symbolizują 33 lata, jakie według tradycji 
chrześcijańskiej przeżył Jezus Chrystus na tym świecie. 
Chociaż czotki wykorzystywane są przy odmawianiu Modlitwy Jezusowej, to mogą też służyć do 
liczenia innych modlitw i formuł chrześcijańskich (np. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie,
pośpiesz ku ratunkowi memu, Ps 70,2), jeśli są one odmawiane wielokrotnie, jak również do 
liczenia wykonywanych pokłonów. Obowiązkowo z czotków korzystają mniszki i mnisi obrządku 
wschodniego, zobowiązujący się do codziennego odmawiania określonej liczby Modlitwy 
Jezusowej. Ta modlitewna praktyka obecna jest również wśród wiernych świeckich obrządków 
wschodnich, a pod wpływem bestsellerowej książki, pt. Opowieści pielgrzyma, Modlitwa Jezusowa 
zdobywa coraz większą popularność w Zachodnim Chrześcijaństwie: wśród katolików i 
protestantów.
Z reguły czotki wykonuje się z cienkiego sznurka lub wełny, by przesuwanie koralików nie 
wywoływało żadnego odgłosu. Staroobrzędowcy posługują się innym rodzajem koronki 
modlitewnej o nazwie lestowka pod postacią paska, albo taśmy ze 111 wałeczkami, spełniającymi 
rolę analogiczną co węzełki w czotkach, komboskionie.

Postrzyżyny mnisze – w prawosławiu obrzęd przyjęcia posłusznika lub posłusznicy do stanu 
mniszego. Jego forma jest identyczna dla wszystkich Cerkwi autokefalicznych. 

Historia obrzędu

W początkowej fazie rozwoju ruchu monastycznego szczególny rytuał związany z przyjmowaniem 
nowicjusza do stanu mniszego nie był znany. Atanazy Wielki w żywocie Antoniego Pustelnika nie 
wspomina ani o tego rodzaju ceremonii, ani nawet o składaniu ślubów mniszych. Informacja o 
ceremonii postrzyżyn mniszych jest natomiast zawarta w pismach Teodora Studyty. 



Przebieg postrzyżyn
Do przyjęcia postrzyżyn mniszych dopuszczane są osoby, które odbyły okres nowicjatu (cs. 
posłuszanije), a ich rozwój duchowy został oceniony pozytywnie (zwyczajowo nowicjat trwa trzy 
lata). Przed obrzędem posłusznik spowiada się z całego życia. Zwyczajowo postrzyżyn dokonuje 
biskup, w którego jurysdykcji pozostaje dany monaster, lub przełożony wspólnoty. Prawo do 
dokonania obrzędu postrzyżyn, za błogosławieństwem biskupa lub przełożonego, ma jednak każdy 
mnich, nie może natomiast uczynić tego kapłan sam niebędący mnichem. 
W tradycji prawosławnej istnieją trzy stopnie postrzyżyn mniszych: riasoforne, małej i wielkiej 
schimy. 

Postrzyżyny riasoforne

Obrzęd ten upoważnia doświadczonego posłusznika do noszenia niektórych szat mniszych, nie 
łączy się natomiast ze złożeniem ślubów wieczystych (śluby czasowe nie funkcjonują w tradycji 
prawosławnej w ogóle). Ceremonia rozpoczyna się odczytaniem Trisagionu, modlitwy Ojcze nasz i 
troparionów pokutnych. Następnie udzielający postrzyżyn dziękuje Bogu za wyzwolenie 
posłusznika od pełnego grzechów życia świeckiego i skierowanie go do życia anielskiego w 
monasterze. W drugiej modlitwie prosi o udzielenie mu łask i wsparcia w życiu mniszym. 
Następnie odbywa się właściwy moment postrzyżyn, czyli obcięcie czterech pasm włosów 
połączone z nakreśleniem znaku krzyża na głowie posłusznika i wypowiedzeniem słów W imię 
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Następnie postrzyżony otrzymuje riasę i kamiławkę. Przy 
postrzyżynach riasofornych nie jest konieczne wyznaczenie imienia zakonnego, posłusznik może 
zachować imię otrzymane na chrzcie. Zachowuje także prawo do opuszczenia monasteru, jednak 
jest to wysoce niezalecane. 

Postrzyżyny małej schimy

Ceremonia ta łączy się ze złożeniem ślubów wieczystych i ostatecznie wprowadza kandydata do 
stanu zakonnego. Jej symbolika ukazuje śmierć mnicha dla życia doczesnego i powtórne narodziny 
dla nowego życia, poświęconego Bogu i dążeniu do zbawienia 
Tradycyjnie ceremonia powinna odbywać się podczas Świętej Liturgii, po Małym Wejściu, może 
jednak zostać przeniesiona na zakończenie wieczerni lub całonocnego czuwania. Odbywa się przy 
zgaszonych światłach w cerkwi, którą oświetlają jedynie świece trzymane w dłoniach przez 
zgromadzonych mnichów asystujących przy obrzędzie. 

Przystępujący do postrzyżyn symbolicznie wyrzeka się wszystkiego, co proponuje życie świeckie, 
wchodząc do przedsionka cerkwi w białej długiej koszuli, boso. Następnie dwaj wyznaczeni mnisi 
doprowadzają go przed carskie wrota ikonostasu, przykrywając swoimi mantiami, podczas gdy chór
śpiewa troparion Ojcowskie objęcia odnoszący się do historii syna marnotrawnego. Kandydat 
kładzie się krzyżem (lub stoi z pochyloną głową) przed oczekującym go przełożonym monasteru 
lub biskupem. Ten zadaje mu kolejne pytania, które mają sprawdzić, czy powołanie danej osoby jest
szczere, czy jest ona gotowa pozostać w klasztorze do końca życia, zachowywać ubóstwo, 
posłuszeństwo i czystość, definitywnie wyrzec się życia świeckiego, znosić w imię przyszłego 
zbawienia wszystkie niedogodności i cierpienia. Na każde pytanie posłusznik odpowiada 
twierdząco. Następnie udzielający postrzyżyn czyta lekcję o tym, jak powinien żyć mnich i 
wygłasza trzy modlitwy, w których prosi Boga kolejno o kierowanie nowego mnicha do pełni 
prawdy, udzielenie mu łaski Ducha Świętego i włączenie do grona zbawionych. 
Następnie udzielający postrzyżyn kładzie nożyczki na otwartej Ewangelii i oznajmia Oto Chrystus 
niewidzialnie tu stoi. Uważaj, albowiem nikt nie przymusza cię, abyś przystąpił do tego stanu. 
Uważaj, albowiem sam z własnej woli pragniesz rękojmi wielkiego stanu anielskiego. Kandydat 
ponownie potwierdza zamiar zostania mnichem. Wtedy biskup lub przełożony monasteru rzuca 
nożyce na ziemię i poleca mu podniesienie ich. 



Gest ten powtarzany jest trzykrotnie. Za trzecim razem udzielający postrzyżyn oznajmia: Oto z ręki
Chrystusa przyjmujesz je: bacz, komu składasz obietnice, do kogo przystępujesz i kogo się 
wyrzekasz.. Po tych słowach ścina cztery pasma włosów kandydata w ten sam sposób, co przy 
postrzyżynach riasofornych, ogłaszając Brat nasz (imię) strzyże włosy swojej głowy na znak 
wyrzeczenia się tego świata i wszystkiego, co w nim, na znak wyrzeczenia się swej woli i wszystkich 
namiętności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.. 

W momencie tym zwraca się do mnicha po raz pierwszy nowym imieniem. Kandydat nie ma 
wpływu na to, jakie imię otrzyma. Może zostać ono wcześniej wylosowane z kilku propozycji lub 
wybrane całkowicie dowolnie przez osobę, która dokonuje postrzyżyn. Posłusznik nie ma prawa 
sam dokonać wyboru nowego imienia. 
W ostatniej części obrzędu mnich otrzymuje pozostałe elementy stroju zakonnego, które nie zostały
mu wręczone w czasie postrzyżyn riasofornych: podriasnik, paraman, skórzany pas, mantię, czarny 
kłobuk i czotki. Na koniec otrzymuje krzyż i charakterystycznie wygiętą świecę, symbolizującą 
zmianę, jaka dokonała się w jego życiu. Po postrzyżynach mnich pozostaje przez kilka dni w 
świątyni, nie wykonuje w monasterze żadnych prac, a jedynie uczestniczy w nabożeństwach i modli
się indywidualnie, czyta Ewangelie i psalmy. 

Postrzyżyny wielkiej schimy

Mnich małej schimy, który pragnie całkowicie odłączyć się od świata i poświęcić wszystkie swoje 
działania jedynie Bogu, może przyjąć postrzyżyny wielkiej schimy. Rytuał ten powtarza zasadnicze 
elementy postrzyżyn małej schimy, jest jednak odprawiany z większym jeszcze dostojeństwem i 
surowością. Ceremonia ta odbywa się w czasie Świętej Liturgii, po Małym Wejściu, po którym 
śpiewane są troparion dnia oraz szczególne, związane z odbywającą się uroczystością tropariony i 
antyfony pokutne. Wielki schimnik otrzymuje również nowe szaty – anaław, wielki paraman i 
czarny kukol.

Carskie wrota, zwane też Bramą Królewską, Świętą Bramą lub Świętymi Wrotami – w cerkwiach 
to główne drzwi w ikonostasie znajdujące się w jego centralnej części, otwierane tylko podczas 
nabożeństwa (wyjątkiem jest tydzień paschalny, kiedy na znak otwartego grobu Jezusa Chrystusa 
zarówno carskie, jak i diakońskie wrota są otwarte dzień i noc). Przechodzić przez nie może jedynie
kapłan pełniący posługę, w niektórych momentach nabożeństw też diakon. Dawniej mógł to czynić 
także car w dniu swojej koronacji. 
Pierwotnie były tylko malowane a od XVII w. ażurowo rzeźbione. Na ich skrzydłach występują 
postacie czterech Ewangelistów lub rzeźbione jest drzewo Jessego a Ewangeliści umieszczeni są na 
jego tle w okrągłych medalionach. Ewangeliści często wyobrażeni są symbolicznie: św. Mateusz 
jako człowiek, św. Marek jako lew, Łukasz jako byk i św. Jan jako orzeł. W górnej części wrót 
przedstawiana jest scena Zwiastowania z Archaniołem Gabrielem na lewym skrzydle i Marią na 
prawym. 
Z lewej strony carskich wrót znajdują się wrota północne, a z prawej wrota południowe (nazywane 
diakońskimi). Mogą przechodzić przez nie osoby duchowne oraz mężczyźni świeccy pomagający w
sprawowaniu nabożeństwa. Wrota diakońskie ozdobione są wizerunkami archaniołów Gabriela i 
Michała lub pierwszych męczenników – diakonów: św. Szczepana i św. Wawrzyńca. 
Po prawej stronie carskich wrót umieszczany jest zawsze wizerunek Chrystusa Nauczającego, który
prawą ręką błogosławi a w lewej trzyma otwartą księgę lub zwój. Pomiędzy carskimi wrotami a 
wrotami północnymi umieszczana jest zaś ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem w przedstawieniu 
Hodigitria lub Eleusa. Hodigitria (gr. wskazująca drogę, przewodniczka) to Bogurodzica siedząca 
lub stojąca, która trzyma Chrystusa na lewym ramieniu a prawą ręką wskazuje na jego postać. 
Chrystus siedzi wyprostowany błogosławiąc prawą ręką, a w lewej trzyma zwój lub księgę. Eleusa 
(cs. Umilenije) to Matka pochylająca głowę, aby przytulić swój policzek do policzka Syna, który 
obejmuje ją ręką za szyję. 



Carskie i diakońskie wrota w Jarosławiu 

Carskie wrota w Śnietnicy 



Protojerej (z gr. πρωτοιερεύς protohiereús – pierwszy kapłan) – w Cerkwi prawosławnej 
przełożony kleru katedralnego lub zwierzchnik większej parafii. Stanowisko protojereja odpowiada 
stanowisku dziekana kapitulnego – prałata kapituły katedralnej lub kolegiackiej. 

Protopop (gr. protopapás) – dawne, wyszłe z użycia na początku XIX stulecia, określenie kapłana 
prawosławnego wyższego stopnia, sprawującego opiekę nad kilkoma parafiami. Protopop jest w 
Cerkwi prawosławnej odpowiednikiem dziekana kierującego dekanatem. Niekiedy stanowisko to 
uważa się za równoważne z stanowiskiem protojereja, chociaż to drugie odpowiada bardziej 
stanowisku dziekana kapitulnego – prałata kapituły katedralnej lub kolegiackiej. 

Mitrat – w Cerkwi prawosławnej i Kościele greckokatolickim duchowny wyższego stanu, któremu 
przysługuje prawo do noszenia mitry. 
W języku greckim słowo „mitre” oznacza nakrycie głowy. Mitra noszona przez mitratów nie jest 
jednak zwieńczona krzyżem jak mitra biskupia. Razem z mitrą duchowny otrzymuje „nabiedrzec”, 
czyli wydłużony romb zakładany jako część stroju liturgicznego. 
Mitrat jest członkiem konsystorza biskupiego, należy do ścisłego grona najbliższych 
współpracowników ordynariusza diecezji. Tytuł mitrata odpowiada tytułowi infułata lub kanonika 
w kościele łacińskim. 
Mitrat może być spowiednikiem patriarchy, metropolity, biskupa – tak, jak kanonik w Kościele 
łacińskim może być spowiednikiem papieża. 
W cerkwi greckokatolickiej mitrat jest odpowiednikiem biskupa. Gdy grekokatolicy nie mieli w 
Polsce biskupa, rolę tę wypełniał mitrat. Współcześnie zwierzchnikiem Kościoła katolickiego 
obrządku bizantyjsko-białoruskiego na Białorusi jest mitrat ks. Jan Sergiusz Gajek (z lubelskich 
marianów). 

Igumen, ihumen (gr. ἡγούμενος, 'hēgoúmenos'; mac. i bułg. игумен, 'igumen'; ros. игумен, 
'igumien'; ukr. ігумен, 'ihumen'; biał. ігумен, 'ihumien') – w prawosławiu oraz w katolickich 
Kościołach wschodnich przełożony samodzielnego monasteru lub domu zakonnego, odpowiednik 
katolickiego przeora. 

Diak (gr. διάκονος diákonos 'sługa', również daskał, od greckiego didaskalos, por. didaskalia) – 
funkcja kościelna w obrządku prawosławnym i greckokatolickim. 
Diak to kantor, który w cerkwi prowadzi śpiewy i zna się na obrządku. Towarzyszy i pomaga 
kapłanowi w jego posłudze, tzn. śpiewa podczas nabożeństw, w czasie udzielania sakramentów lub 
na pogrzebach. 
Był również doradcą chłopów, czytał im Psałterz i literaturę ludową, nauczał w szkółce parafialnej, 
dbał o wygląd cerkwi, organizował prace chóru i bractw cerkiewnych. 
Na terenie Galicji w 1782 większą część ich majątku (diakówki) przejęto na Fundusz Kościelny, 
resztę w latach 70. XIX wieku na rzecz szkół. Wtedy też ze szkół zaczęli wypierać ich nauczyciele 
świeccy. W 1886 zorganizowali własne towarzystwo wzajemnej pomocy, jednak środki przez nie 
zgromadzone okazały się niewystarczające. W związku z tym w latach 90. XIX wieku rozpoczęli 
oni walkę o stałe wynagrodzenie za pracę na rzecz parafii, w 1892 wystąpili nawet z żądaniem 
przyznania statusu urzędników. 

Instytut Diaków w Przemyślu (również Instytut Diaków i Nauczycieli Szkół) - instytucja 
pedagogiczna utworzona 24 lipca 1816 w Przemyślu przez biskupa Michała Lewickiego oraz 
księdza Iwana Mohylnyckiego, w celu kształcenia diaków cerkiewnych i nauczycieli szkół 
ludowych. 
Na utworzenie szkoły wyraził zgodę papież Pius VII, a zatwierdził pismem z 24 sierpnia 1818 
cesarz Franciszek I. 



Uczniami Instytutu mogła być jedynie młodzież unicka. Przyjmowano z zasady chłopców 
pochodzących z ubogich rodzin. Od kandydatów wymagano przygotowania ogólnego na poziomie 
programu dwuklasowej szkoły początkowej oraz zdolności, jakie powinny cechować dobrego diaka
i nauczyciela. Kandydatami do Instytutu byli najczęściej synowie księży lub służby cerkiewnej. 
Dodatkowym warunkiem przyjęcia była roczna praktyka nauczycielska/diakowska. 
Nauka w szkole toczyła się systemem kursowym, półrocznym. Pierwszy kurs kończył się 
egzaminem i promocją na drugi kurs, a drugi kurs kończył się egzaminem końcowym z całości 
materiału dwóch kursów. 
Podobne instytucje działały we Lwowie i Chełmie. Uczniowie Instytutu, tak jak i nauczyciele szkół 
ludowych, zwolnieni byli z obowiązku służby wojskowej. W latach 40. XIX wieku rocznie Instytut 
kończyło do 25 osób. Zwykle ponad połowa korzystała z bezpłatnej nauki i pobytu w internacie. 
Instytut utrzymywany był w części ze składek wiernych, a w części z dochodów ziemskich kurii. 

Subdiakon (łac., po gr.: ὑποδιάκονος, hipodiakon ὑπο- pod- i διάκονος 'sługa') – urząd kościelny 
niższy od diakonatu. W Kościele prawosławnym jest to najwyższy stopień święceń niższych 
(chirotesja), wyższy od lektoratu. Istotą roli subdiakona w prawosławiu jest asystowanie 
celebransowi podczas hierarchicznej Boskiej Liturgii (przewodniczy jej biskup). Subdiakon ubiera 
biskupa, trzyma jego księgi używane podczas służby, nosi potrzebne rzeczy takie jak dikirion 
((dikerion gr. dyo dwa – kéros, kerion – świeca) – przenośny, dwuramienny świecznik używany w 
uroczystych liturgiach Kościołów obrządku wschodniego podczas błogosławieństwa. Biskup 
trzymając w lewej ręce dikerion a w prawej trikerion błogosławi nimi wiernych. Krzyżujące się 
świece symbolizują dwoistość natury Chrystusa. Świecznik z uchwytem, trzymany w lewej ręce, 
często był srebrzony lub złocony oraz ozdabiany kłosami zboża, gałązkami lub winną latoroślą .)- 
 i trikirion (gr. – trikerion) – trójramienny świecznik używany w uroczystych liturgiach Kościołów 
obrządku wschodniego. Biskup trzymając w prawej ręce trikerion a w lewej dikerion błogosławi 
nimi wiernych. Trzy krzyżujące się świece symbolizują Trójcę Świętą. 

 Istnieje specjalny ryt święceń subdiakońskich, aczkolwiek w praktyce zarówno akolita,(z 
greckiego ἀκόλουθος „akólouthos” – „towarzyszący, idący za kimś”  lub ἀκολουθέω „akóloutheo” –
„iść za kimś, naśladować, towarzyszyć” ) – chrześcijanin ustanowiony do pomocy kapłanowi i 
diakonowi w sprawowaniu liturgii)-   jak i lektor może otrzymać od biskupa błogosławieństwo na 
ubranie szat subdiakońskich i służenie za każdym razem, w konkretnych sytuacjach, bądź też na 
stałe. 
Praktyka subdiakonatu ma początki w Kościele starożytnym, wspomina się o nich np. w Kanonach 
Apostolskich (kanon 26). Zapisana tam zasada zabrania subdiakonowi (podobnie jak diakonowi czy
prezbiterowi) na zawarcie związku małżeńskiego po otrzymaniu święceń. 
Subdiakon zakłada sticharion oraz orarion związany wokół jego bioder ponad plecami (krzyżując 
się z tyłu), które kończą się wisząc od frontu, zaczepione pod miejscem wokół bioder . Często 
wyświęceni subdiakoni zakładają swoje orariony skrzyżowane od frontu bądź z tyłu aby odróżnić 
się od akolitów, którzy noszą sticharion w zwykły sposób. Podobnie jak lektorzy, subdiakoni mogą 
nosić sutannę, chociaż wielu z nich nosi ją tylko w momencie służenia. 
W sytuacjach gdy nabożeństwu nie przewodzi biskup subdiakon przybiera rolę akolity, asystując 
prezbiterowi, podczas służby wewnątrz świątyni, jak i w prezbiterium. 
Subdiakoni mają podobne funkcje w Kościołach orientalnych (jak Ormiański czy Koptyjski) oraz 
we wschodnich rytach Kościoła katolickiego. 
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