
1. TERMINY PRZYJĘTE I ODRZUCONE

terminy przyjęte — druk wytłuszczony

terminy odrzucone — kursywa

U — używaj

NU — nie używaj

TK — termin skojarzony

TS — termin szerszy

TW — termin węższy

aaronowe kapłaństwo
U kapłaństwo starotestamentalne

Abba
TK dziecięctwo Boże

Syn Boży
Bóg Ojciec
zrodzenie
modlitwa Pańska

TS ojcostwo Boga

abiogeneza
TS ewolucjonizm

życie

absolucja
U rozgrzeszenie

Absolut
NU byt absolutny

absolutny byt
byt najwyższy
najwyższy byt
byt konieczny
konieczny byt
byt nieograniczony
nieograniczony byt
byt doskonały
doskonały byt
byt pierwotny
pierwotny byt
byt sam w sobie
byt nieuwarunkowany
nieuwarunkowany byt
pełnia bytu
pełnia istnienia
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Adam

Pierwsza Przyczyna
Ipsum esse
Actus purus
Akt czysty
najdoskonalsza Osoba
Prajednia
najczystsza forma
najdoskonalsza monada
nieskończona substancja

TK Bóg
doskonałość Boga
samoistność Boga
istota i istnienie

TS byt

absolutna świętość
U świętość Boga

absolutny byt
U Absolut

absolvere a peccatis
U rozgrzeszenie

abyssos
U piekło

accomodatio
U akomodacja (teologia)

actus humanus
U czyn ludzki

actus justificationis
U usprawiedliwienie

actus mere salutaris
U zasługa

Actus purus
U Absolut

actus salutaris et meritorius
U zasługa

Adam
NU pierwszy mężczyzna

pierwszy ojciec
praojciec ludzkości
pierwszy człowiek
Ha-Adam

TK Ewa
pierwszy grzech
pierwotna niewinność
grzech pierworodny
Nowy Adam
Lilit

TS pierwsi ludzie

Adam i Ewa
U pierwsi ludzie

adaptacja liturgiczna
U akomodacja liturgiczna

adaptatio liturgica
U akomodacja liturgiczna

adiafora
U adiaphora

adiaphora
NU adiafora
TK artykuły fundamentalne

teologumenon
dogmat

TS kwalifikacja teologiczna

adikia
U grzech
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adoracja

Adon
U Adonai

Adonai
NU Adonaj

Adon
TK Jahwe

El
Elohim
Kyrios

TS imię Boga

Adonaj
U Adonai

Adonaj Ehad
U jedyność Boga

adopcja na dzieci Boże
U dziecięctwo Boże

adopcja przez Boga
U dziecięctwo Boże

adopcja (teologia)
U dziecięctwo Boże

adopcja wierzących
U dziecięctwo Boże

adopcjanizm
U adopcjonizm

adopcjonizm
NU adopcjanizm

monarchianizm adpocjonistycz-
ny
monarchianizm adopcjanistycz-
ny

TK modalizm
arianizm
semiarianizm
socynianizm
assumptus homo
Syn Boży
człowieczeństwo Jezusa

TS Trójca Święta
Jezus Chrystus
herezje chrystologiczne
jezuologia

TW ebionici

adoracja
NU adoracja Boga

kult oddawany Bogu
wielbienie Boga
uwielbienie Boga
oddawanie czci Bogu
cześć Boga
cześć oddawana Bogu
Bóg - adoracja
Bóg - kult
Bóg - oddawanie czci
cześć przynależna Bogu
kult przynależny Boga
kult Boga

TK kult świętych
kult aniołów
liturgia
modlitwa

TS Bóg
akt religijny

TW doksologia
kult Eucharystii

adoracja Boga
U adoracja
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adwentyzm

adoracja Eucharystii
U kult Eucharystii

adoracja eucharystyczna
U kult Eucharystii

adoracja Hostii
U kult Eucharystii

adoracja Najświętszego Sakra-
mentu

U kult Eucharystii

adpopcja duchowa
U dziecięctwo Boże

Advocatus
U Paraklet

adwentystyczna teologia
U adwentyzm

adwentystyczne Kościoły
U adwentyzm

adwentyści
U adwentyzm

adwentyzm
NU Kościół adwentystyczny

Kościół Adwentystów Dnia Siód-
mego
Kościoły adwentystyczne
adwentystyczne Kościoły
teologia adwentystyczna
adwentystyczna teologia
adwentyści

TK kalwinizm
anglikanizm
luteranizm

anabaptyzm
metodyzm
baptyzm
ruch zielonoświątkowy
millenaryzm
paruzja
Armagedon

TS protestantyzm

aecjanie
U eunomianizm

aecjanizm
U eunomianizm

Aeiparthenos
U dziewictwo Maryi

Aeszma Daeva
U Asmodeusz

Aeterna Dei Sapientia
U Mądrość Boża

aeternitas Dei
U wieczność Boga

aftartodokeci
U aftartodoketyzm

aftartodoketyzm
NU aftartodokeci
TS monofizytyzm

doketyzm

agapa
U Eucharystia

agape
U miłość
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akomodacja liturgiczna

aggeloi
U anioł

aggelos
U anioł

Agios
U świętość Boga

agnostycyzm
TK politeizm

monoteizm
ateizm
teizm
deizm
panteizm
argumenty na istnienie Boga
fideizm
palamizm

TS istnienie Boga
poznanie Boga

Agnus Dei
U Baranek Boży

agonia Jezusa na krzyżu
U ukrzyżowanie Jezusa

ahaba
U miłość

akacjanie
U semiarianizm

akatistos
U akatyst

akatyst
NU akatistos
TS kult maryjny

akomodacja biblijna
NU biblijna akomodacja
TK akomodacja dogmatyczna

akomodacja liturgiczna
akomodacja misyjna
akomodacja pastoralna

TS hermeneutyka biblijna
akomodacja (teologia)

akomodacja dogmatyczna
NU dogmatyczna akomodacja

reinterpretacja dogmatów
dogmaty - reinterpretacja
dogmat - reinterpretacja
reinterpretacja dogmatu

TK akomodacja biblijna
akomodacja liturgiczna
akomodacja misyjna
akomodacja pastoralna
depozyt wiary

TS rozwój dogmatów
akomodacja (teologia)

akomodacja liturgiczna
NU liturgiczna akomodacja

akomodacja liturgii
adaptacja liturgiczna
aptatio liturgica
adaptatio liturgica

TK akomodacja dogmatyczna
akomodacja biblijna
akomodacja misyjna
akomodacja pastoralna

TS akomodacja (teologia)

akomodacja liturgii
U akomodacja liturgiczna
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akomodacja misyjna

akomodacja misyjna
NU misyjna akomodacja

dialog misyjny
inkulturacja

TK akomodacja dogmatyczna
akomodacja biblijna
akomodacja liturgiczna
akomodacja pastoralna
misyjność Kościoła

TS akomodacja (teologia)

akomodacja pastoralna
NU pastoralna akomodacja
TK akomodacja dogmatyczna

akomodacja biblijna
akomodacja liturgiczna
akomodacja misyjna

TS akomodacja (teologia)

akomodacja (teologia)
NU akomodacja teologiczna

akomodacja w teologii
teologia - akomodacja
teologiczna akomodacja
accomodatio

TK znaki czasu

TW akomodacja biblijna
akomodacja dogmatyczna
akomodacja liturgiczna
akomodacja pastoralna
akomodacja misyjna

akomodacja teologiczna
U akomodacja (teologia)

akomodacja w teologii
U akomodacja (teologia)

Akt czysty
U Absolut

akt ludzki
U czyn ludzki

akt małżeński
NU małżeńskie stosunki seksualne

stosunki seksualne małżonków
dopełnienie małżeństwa
małżeński stosunek seksualny
małżeństwo - dopełnienie
współżycie małżeńskie
współżycie seksualne małżon-
ków
pożycie seksualne małżonków
pożycie małżeńskie
seks małżonków
akt seksualny małżonków
seks małżeński
stosunek seksualny małżonków
zjednoczenie cielesne małżon-
ków
obowiązek małżeński
powinność małżeńska
małżeński obowiązek
małżeński akt
copula

TS małżeństwo
czyn ludzki
płciowość ludzka

akt religijny
NU akty religijne
TK wiara
TS czyn ludzki

życie religijne
TW modlitwa

ofiara
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akty penitenta

liturgia
asceza
adoracja

akt seksualny małżonków
U akt małżeński

akt stwarzania
U akt stwórczy

akt stworzania człowieka
U stworzenie człowieka

akt stworzenia
U akt stwórczy

akt stwórczy
[nie należy mylic z terminem ”stwo-
rzenie”, przyjętym na określenie
świata stworzonego]

NU akt stwarzania
stwarzanie
akt stworzenia
stworzenie świata
stworzenie wszechświata
creatio
creatio ex nihilo
powołanie do istnienia
stworzenie z niczego
bara

TK stworzenie
kosmogonia
emanacja

TS Stwórca
protologia

TW nowe stworzenie
ciągłość stwarzania
stworzenie człowieka

akt wiary
U wiara

akt zbawczy człowieka

U zasługa

akty eschatyczne
NU eschatyczne akty

TK procesy eschatyczne

stany eschatyczne

TS eschatologia

TW paruzja

nowe stworzenie

akty penitenta
NU warunki sakramentu pokuty

sakrament pojednania - warun-

ki

TK rozgrzeszenie

TS sakrament pojednania

TW skrucha

rachunek sumienia

spowiedź

zadośćuczynienie za grzechy

akty religijne

U akt religijny

aleksandryjska egzegeza

U aleksandryjska szkoła egzege-

tyczna

aleksandryjska szkoła

U teologia aleksandryjska
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aleksandryjska szkoła egzegetyczna

aleksandryjska szkoła egze-
getyczna

NU aleksandryjska szkoła kateche-
tyczna
aleksandryjska egzegeza
egzegeza aleksandryjska
szkoła egzegetyczna w Aleksan-
drii
szkoła katechetyczna w Alek-
sandrii

TK antiocheńska szkoła egzegetycz-
na

TS teologia aleksandryjska

aleksandryjska szkoła kateche-
tyczna

U aleksandryjska szkoła egzege-
tyczna

aleksandryjska teologia
U teologia aleksandryjska

Alfa i Omega
NU Początek i Koniec

Pierwszy i Ostatni
TK Mesjasz

Emmanuel
Syn Człowieczy
Syn Boży
Kyrios
Sługa Jahwe
Baranek Boży
Oblubieniec
Ja Jestem
Dobry Pasterz
Zbawiciel
Syn Dawida
chrystologia kosmiczna

pleroma
boskość Jezusa

TS tytuły chrystologiczne

am Israel
U naród wybrany

am JHWH
U naród wybrany

amatio
U miłość

Amnos tou Theou
U Baranek Boży

Amnos tu Theu
U Baranek Boży

amor
U miłość

anabaptyści
U anabaptyzm

anabaptyzm
NU mennonici

anabaptyści
TK kalwinizm

anglikanizm
luteranizm
baptyzm
ruch zielonoświątkowy
chrzest dzieci

TS protestantyzm

analogia bytów
U analogia bytu
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angelologia

analogia bytu
NU analogia entis

analogia bytów
TK antropomorfizm

znaki Trójcy
teologia apofatyczna

TS poznanie Boga
analogia

analogia entis
U analogia bytu

analogia fidei
U analogia wiary

analogia wiary
NU analogia fidei
TS analogia

anamneza
NU anamneza eucharystyczna

eucharystyczna anamneza
anamneza liturgiczna
liturgiczna anamneza
Pamiątka
pamiątka śmierci i zmartwych-
wsytania
uobecnienie ofiary Jezusa
ofiara Jezusa - uobecnienie
pamiątka Ostatniej Wieczerzy
uobecnienie Tajemnicy Pas-
chalnej
uobecnienie śmierci i zmar-
twychwstania Jezusa

TK kult Eucharystii
obecność Chrystusa
ustanowienie Eucharystii

TS Eucharystia

anamneza eucharystyczna
U anamneza

anamneza liturgiczna
U anamneza

anatema
U ekskomunika

anatematyzm
U ekskomunika

anathema
U ekskomunika

angelofania
NU angelofanie

objawienie anielskie
TK teofania

chrystofanie
objawienie prywatne
anioł Jahwe

TS anioł

angelofanie
U angelofania

angeloi
U anioł

angelolatria
U kult aniołów

angelologia
(w teologii chrześcijańskiej demono-
logia jest częścią angelologii, a w re-
ligioznawstwie angelologia jest czę-
ścią demonologii)

NU nauka o aniołach
TS protologia
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angelologia biblijna

TW angelologia biblijna
anioł
demonologia

angelologia biblijna
NU aniołowie - nauczanie biblijne

aniołowie - nauka biblijna
nauczanie biblijne o aniołach
nauka biblijna o aniołach
biblijna angelologia

TK demonologia biblijna
TS angelologia

teologia biblijna

angelos
U anioł

anglikanizm
NU Wspólnota anglikańska

Kościół anglikański
teologia anglikańska
anglikańska teologia
Kościół episkopalny
Narodowy Kościół Anglii

TK luteranizm
kalwinizm
baptyzm
anabaptyzm
adwentyzm
metodyzm
ruch zielonoświątkowy
cezaropapizm

TS protestantyzm
TW purytanizm

anglokatolicyzm
Common Prayer Book
39 artykułów
episkopalizm

anglikańska teologia
U anglikanizm

anglokatolicy
U anglokatolicyzm

anglokatolicyzm
NU anglokatolicy

Ruch Oxfordzki
High Church
Wysoki Kościół
Kościół Wysoki

TK purytanizm
TS anglikanizm

anhipostazja
U anhypostazja

anhypostazja
NU anhipostazja

bezosobowa natura ludzka
nieosobowa ludzka natura
nieosobowość ludzkiej natury
Jezusa

TK enhypostazja
hipostaza

TS unia hipostatyczna
człowieczeństwo Jezusa

anielski grzech
U bunt aniołów

anihilacjonizm
TK piekło

niebo
miłosierdzie Boże
nieśmiertelność duszy

TS herezje eschatologiczne
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anioł Jahwe

anima
U dusza ludzka

anima naturaliter christiana
U chrześcijaństwo anonimowe

anima separata
U nieśmiertelność duszy

anioł
NU aniołowie

anioły
angelos
angeloi
aggelos
aggeloi
malak
malakim
mal’ak
mal’akim
duchy czyste
posłańcy Boga
wysłannicy Boga
zwiastuni
zwiastun
synowie Boży
synowie Elohim
bene ha-Elohim
dwór Boga
byty niebiańskie
niebiańskie byty

TS angelologia
stworzenie

TW anioł Jahwe
chóry anielskie
imiona aniołów
anioł stróż
kult aniołów
bunt aniołów

Anioł Boży
U anioł Jahwe

anioł ciemności
U Szatan

anioł - imiona
U imiona aniołów

anioł inkarnacyjny
U anioł Jahwe

anioł Jahwe
NU anioł Jehowy

anioł Pana
anioł inkarnacyjny
malak Jahwe
malak JHWH
anioł JHWH
Anioł Boży
Anioł Pański

TK Logos (teologia)
preegzystencja Jezusa
pretrynitologia
angelofania
teofania

TS anioł
Jahwe

anioł Jehowy
U anioł Jahwe

anioł JHWH
U anioł Jahwe

anioł niegodziwości
U Szatan

anioł opiekun
U anioł stróż
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anioł stróż

anioł opiekuńczy
U anioł stróż

anioł oskarżyciel
U Szatan

anioł Pana
U anioł Jahwe

Anioł Pański
U anioł Jahwe

anioł prokurator
U Szatan

anioł stróż
EK, t.1, k.615

NU anioł opiekun
opiekuńczy anioł
anioł opiekuńczy
opieka aniołów
opieka anioła
duch opiekuńczy
aniołowie stróże

TK chóry anielskie
archanioł Rafał
imiona aniołów
kult aniołów
opatrzność

TS anioł

anioł stróż - kult
U kult aniołów

anioł zwiastowania
U archanioł Gabriel

aniołowie
U anioł

aniołowie - bunt
U bunt aniołów

aniołowie - grzech
U bunt aniołów

aniołowie - imiona
U imiona aniołów

aniołowie - nauczanie biblijne
U angelologia biblijna

aniołowie - nauka biblijna
U angelologia biblijna

aniołowie stróże
U anioł stróż

aniołowie - upadek
U bunt aniołów

anioły
U anioł

anioły - cześć
U kult aniołów

anioły - kult
U kult aniołów

anomejczycy
U eunomianizm

anomia
U grzech

anomoios
NU niepodobny do Ojca

niepodobny
Syn Boży - nieopodobny do Oj-
ca
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antropologia biblijna

Jezus Chrystus - niepodobny do
Ojca

TK homousios
homoios

TS eunomianizm

anonimowe bycie chrześcijani-
nem

U chrześcijaństwo anonimowe

anonimowe chrześcijaństwo
U chrześcijaństwo anonimowe

anonimowi chrześcijanie
U chrześcijaństwo anonimowe

Antichristos
U Antychryst

antiocheńska egzegeza
U antiocheńska szkoła egzegetycz-

na

antiocheńska szkoła
U teologia antiocheńska

antiocheńska szkoła egze-
getyczna

NU antiocheńska szkoła kateche-
tyczna
antiocheńska egzegeza
egzegeza antiocheńska
szkoła egzegetyczna w Antiochii
szkoła katechetyczna w Antio-
chii

TK aleksandryjska szkoła egzege-
tyczna

TS teologia antiocheńska

antiocheńska szkoła kateche-
tyczna

U antiocheńska szkoła egzegetycz-
na

antiocheńska teologia
U teologia antiocheńska

antropocentryzm
NU antropocentyczność

TK stworzenie człowieka
ewolucjonizm chrześcijański
panowanie człowieka
chrystocentryzm
teocentryzm

TS człowiek

antropocentyczność
U antropocentryzm

antropogeneza
U pochodzenie człowieka

antropogeneza indywidualna
U hominizacja

antropologia biblijna
NU biblijna teologia człowieka

teologia człowieka w Biblii
biblijna antropologia

TK antropologia filozoficzna
antropologia przyrodnicza
antropologia kulturowa

TS antropologia teologiczna

antropologia chrześcijańska
U antropologia teologiczna
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antropologia teologiczna

antropologia teologiczna
NU teologia człowieka

antropologia chrześcijańska
teologiczna antropologia

TK antropologia filozoficzna
antropologia przyrodnicza
antropologia kulturowa
człowiek

TS antropologia
protologia

TW antropologia biblijna

antropomorfizm
TK analogia bytu
TS poznanie Boga
TW gniew Boży

Antychryst
NU Syn Grzechu

Syn Zatracenia
hyios apoleias
Antymesjasz
Antichristos
Antyteza Chrystusa
oponenet Chrystusa
przeciwnik Chrystusa
przeciwnik Chrystusowy
Chrystusowy przeciwnik
Syn Szatana
Niegodziwiec
fałszywy Chrystus
Bestia z Morza
Bestia o dziesięciu rogach
666
antychryści

TK Szatan
sąd ostateczny
millenaryzm

apostazja eschatologiczna
Mesjasz
piekło
paruzja
Armagedon

TS apokaliptyka

antychryści
U Antychryst

Antymesjasz
U Antychryst

antymodernizm katolicki
U integryzm katolicki

antyosoba
U osobowość Szatana

antypapież
NU antypapieże
TK nowacjanizm
TS wybór papieża
TW sedewakantyzm

antypapieże
U antypapież

Antyteza Chrystusa
U Antychryst

Antytrynitaryzm
U unitarianizm

antytrynitarze
U unitarianizm

apatia
U lenistwo

apatia Boga
U niecierpiętliwość Boga
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apokatastaza

apofatyczna teologia
U teologia apofatyczna

apofatyzm
U teologia apofatyczna

apofaza
U teologia apofatyczna

apokalipsy
U apokaliptyka

apokaliptyczna literatura
U apokaliptyka

apokaliptyczny Baranek
U Baranek Boży

apokaliptyczny mesjanizm
U mesjanizm apokaliptyczny

apokaliptyka
NU literatura apokaliptyczna

apokaliptyczna literatura
apokaliptyka żydowska
apokaliptyka judaistyczna
apokaliptyka wczesnochrześci-
jańska
apokaliptyka międzytestamen-
talna
eschatologia międzytestamen-
talna
apokalipsy
apokalypsis

TK zmartwychwstanie
koniec świata
Szatan
Królestwo Boże
bunt aniołów

demony
eschatologizm

TS eschatologia
TW mesjanizm apokaliptyczny

apostazja eschatologiczna
Antychryst
Armagedon
millenaryzm

apokaliptyka judaistyczna
U apokaliptyka

apokaliptyka międzytestamen-
talna

U apokaliptyka

apokaliptyka wczesnochrześci-
jańska

U apokaliptyka

apokaliptyka żydowska
U apokaliptyka

apokalypsis
U apokaliptyka

apokatastasis
U apokatastaza

apokatastaza
NU apokatastasis

rekapitaulacja
zbawienie Szatana
zbawienie złych duchów
zbawienie upadłych aniołów
wszechpojednanie
pojednanie wszystkich stworzeń
z Bogiem

TK piekło
niebo
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apolinaryzm

miłosierdzie Boże
uniwersalizm zbawienia
zstąpienie do otchłani
orygenizm

TS eschatologia
herezje eschatologiczne
herezje soteriologiczne

apokryfy i legendy o młodości
Jezusa

U życie ukryte Jezusa

apolinarystyczna herezja
U apolinaryzm

apolinaryści
U apolinaryzm

apolinaryzm
NU apolinaryści

apollinaryzm
herezja apolinaryzmu
apolinarystyczna herezja
herezja apolinarystyczna

TK monofizytzm
monoteletyzm
arianizm
nestorianizm
dusza Jezusa
unia hipostatyczna

TS Jezus Chrystus
herezje chrystologiczne
chrystologia Logos-sarks

apollinaryzm
U apolinaryzm

apologetyczna eklezjologia
U eklezjologia fundamentalna

apologetyka - eklezjologia
U eklezjologia fundamentalna

Apologia Confessionis Augu-
stanae

U Obrona Konfesji Augsburskiej

Apologia Konfesji Augsburskiej
U Obrona Konfesji Augsburskiej

apolytrosis
U odkupienie

apostasia
U apostazja

apostasia a fide
U apostazja

apostazja
NU odstępstwo od wiary

porzucenie chrześcijaństwa
odstępstwo od chrześcijaństwa
porzucenie wiary
apostazja religijna
religijna apostazja
wyparcie się Chrystusa
wyparcie się wiary
odstępstwo
odejście od wiary
odejście od Kościoła
apostasia a fide
apostasia
zdrada wiary
zdrada Chrystusa
zdrada chrześcijaństwa
apostazja od wiary

TK ekskomunika
herezja
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apropriacja

TS przynależność do Kościoła
TW apostazja eschatologiczna

apostazja eschatologiczna
NU odstępstwo przed końcem świa-

ta
odstępstwo eschatologiczne
eschatologiczne odstępstwo
opowiedzenie się za Antychry-
stem
zwiedzenie ludzkości przez An-
tychrysta
mega-odstępstwo
tajemnica bezbożności

TK Antychryst
sąd ostateczny
millenaryzm
Antychryst
Armagedon

TS apokaliptyka
apostazja

apostazja od wiary
U apostazja

apostazja religijna
U apostazja

apostolat
TK sukcesja apostolska

ustrój Kościoła
kapłaństwo powszechne

TS apostolskość Kościoła
misja Kościoła

Apostolicum
U symbol apostoslski

apostolska sukcesja
U sukcesja apostolska

Apostolski Katolicki Kościół
Asyryjski

U Kościół Asyryjski

apostolskie wyznanie wiary
U symbol apostoslski

apostolskość Kościoła
NU Kościół - apostolskość
TK jedność Kościoła

powszechność Kościoła
świętość Kościoła

TS przymioty Kośćioła
TW Dwunastu

sukcesja apostolska
Tradycja
apostolat

Apostoł Piotr - prymat
U prymat Piotrowy

apostołowie - następstwo
U sukcesja apostolska

apropracja trynitarna
U apropriacja

apropriacja
NU apropracja trynitarna

Trójca ekonomiczna
TK przymioty Boże
TS relacje Osób Bożych

aptatio liturgica
U akomodacja liturgiczna

archangeloi
U archanioł

archangelos
U archanioł
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archanioł

archanioł
NU archangelos

archaniołowie
archangeloi

TK seraf
cherub

TS chóry anielskie
TW archanioł Michał

archanioł Gabriel
archanioł Rafał

archanioł ciemności
U Szatan

archanioł Gabriel
NU św. Gabriel archanioł

święty Gabriel archanioł
święty archanioł Gabriel
św. archanioł Gabriel
św. Gabriel
święty Gabriel
Gabriel archanioł
archanioł zwiastowania
anioł zwiastowania
Dżibril
Dżabrail
Gibril

TK archanioł Michał
archanioł Rafał
zwiastowanie
Ave Maria

TS archanioł

archanioł Michał
NU św. Michał archanioł

święty Michał archanioł
święty archanioł Michał
św. archanioł Michał
św. Michał

święty Michał
Michał archanioł
Michael archangelus
Mikael
Mika’il
Mikaal
Micha’el
Mikhail
obrońca Kościoła
obrońca narody wybranego
pogromca Smoka
pogromca Szatana
Książe zastępów niebieskich
Książe zastępów anielskich

TK archanioł Gabriel
archanioł Rafał
Szatan

TS archanioł

archanioł Rafał
NU św. Rafał archanioł

święty Rafał archanioł
święty archanioł Rafał
św. archanioł Rafał
św. Rafał
święty Rafał
Rafał archanioł
Rafael

TK archanioł Michał
archanioł Gabriel
anioł stróż
Asmodeusz

TS archanioł

archanioł zwiastowania
U archanioł Gabriel

archaniołowie
U archanioł
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argument eudajmonistyczny

architekt świata
U Demiurg

archon tou kosmou
U Szatan

arcybiskup
U biskup

arcybiskupi
U biskup

arcykapłańska funkcja Jezusa
U Kapłaństwo

arcykapłaństwo Jezusa
U Kapłaństwo

arcykapłaństwo Jezusa Chry-
stusa

U Kapłaństwo

aresztowanie i proces Jezusa
U proces Jezusa

aresztowanie Jezusa
U proces Jezusa

aretai
U cud

arete
U cnota

argument aksjologiczny
U argument deontologiczny

argument deontologiczny
NU deontologiczny argument

dowód deontologiczny
argument aksjologiczny

argument moralny
argument z powinności moral-
nej
argument z istnienia sumienia
argument nomologiczny
argument z obowiązku moralne-
go

TK pięć dróg

argument ontologiczny

argument eudajmonistyczny

argumenty religiologiczne

TS argumenty na istnienie Boga

argument eudajmoniczny
U argument eudajmonistyczny

argument eudajmonistyczny
NU eudajmonistyczny argument

argument eudajmoniczny
eudajmoniczny argument
dowód eudajmonistyczny
dowód z pragnienia szczęścia
argument z pragnienia szczę-
ścia

TK pięć dróg

argument ontologiczny

argument deontologiczny

argumenty religiologiczne

TS argumenty na istnienie Boga

argument finalistyczny
U argument teleologiczny

argument fizyko-teleologiczny
U argument teleologiczny
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argument klimakologiczny

argument klimakologiczny
NU argument ze stopni doskonało-

ści
klimaktyczny argument
ex gradibus perfectionis

TK argument kosmologiczny
argument teleologiczny

TS pięć dróg

argument kosmologiczny
NU dowód kosmologiczny

kosmologiczny argument
argumenty kosmologiczne
dowody kosmlogiczne
kosmologiczne argumenty

TK argument klimakologiczny
argument teleologiczny

TS pięć dróg
TW argument z ruchu

argument z przyczynowości spraw-
czej
argument z przygodności bytów

argument moralny
U argument deontologiczny

argument nomologiczny
U argument deontologiczny

argument ontologiczny
NU ontologiczny argument

dowód ontologiczny
ontologiczny dowód
argument św. Anzelma

TK pięć dróg
argument deontologiczny
argument eudajmonistyczny
argumenty religiologiczne

TS argumenty na istnienie Boga

argument św. Anzelma
U argument ontologiczny

argument teleologalny
U argument teleologiczny

argument teleologiczny
NU argument finalistyczny

argument fizyko-teleologiczny
argument teleologalny
argument z celowości
teleologiczny argument
ex gubernatione rerum
dowód teleologiczny

TK argument kosmologiczny

argument klimakologiczny

TS pięć dróg

argument z celowości
U argument teleologiczny

argument z istnienia sumienia
U argument deontologiczny

argument z obowiązku moral-
nego

U argument deontologiczny

argument z powinności moral-
nej

U argument deontologiczny

argument z pragnienia szczę-
ścia

U argument eudajmonistyczny
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argumenty religiologiczne

argument z przyczynowości
sprawczej

NU dowód z przyczynowości spraw-
czej
ex ratione causae efficientis

TK argument z ruchu
argument z przygodności bytów

TS argument kosmologiczny

argument z przygodności
bytów

NU argument z przygodności i ko-
nieczności
dowód z przygodności bytów
ex possibili et necessario

TK argument z przyczynowości spraw-
czej
argument z przygodności bytów
istota i istnienie
samoistność Boga

TS argument kosmologiczny

argument z przygodności i ko-
nieczności

U argument z przygodności bytów

argument z ruchu
NU dowód z ruchu

ex motu
dowód kinezjologiczny

TK argument z przyczynowości spraw-
czej
argument z przygodności bytów

TS argument kosmologiczny

argument ze stopni doskonało-
ści

U argument klimakologiczny

argumenty kosmologiczne
U argument kosmologiczny

argumenty na istnienie Bo-
ga

NU dowody na istnienie Boga
argumenty za istnieniem Boga
istnienie Boga - argumenty
istnienie Boga - dowody
dowodzenie istnienia Boga

TK teizm
politeizm
ateizm
deizm
agnostycyzm
panteizm
monoteizm

TS istnienie Boga
TW pięć dróg

argumenty religiologiczne
argument ontologiczny
argument deontologiczny
argument eudajmonistyczny

argumenty religiologiczne
NU religiologiczne argumenty
TK pięć dróg

argument deontologiczny
argument eudajmonistyczny
argument ontologiczny
monoteizm pierwotny
homo religiosus

TS argumenty na istnienie Boga

argumenty za istnieniem Boga
U argumenty na istnienie Boga

arianie
U arianizm
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arianizm

arianie polscy
U socynianizm

arianizm
NU arianie

herezja arianizmu
herezja Ariusza
nauka Ariusza

TK adopcjonizm
socynianizm
eunomianizm
semiarianizm
macedonianizm
Sobór Nicejski (1 ; 325)

TS Trójca Święta
herezje chrystologiczne
herezje trynitarne
subordynacjonizm

Armageddon
U Armagedon

Armagedon
NU Har-Magedon

Armageddon
Harmageddon
góra Megiddo

TK Antychryst
apostazja eschatologiczna
apokaliptyka
millenaryzm
Szatan
adwentyzm

TS apokaliptyka

Arnion
U Baranek Boży

Articuli Smalcaldici
U Artykuły Szmalkaldzkie

artykuł wiary
U dogmat

artykuły fundamentalne
NU fundamentalne artykuły
TK adiaphora

teologumenon
dogmat

TS kwalifikacja teologiczna

Artykuły Szmalkaldzkie
NU Szmalkaldzkie Artykuły

Articuli Smalcaldici
TK Konfesja Augsburska

Obrona Konfesji Augsburskiej
Mały Katechizm
Duży Katechizm
Formuła Zgody
Dotrechckie Wyznanie Wiary
Westminterskie Wyznanie Wiary
Common Prayer Book
39 Artykułów
Druga Konfesja Helwecka
Katechizm Heidelberski
Konfesja Sandomierska

TS Pisma wyznaniowe
luteranizm

Asael
U Azazel

ascetyka
U asceza

ascetyzm
U asceza
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augustynianizm

asceza
NU ascetyzm

askesis
ascetyka
cwiczenia ascetyczne

TS akt religijny

asebeia
U grzech

askesis
U asceza

Asmodeusz
NU Aeszma Daeva

Aszmedaj
TK Azazel

Lilit
Belzebub
archanioł Rafał

TS demony

Assumpta
U wniebowzięcie Maryi

assumptus homo
NU teoria assumptus homo

hipoteza assumptus homo
homo assumptus
człowiek przyjęty

TK teoria subsystencji
teoria habitus
unia hipostatyczna

TS wcielenie

Asyryjski Kościół Wschodu
U Kościół Asyryjski

Aszmedaj
U Asmodeusz

atanazjańskie wyznanie wiary
U symbol Atanazego

ateizm
NU negacja istnienia Boga

niewiara w Boga
wiara w nieistnienie Boga
bezbożnośc
bezbożnictwo

TK teizm
monoteizm
politeizm
deizm
agnostycyzm
panteizm
argumenty na istnienie Boga

TS istnienie Boga

atrybuty Boga
U przymioty Boga

atrybuty Kościoła
U przymioty Kościoła

attritio
U skrucha

Augsburskie Wyznanie Wiary
U Konfesja Augsburska

augustynianizm
NU augustynizm
TK pelagianizm

semipelagianizm
tomizm
skotyzm
mesalianizm
jansenizm
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autokefalia

predestynacjonizm
bajanizm

TS szkoły teologiczne

augustynizm
U augustynianizm

autentyczne czyny Jezusa
U ipsissima verba et facta Iesu

autentyczne słowa Jezusa
U ipsissima verba et facta Iesu

autokefalia
NU autokefaliczność

Kościół autokefaliczny
Kościoły autokefaliczne
autokefaliczne Kościoły
autokefaliczny Kościół

TK papież
ultramontanizm
kongregacjonalizm
kolegialność Kościoła
koncyliaryzm
prezbiterianizm
episkopalizm
pentarchia

TS rządy w Kościele
prawosławie

autokefaliczne Kościoły
U autokefalia

autokefaliczność
U autokefalia

autokefaliczny Kościół
U autokefalia

autorytet papieski
U prymat papieski

autorytet papieża
U prymat papieski

autosoteriologia
U samozbawienie

autosoteryzm
U samozbawienie

autoświadomość jezusa
U wiedza Jezusa

autyntyczne słowa i czyny Je-
zusa

U ipsissima verba et facta Iesu

Ave
U Jahwe

Ave Maria
NU pozdrowienie anielskie

Zdrowaś Mario
Zdrowaś Maryjo
Chaire Maria
modlitwa Ave Maria

TK nabożeństwo do Matki Bożej
Magnificat
sanktuaria maryjne
różaniec
godzinki
Cudowny Medalik
zwiastowanie
archanioł Gabriel

TS kult maryjny
modlitwa

awon
U grzech

Azael
U Azazel
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baptyzm

Azazel
NU Azael

Asael
TK Asmodeusz

Lilit
Belzebub
bunt aniołów

TS demony

Baal-Zebub
U Belzebub

Baal-Zebul
U Belzebub

babilońskie kosmogonie
U kosmogonie pozabiblijne

bajanizm
TK jansenizm

augustynianizm
wolna wola
kalwinizm

TS herezje charytologiczne
TW skażenie natury ludzkiej

banezjanizm
TK jansenizm

wolna wola
dysputa teologiczna
predestynacjonizm
kondeterminizm
molinizm

TS łaska Boża
tomizm

baptismos
U chrzest

baptismum
U chrzest

baptismus flaminis
U chrzest pragnienia

baptismus Spiritus
U chrzest pragnienia

baptizma en Pneumati Hagio
U chrzest w Duchu Świętym

baptyści
U baptyzm

baptyzm
NU Kościół Baptystów

Kościół Chrześcijan Baptystów
Kościół baptystyczny
baptyści

TK kalwinizm
anglikanizm
luteranizm
anabaptyzm
metodyzm
adentyzm
ruch zielonoświątkowy
chrzest dzieci

TS protestantyzm

Bar nasza
U Syn Człowieczy

bara
U akt stwórczy

Baranek
U Baranek Boży

Baranek apokaliptyczny
U Baranek Boży
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Baranek Boży

Baranek Boga
U Baranek Boży

Baranek Boży
NU Baranek Boga

Baranek
Boży Baranek
Agnus Dei
Amnos tou Theou
Amnos tu Theu
Baranek apokaliptyczny
apokaliptyczny Baranek
prawdziwy Baranek paschalny
Arnion
Baranek Nowej Paschy
Baranek Nowego Przymierza

TK Mesjasz
Alfa i Omega
Syn Człowieczy
Emmanuel
Syn Boży
Sługa Jahwe
Kyrios
Oblubieniec
Ja Jestem
Dobry Pasterz
Zbawiciel
Syn Dawida
ofiara Jezusa

TS tytuły chrystologiczne

Baranek Nowego Przymierza
U Baranek Boży

Baranek Nowej Paschy
U Baranek Boży

basar
U ciało ludzkie

basileia ton ouranon
U Królestwo Boże

basileia tou Theou
U Królestwo Boże

Bat Sion
U Córka Syjonu

beatyfikowani
U święci

Belial
U Szatan

Beliar
U Szatan

Belzebub
NU Baal-Zebul

Belzebul
Baal-Zebub
Pan Much
Bóstwo Much

TK Azazel
Lilit
Asmodeusz

TS demony

Belzebul
U Belzebub

Ben Adam
U Syn Człowieczy

bene ha-Elohim
U anioł

berit
U przymierze
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Biblia

berit hadasza
U Nowe Przymierze

berith
U przymierze

Bestia o dziesięciu rogach
U Antychryst

Bestia z Morza
U Antychryst

bezbożnictwo
U ateizm

bezbożnośc
U ateizm

bezczasowość Boga
U wieczność Boga

bezgrzeszność
U wolność od grzechu

bezgrzeszność Jezusa
U świętość Jezusa

bezgrzeszność Jezusa Chrystu-
sa

U świętość Jezusa

bezgrzeszność Maryi
U niepokalane poczęcie

bezosobowa natura ludzka
U anhypostazja

bezwarunkowa reprobacja
U predestynacjonizm

bezżenność
U celibat

bezżenność dla Królestwa
U celibat

Biblia
NU Pismo Święte

Sacra Scripura
Pismo
Słowo Boże
Księgi Pisma Świętego
Księgi biblijne
Stary i Nowy Testament
Biblia Święta

TK Tradycja
TS źródła teologii

Objawienie
TW Stary Testament

Nowy Testament
kanon Pisma Świętego
natchnienie biblijne
historia zbawienia

Biblia - demitologizacja
U demitologizacja

Biblia hebrajska
U Stary Testament

Biblia - kanon
U kanon Pisma Świętego

Biblia - natchnienie
U natchnienie biblijne

Biblia Święta
U Biblia

Biblia - teologia
U teologia biblijna

biblijna akomodacja
U akomodacja biblijna
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bierzmowanie

biblijna angelologia
U angelologia biblijna

biblijna antropologia
U antropologia biblijna

biblijna charytologia
U charytologia biblijna

biblijna chrystologia
U chrystologia biblijna

biblijna demonologia
U demonologia biblijna

biblijna eklezjologia
U eklezjologia biblijna

biblijna eschatologia
U eschatologia biblijna

biblijna nauka o Duchu Świę-
tym

U pneumatologia biblijna

biblijna nauka o łasce
U charytologia biblijna

biblijna nauka o zbawieniu
U soteriologia biblijna

biblijna pneumatologia
U pneumatologia biblijna

biblijna soteriologia
U soteriologia biblijna

biblijna teologia
U teologia biblijna

biblijna teologia człowieka
U antropologia biblijna

biblijna teologia łaski
U charytologia biblijna

biblijne natchnienie
U natchnienie biblijne

biblijne nauczanie o demonach
U demonologia biblijna

biblijne nauczanie o Jezusie
Chrystusie

U chrystologia biblijna

biblijne nauczanie o Maryi
U mariologia biblijna

biblijne nauczanie o Szatanie
U demonologia biblijna

biblijne opisy stworzenia
U kosmogonie biblijne

biblijne opowiadania o stworze-
niu

U kosmogonie biblijne

biblijne relacje stworzenia
U kosmogonie biblijne

biblijny mesjanizm
U mesjanizm biblijny

bierzmowanie
NU konfirmacja

confirmatio
sakrament bierzmowania
sakrament dojrzałości
sakrament dojrzałości chrze-
ścijańskiej
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TK chrzest
Eucharystia
charakter sakramentalny

TS sakramenty inicjacji chrześcijań-
skiej

bies
U Szatan

binitarianizm
U formuły binitarne

biografia Jezusa
U życie Jezusa

biologiczne życie człowieka
U życie ludzkie

bios
U życie

biskup
NU biskupi

urząd biskupi
episkopat
episcopus
kolegium biskupów
ksiądz biskup
biskup ordynariusz
biskup pomocniczy
arcybiskup
ordynariusz
biskup misyjny
biskup koadiutor
biskup tytularny
biskup metropolita
biskup sufragan
episcopus suffraganeus
episcopus exemptus

episcopus regionarius
episcopus gentium
vicarius in pontificalibus
sufragan
superintendent
metropolita
arcybiskupi
episkopoi
episkopos
episkope
nadzorca
nadzorca Kościoła lokalnego
następca apostołów
następcy apostołów
nadzorca diecezji
zwierzchnik diecezji
zwierzchnik Kościoła lokalnego
włodarz diecezji
pasterz Kościoła lokalnego
pasterz diecezji

TK diakon
prezbiter
sukcesja apostolska
Dwunastu
papież
Kościół lokalny

TS stopnie sakramentu kapłaństwa
kolegialność Kościoła

biskup koadiutor
U biskup

biskup metropolita
U biskup

biskup misyjny
U biskup

biskup ordynariusz
U biskup
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bojaźń Boża

biskup pomocniczy
U biskup

biskup Rzymu
U papież

biskup sufragan
U biskup

biskup tytularny
U biskup

biskupi
U biskup

bluźnierstwo przeciwko Ducho-
wi Świętemu

U grzech przeciwko Duchowi Świę-
temu

błędna doktryna
U herezja

błogosławieni
U święci

błogosławieni i święci
U święci

Bogarodzicielka
U Boże macierzyństwo Maryi

boginie
U Bóg

bogoczłowieczeństwo Jezusa
U unia hipostatyczna

bogoczłowieczeństwo ludzi
U przebóstwienie

bogowie
U Bóg

Bogurodzica
U Boże macierzyństwo Maryi

bojaźń Boża
NU dar bojaźni Bożej

bojaźń Boża - dar
TK mądrość

rozum
męstwo
wiedza
rada
pobożność

TS dary Ducha Świętego

bojaźń Boża - dar
U bojaźń Boża

Book of Common Prayer
U Common Prayer Book

boska natura Jezusa
U boskość Jezusa

Boska opatrzność
U opatrzność

Boski Logos
U Logos (teologia)

boski prokurator
U Szatan

boski rzemieślnik
U Demiurg

Boskie Słowo
U Logos (teologia)
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boskoludzka natura Kościoła
U eklezjologia teandryczna

boskoludzkość Jezusa Chrystu-
sa

U unia hipostatyczna

boskość Ducha Św.
U boskość Ducha Świętego

boskość Ducha Świętego
NU Duch Święty - boskość

bóstwo Ducha Świętego
bóstwo Ducha Św.
boskość Ducha Św.
Deus Spiritus Sanctus
Bóg - Duch Święty
Duch św. - boskość

TK działanie Ducha Świętego
pochodzenie Ducha Świętego
grzech przeciwko Duchowi Świę-
temu
boskość Jezusa

TS Duch Święty
TW macedonianizm

boskość Jezusa
NU bóstwo Jezusa Chrystusa

boskość Jezusa Chrystusa
Jezus - bóstwo
Jezus - boskość
Jezus Chrystus - bóstwo
Jezus Chrystus - boskość
Jezus Chrystus - boska natura
Jezus Chrystus - natura boska
Jezus - boska natura
Jezus - natura boska
bóstwo Jezusa
Bóg Jezus

Bóg Jezus Chrystus
Deus Filus
Bóg Syn
Jezus Bóg
Jezus Chrystus Bóg
natura boska Jezusa
boska natura Jezusa

TK boskość Ducha Świętego
chrystocentryzm
historyczność Jezusa
życie Jezusa
herezje chrystologiczne
tytuły chrystologiczne
zasługi Jezusa
Emmanuel
Kyrios

TS Jezus Chrystus
TW Logos (teologia)

pregzystencja Jezusa
kenoza
wcielenie
homousios
zrodzenie

boskość Jezusa Chrystusa
U boskość Jezusa

Boża adpocja wierzących
U dziecięctwo Boże

Boża budowla
U Budowla Boża

Boża immanencja
U immanencja Boga

Boża Matka
U Boże macierzyństwo Maryi

Boża opatrzność
U opatrzność
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Boże macierzyństwo Maryi

Boża Rodzicielka
U Boże macierzyństwo Maryi

Boża wola
U wola Boża

Boża wszechmoc
U wszechmoc Boga

Boże cierpienie
U cierpienie Boga

Boże dziecięctwo
U dziecięctwo Boże

Boże imię
U imię Boga

Boże imiona
U imię Boga

Boże Królestwo
U Królestwo Boże

Boże macierzyństwo
U Boże macierzyństwo Maryi

Boże macierzyństwo Maryi
NU Theotokos

Meter Theou
Mater Dei
Dei genetrix
Deipara
Bogarodzicielka
Boża Rodzicielka
Bogurodzica
Rodzicielka Boga
Matka Boska
Matka Boga
Matka Boża

Boża Matka
macierzyństwo Boże
Boże macierzyństwo

TK nestorianizm
Sobór Efeski (431)
zwiastowanie
niepokalane poczęcie
dziewictwo Maryi
wniebowzięcie Maryi
pośrednictwo Maryi
duchowe macierzyństwo Maryi
współodkupicielstwo Maryi
kult maryjny

TS Maryja

Boże podobieństwo
U podobieństwo Boże

Boże przebaczenie grzechów
U przebaczenie grzechów

Boże przymioty
U przymioty Boga

Boży Adwokat
U Paraklet

Boży Baranek
U Baranek Boży

Boży gniew
U gniew Boży

Boży obraz
U obraz Boży

Boży Obrońca
U Paraklet

Boży Orędownik
U Paraklet
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Boży pomazaniec
U Mesjasz

Boży Sąd
U Sąd Boży

Bóg
NU Pan Bóg

bogowie
boginie
bóstwo
byt boski
Theos
Deus

TK Absolut
TS trynitologia
TW istnienie Boga

poznanie Boga
przymioty Boga
imię Boga
ojcostwo Boga
opatrzność
Stwórca
cierpienie Boga
gniew Boży
Trójca Święta
Bóg a zło
adoracja

Bóg a zło
NU Bóg i zło

zło a Bóg
zło i Bóg
tajemnica zła
dopuszczenie zła przez Boga
teodycea
problem teodycealny
teodycealny problem
usprawiedliwienie Boga

TK poznanie Boga
imię Boga
ojcostwo Boga
opatrzność
Stwórca
cierpienie Boga
gniew Boży
Trójca Święta
przymioty Boga
wszechmoc Boga
dobroc Boga
wszechwiedza Boga
cierpienie
zło metafizyczne
zło moralne
zło fizyczne
dualizm
panteistyczna koncepcja zła
teologia apofatyczna

TS Bóg
zło

Bóg - adoracja
U adoracja

Bóg - apatia
U niecierpiętliwość Boga

Bóg - atrybuty
U przymioty Boga

Bóg cierpiący
U cierpienie Boga

Bóg - cierpienie
U cierpienie Boga

Bóg Człowiek
U unia hipostatyczna
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Bóg a zło

Bóg - dobroć
U dobroć Boga

Bóg - doskonałość
U doskonałość Boga

Bóg doskonały
U doskonałość Boga

Bóg - Duch Święty
U boskość Ducha Świętego

Bóg - duchowość
U duchowość Boga

Bóg - empatia
U cierpienie Boga

Bóg i zło
U Bóg a zło

Bóg - imię
U imię Boga

Bóg - imiona
U imię Boga

Bóg - immanencja
U immanencja Boga

Bóg immanentny
U immanencja Boga

Bóg - inkarnacja
U wcielenie

Bóg - istnienie
U istnienie Boga

Bóg - jedność
U jedność Boga

Bóg - jedyność
U jedyność Boga

Bóg Jedyny
U jedyność Boga

Bóg Jezus
U boskość Jezusa

Bóg Jezus Chrystus
U boskość Jezusa

Bóg - królestwo
U Królestwo Boże

Bóg - kult
U adoracja

Bóg - Logos
U Logos (teologia)

Bóg - mądrość
U Mądrość Boża

Bóg - miłosierdzie
U miłosierdzie Boże

Bóg miłosierny
U miłosierdzie Boże

Bóg - niecierpiętliwość
U niecierpiętliwość Boga

bóg niedoskonały
U Demiurg

Bóg - niepodleganie cierpieniu
U niecierpiętliwość Boga

Bóg - niepodzielność
U jedność Boga

36



Bóg niepodzielny
U jedność Boga

Bóg - niepojętość
U niepojętość Boga

Bóg niepojęty
U niepojętość Boga

Bóg - niepojmowalność
U niepojętość Boga

Bóg - niezdolność do cierpienia
U niecierpiętliwość Boga

Bóg - niezłożoność
U jedność Boga

Bóg niezłożony
U jedność Boga

Bóg - niezmienność
U niezmienność Boga

bóg niższy
U Demiurg

Bóg - obraz
U obraz Boży

Bóg - oddawanie czci
U adoracja

Bóg Ojciec
NU Pierwsza Osoba Trójcy Świętej

Theos Pater
Deus Pater
pegaia theotys
Źródło boskości

TK Logos (teologia)
Duch Święty

zrodzenie
pochodzenie Ducha Świętego
Jahwe
Abba
modlitwa Pańska
ojcostwo Boga

TS Trójca Święta
pochodzenie Osób Bożych
Bóg

Bóg - osobowość
U osobowość Boga

Bóg osobowy
U osobowość Boga

Bóg - panowanie
U Królestwo Boże

Bóg - personalność
U osobowość Boga

Bóg - poznanie
U poznanie Boga

Bóg - poznawalność
U poznanie Boga

Bóg - prawdomówność
U prawdomówność Boga

Bóg prawdomówny
U prawdomówność Boga

Bóg - prostota
U jedność Boga

Bóg - przymioty
U przymioty Boga

Bóg - relacje wewnętrzne
U relacje Osób Bożych
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Bóg Ojciec

Bóg - samoistność
U samoistność Boga

Bóg - Słowo
U Logos (teologia)

Bóg - solidarność z cierpiącymi
U cierpienie Boga

Bóg - sprawiedliwość
U sprawiedliwość Boża

Bóg sprawiedliwy
U sprawiedliwość Boża

Bóg Syn
U boskość Jezusa

Bóg - świętość
U świętość Boga

Bóg święty
U świętość Boga

bóg tego świata
U Szatan

Bóg - transcendencja
U transcendencja Boga

Bóg transcendentny
U transcendencja Boga

Bóg Trójjedyny
U Trójca Święta

Bóg w Trójcy Jedyny
U Trójca Święta

Bóg w trzech Osobach
U Trójca Święta

Bóg - wcielenie
U wcielenie

Bóg wcielony
U wcielenie

Bóg - wieczność
U wieczność Boga

Bóg wieczny
U wieczność Boga

Bóg - wiedza
U wszechwiedza Boga

Bóg - wiedza pośrednia
U wiedza pośrednia

Bóg - wiedza uprzednia
U wiedza uprzednia

Bóg wiekuisty
U wieczność Boga

Bóg - wierność
U wierność Boga

Bóg wierny
U wierność Boga

Bóg - właściwości
U przymioty Boga

Bóg - wolność
U wolność Boga

Bóg - współbycie z cierpącymi
U cierpienie Boga

Bóg współcierpiący
U cierpienie Boga
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bracia Jezusa

Bóg - wszechmoc
U wszechmoc Boga

Bóg wszechmocny
U wszechmoc Boga

Bóg wszechmogący
U wszechmoc Boga

Bóg - wszechobecność
U wszechobecność Boga

Bóg wszechobecny
U wszechobecność Boga

Bóg - wszechpotęga
U wszechmoc Boga

Bóg - wszechwiedza
U wszechwiedza Boga

Bóg wszechwiedzący
U wszechwiedza Boga

Bóg z nami
U Emmanuel

ból Boga
U cierpienie Boga

ból Boży
U cierpienie Boga

bóstwo
U Bóg

bóstwo Ducha Św.
U boskość Ducha Świętego

bóstwo Ducha Świętego
U boskość Ducha Świętego

bóstwo Jezusa
U boskość Jezusa

bóstwo Jezusa Chrystusa
U boskość Jezusa

Bóstwo Much
U Belzebub

Bracia Czescy
U husytyzm

bracia i siostry Jezusa
U bracia Jezusa

bracia Jezusa
NU rodzeństwo Jezusa

bracia Jezusa Chrystusa
bracia i siostry Jezusa
siostry Jezusa
kuzyni Jezusa
Jezus Chrystus - bracia
Jezus Chrystus - kuzyni
Jezus Chrystus - rodzeństwo
Jezus - kuzyni
Jezus - bracia
Jezus - rodzeństwo
bracia Pańscy
Jakub - brat Pański
Jakub - brat Pana
brat Pański

TK dziewictwo Maryi
TS rodzina Jezusa

bracia Jezusa Chrystusa
U bracia Jezusa

Bracia Morawscy
U husytyzm
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Bractwo Kapłańskie św. Piusa X

bracia Pańscy
U bracia Jezusa

Bracia Polscy
U socynianizm

Bractwo Kapłańskie św. Piu-
sa X

NU Bractwo św. Piusa X
Fraternitas Sacerdotalis Sancti
Pii X
FSSPX
lefebryzm
lefebryści
ruch lefebrystyczny
lefebrystyczny ruch
schizma Marcela Lefebvre’a
schizma lefebrystów
schizma lefebrystyczna
lefebrystyczna schizma

TK sedewakantyzm
TS integryzm katolicki

schizma

Bractwo św. Piusa X
U Bractwo Kapłańskie św. Piusa X

brat Pański
U bracia Jezusa

Budowla Boża
NU dom Boga

Boża budowla
przybytek Boga z ludźmi

TK Mistyczne Ciało
Nowy Lud Boży
Oblubienica
Wspólnota
Owczarnia

Świątynia Ducha
Drzewo Oliwne
Winnica Pańska

TS modele Kościoła

budowniczy świata
U Demiurg

budowniczy świata materialne-
go

U Demiurg

bunt aniołów
NU grzech aniołów

upadek aniołów
nefilim
upadek synów Bożych
grzech synów Bożych
wojna aniołów
konflikt aniołów
grzech bene ha-Elohim
upadek synów Bożych
grzech anielski
anielski grzech
rebelia aniołów
strącenie aniołów
wojna w niebie
konflikt w niebie
niebiański konflikt
konflikt niebiański
aniołowie - upadek
aniołowie - bunt
aniołowie - grzech
bunt w niebie
rebelia w niebie
strącenie z nieba aniołów
strącenie zbuntowanych anio-
łów
wypędzenie zbuntowanych anio-
łów
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celibat

strącenie aniołów z nieba
wypędzenie aniołów z nieba

TK demony
apokaliptyka
Szatan

TS anioł
grzech

bunt w niebie
U bunt aniołów

byt
NU on

ens
TW Absolut

istota i istnienie

byt absolutny
U Absolut

byt boski
U Bóg

byt doskonały
U Absolut

byt duchowy
U duch

byt konieczny
U Absolut

byt najwyższy
U Absolut

byt nieograniczony
U Absolut

byt nieuwarunkowany
U Absolut

byt pierwotny
U Absolut

byt sam w sobie
U Absolut

byt stworzony
U stworzenie

byty niebiańskie
U anioł

byty stworzone
U stworzenie

całkowite skażenie natury
U skażenie natury ludzkiej

caritas
U miłość

cechy Kościoła
U przymioty Kościoła

cel istnienia
U sens życia

cel życia
U sens życia

celibat
NU bezżenność

bezżenność dla Królestwa
ślub czystości
ślub celibatu
celibatariusz
życie w celibacie
dziewictwo konsekrowane
dziewictwo dla Królestwa
ślub dziewictwa
ślub bezżenności
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cezaropapizm

TK powołanie kapłańskie
kapłaństwo kobiet
stopnie sakramentu kapłaństwa
dziewictwo Maryi
śluby zakonne

TS sakrament kapłaństwa

celibatariusz
U celibat

cenzury teologiczne
U kwalifikacja teologiczna

cezaropapizm
NU cezaryzm

TK papocezaryzm
anglikanizm
Sobór Laterański (1 ; 1123)

TS Kościoł i państwo

TW gallikanizm
febronianizm
józefinizm

cezaryzm
U cezaropapizm

Chaire Maria
U Ave Maria

chalcedońskie wyznanie wiary
U symbol chalcedoński

Chaldejski Kościół Katolicki
U Kościoły unickie

charakter Jezusa
U psychologia Jezusa

charakter sakramentalny
NU sakramentalny charakter

niezatarty znak
niezatarte znamię
znamię
nieusuwalny znak
duchowe znamię
pieczęc
duchowa pieczęc
nieusuwalne znamię
sfragis

TK łaska sakramentalna
chrzest
bierzmowanie
sakrament kapłaństwa
nowe narodzenie
donatyzm

TS skutki sakramentów
skutki chrztu

charis
U łaska Boża

charismata
U charyzmaty

charismata iamaton
U uzdrawianie

charytologia
NU traktat o łasce

traktat o Bogu łaskawym
teologia łaski
charytologia dogmatyczna

TK eklezjologia
charytologia
pneumatologia
sakramentologia
soteriologia

42



charyzmaty

TS teologia dogmatyczna
TW łaska Boża

natura ludzka
charytologia biblijna
predestynacja
nadprzyrodzoność
zasługa
herezje charytologiczne

charytologia biblijna
NU biblijna nauka o łasce

biblijna teologia łaski
nauczanie biblijne o łasce
nauka biblijna o łasce
biblijna charytologia
łaska Boża - nauka biblijna
łaska Boża - nauczanie bibline

charytologia dogmatyczna
U charytologia

charytologia - herezje
U herezje charytologiczne

charytologiczne herezje
U herezje charytologiczne

charyzma
U charyzmaty

charyzmat
U charyzmaty

charyzmat czynienia cudów
U czynienie cudów

charyzmat glossolali
U glossolalia

charyzmat języków
U glossolalia

charyzmat obcych języków
U ksenolalia

charyzmat obcych języków
U ksenolalia

charyzmat proroctwa
U proroctwo

charyzmat rozeznania ducho-
wego

U rozeznanie duchowe

charyzmat tłumaczenia języ-
ków

U tłumaczenie języków

charyzmat uzdrawiania
U uzdrawianie

charyzmat wiary
U wiara

charyzmaty
NU charyzmat

charyzma
charismata
dary łaski
nadzwyczajne dary Ducha Świę-
tego
gratia gratis data
gratiae gratis datae
łaska charyzmatyczna

TK owoce Ducha Świętego
dary Ducha Świętego
ruch charyzmatyczny
ruch zielonoświątkowy
mistyka

TS działanie Ducha Świętego
eklezjologia charyzmatyczna
łaska Boża
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chciwość

TW proroctwo

rozeznanie duchowe

glossolalia

tłumaczenie języków

uzdrawianie

czynienie cudów

charyzmatyczna struktura Ko-
ścioła

U eklezjologia charyzmatyczna

charyzmatyczność Kościoła
U eklezjologia charyzmatyczna

charyzmatyczny ruch
U ruch charyzmatyczny

Chawwa
U Ewa

Chawwah
U Ewa

chciwość
NU skąpstwo

sknerstwo

TK pycha

nieczystość

zazdrość

łakomstwo

lenistwo

gniew

TS grzechy główne

cherem
U ekskomunika

cherub
NU cheruby

cherubin
cherubini
cherubiny
cherubim
kerubim

TK archanioł
seraf
Arka Przymierza

TS chóry anielskie

cherubim
U cherub

cherubin
U cherub

cherubini
U cherub

cherubiny
U cherub

cheruby
U cherub

chiliazm
U millenaryzm

chóry anielskie
NU zastępy anielskie

hierarchia anielska
klasy aniołów
chóry aniołów
klasyfikacja aniołów

TK anioł Jahwe
imiona aniołów
anioł stróż
kult aniołów
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chrystologia

TS anioł
TW archanioł

seraf
cherub

chóry aniołów
U chóry anielskie

Christos
U Mesjasz

Christus
U Mesjasz

chrystocentryczność
U chrystocentryzm

chrystocentryzm
NU chrystocentryczność
TK chrystologia kosmiczna
TS Jezus Chrystus

chrystofania
U chrystofanie

chrystofanie
[do ukazywania się Jezusa w póź-
niejszych czasach (np. do wizji s.
Faustyny) należy zastosowac ter-
min: ”Objawienie prywatne”]

NU zjawienia zmartwychwstałego Pa-
na
ukazywanie się Zmartwychwsta-
łego
ukazania Zmartwychwstałego
spotkania ze Zmartwychwsta-
łym
zjawienia Jezusa po zmar-
twychwstaniu
chrystofanie paschalne

epifanie Chrystusowe
Chrystusowe epifanie
chrystofania
Jezus Chrystus - chrystofanie

TK pusty grób
mariofania
angelofania

TS zmartwychwstanie Jezusa

chrystofanie paschalne
U chrystofanie

chrystologia
NU chrystologia dogmatyczna

chrystologia ontologiczna
traktat o Jezusie Chrystusie

TK trynitologia
soteriologia
pneumatologia
mariologia
eschatologia
charytologia
eklezjologia
chrystologia fundamentalna

TS teologia dogmatyczna
TW chrystologia biblijna

chrystologia oddolna
chrystologia odgórna
chrystologia integralna
chrystologia sensu
chrystologia znaczenia
chrystologia transcendentalna
chrystologia kosmiczna
chrystologia ludzkiej transcen-
dencji
chrystologia posłuszeństwa
chrystologia proegzystencji
chrystologia eschatyczno-pneu-
matologiczna
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chrystologia biblijna

chrystologia metadogamtyczna
chrystologia psychoanalityczna
chrystologia spełnienia osobowe-
go
chrystologia jedności
chrystologia kontekstowa
chrystologia funkcjonalna
chrystologia wyzwolenia
jezuologia
Jezus Chrystus

chrystologia aleksandyjska
U chrystologia odgórna

chrystologia antiocheńska
U chrystologia oddolna

chrystologia biblijna
NU chrystologia Pawłowa

chrystologia Janowa
chrystologia Synoptyków
chrystologia Nowego Testamen-
tu
chrystologie Nowego Testamen-
tu
chrystologia nowotestamental-
na
biblijne nauczanie o Jezusie
Chrystusie
nauczanie biblijne o Jezusie
Chrystusie
Jezus Chrystus - nauka biblijna
Jezus Chrystus - nauczanie bi-
blijne
biblijna chrystologia
chrystologie biblijne

TK chrystologia funkcjonalna
chrystologia oddolna
chrystologia odgórna

chrystologia integralna
jezuologia
chrystologia sensu
chrystologia znaczenia
chrystologia jedności
chrystologia transcendentalna
chrystologia ludzkiej transcen-
dencji
chrystologia posłuszeństwa
chrystologia proegzystencji
chrystologia eschatyczno-pneu-
matologiczna
chrystologia metadogmatyczna
chrystologia psychoanalityczna
chrystologia spełnienia osobowe-
go
chrystologia kontekstowa
chrystologia wyzwolenia
chrystologia kosmiczna

TS chrystologia
teologia biblijna

TW chrystologia explicite
chrystologia implicite

chrystologia chwały
U teologia chwały

chrystologia dogmatyczna
U chrystologia

chrystologia domyślna
U chrystologia implicite

chrystologia eschatyczno-pneu-
matologiczna

NU pneumatologia chrystologiczna
TK chrystologia biblijna

chrystologia oddolna
chrystologia odgórna
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chrystologia integralna

chrystologia integralna
jezuologia
chrystologia sensu
chrystologia znaczenia
chrystologia kosmiczna
chrystologia transcendentalna
chrystologia ludzkiej transcen-
dencji
chrystologia posłuszeństwa
chrystologia proegzystencji
chrystologia metadogmatyczna
chrystologia psychoanalityczna
chrystologia spełnienia osobowe-
go
chrystologia jedności
chrystologia kontekstowa
chrystologia funkcjonalna
chrystologia wyzwolenia

TS chrystologia
Duch Święty

chrystologia ewolucjonistyczna
U chrystologia kosmiczna

chrystologia explicite
NU chrystologia wyraźna
TK chrystologia implicite
TS chrystologia biblijna

chrystologia funkcjonalna
TK chrystologia biblijna

chrystologia oddolna
chrystologia odgórna
chrystologia integralna
jezuologia
chrystologia sensu
chrystologia znaczenia
chrystologia jedności

chrystologia transcendentalna
chrystologia ludzkiej transcen-
dencji
chrystologia posłuszeństwa
chrystologia proegzystencji
chrystologia eschatyczno-pneu-
matologiczna
chrystologia metadogmatyczna
chrystologia psychoanalityczna
chrystologia spełnienia osobowe-
go
chrystologia kontekstowa
chrystologia wyzwolenia
chrystologia kosmiczna

TS chrystologia
soteriologia

chrystologia historiozbawcza
U soteriologia

chrystologia implicite
NU chrystologia domyślna
TK chrystologia explicite
TS chrystologia biblijna

chrystologia integralna
NU chrystologia odśrodkowa

chrystologia koncentryczna
chrystologia - ujęcie integralne
chrystologia w ujęciu integral-
nym
integralna chrystologia

TK chrystologia biblijna
chrystologia funkcjonalna
chrystologia odgórna
chrystologia oddolna
jezuologia
chrystologia sensu
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chrystologia jedności

chrystologia znaczenia
chrystologia jedności
chrystologia transcendentalna
chrystologia ludzkiej transcen-
dencji
chrystologia posłuszeństwa
chrystologia proegzystencji
chrystologia eschatyczno-pneu-
matologiczna
chrystologia metadogmatyczna
chrystologia psychoanalityczna
chrystologia spełnienia osobowe-
go
chrystologia kontekstowa
chrystologia wyzwolenia
chrystologia kosmiczna

TS chrystologia

chrystologia Janowa
U chrystologia biblijna

chrystologia jedności
TK chrystologia biblijna

chrystologia oddolna
chrystologia odgórna
chrystologia integralna
jezuologia
chrystologia sensu
chrystologia znaczenia
chrystologia kosmiczna
chrystologia transcendentalna
chrystologia ludzkiej transcen-
dencji
chrystologia posłuszeństwa
chrystologia proegzystencji
chrystologia eschatyczno-pneu-
matologiczna
chrystologia metadogmatyczna

chrystologia psychoanalityczna
chrystologia spełnienia osobowe-
go
chrystologia kontekstowa
chrystologia funkcjonalna
chrystologia wyzwolenia

TS chrystologia

chrystologia judeochrześcijań-
ska

U ebionici

chrystologia koncentryczna
U chrystologia integralna

chrystologia kontekstowa
NU chrystologia kontekstualna

chrystologie kontekstowe
chrystologie kontekstualne
kontekstowa chrystologia
chrystologia uwarunkowana

TK chrystologia biblijna
chrystologia oddolna
chrystologia odgórna
chrystologia integralna
jezuologia
chrystologia sensu
chrystologia znaczenia
chrystologia kosmiczna
chrystologia transcendentalna
chrystologia ludzkiej transcen-
dencji
chrystologia posłuszeństwa
chrystologia proegzystencji
chrystologia eschatyczno-pneu-
matologiczna
chrystologia metadogmatyczna
chrystologia psychoanalityczna
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chrystologia ludzkiej transcendencji

chrystologia spełnienia osobowe-
go
chrystologia jedności
chrystologia funkcjonalna
chrystologia wyzwolenia

TS chrystologia

chrystologia kontekstualna
U chrystologia kontekstowa

chrystologia kosmiczna
NU Chrystus kosmiczny

Punkt Omega
pleromizacja
chrystologia ewolucjonistyczna

TK chrystologia biblijna
chrystologia oddolna
chrystologia odgórna
chrystologia integralna
jezuologia
chrystologia sensu
chrystologia znaczenia
chrystologia jedności
chrystologia transcendentalna
chrystologia ludzkiej transcen-
dencji
chrystologia posłuszeństwa
chrystologia proegzystencji
chrystologia eschatyczno-pneu-
matologiczna
chrystologia metadogmatyczna
chrystologia psychoanalityczna
chrystologia spełnienia osobowe-
go
chrystologia kontekstowa
chrystologia funkcjonalna
chrystologia wyzwolenia
ewolucjonizm chrześcijański

chrystocentryzm
Alfa i Omega
teologia procesu
pleroma

TS chrystologia

chrystologia krzyża
U teologia Krzyża

chrystologia Logos-anthro-
pos

NU chrystologia Słowo-człowiek
Logos-anthropos

TK chrystologia Logos-sarks
nestorianizm

TS chrystologia oddolna
wcielenie

chrystologia Logos-sarks
NU chrystologia Słowo-ciało żywe

Logos-sarks
TK chrystologia Logos-anthropos

orygenizm
TS chrystologia odgórna

wcielenie
TW apolinaryzm

chrystologia ludzkiej trans-
cendencji

TK chrystologia biblijna
chrystologia oddolna
chrystologia odgórna
chrystologia integralna
jezuologia
chrystologia sensu
chrystologia znaczenia
chrystologia kosmiczna
chrystologia transcendentalna
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chrystologia metadogmatyczna

chrystologia posłuszeństwa
chrystologia proegzystencji
chrystologia eschatyczno-pneu-
matologiczna
chrystologia metadogmatyczna
chrystologia psychoanalityczna
chrystologia spełnienia osobowe-
go
chrystologia jedności
chrystologia kontekstowa
chrystologia funkcjonalna
chrystologia wyzwolenia

TS chrystologia

chrystologia metadogmatycz-
na

TK chrystologia biblijna
chrystologia oddolna
chrystologia odgórna
chrystologia integralna
jezuologia
chrystologia sensu
chrystologia znaczenia
chrystologia kosmiczna
chrystologia transcendentalna
chrystologia ludzkiej transcen-
dencji
chrystologia posłuszeństwa
chrystologia proegzystencji
chrystologia eschatyczno-pneu-
matologiczna
chrystologia psychoanalityczna
chrystologia spełnienia osobowe-
go
chrystologia jedności
chrystologia kontekstowa
chrystologia funkcjonalna
chrystologia wyzwolenia

TS chrystologia

chrystologia Nowego Testa-
mentu

U chrystologia biblijna

chrystologia nowotestamental-
na

U chrystologia biblijna

chrystologia od dołu
U chrystologia oddolna

chrystologia od góry
U chrystologia odgórna

chrystologia oddolna
NU chrystologia wywyższenia

chrystologia od dołu
chrystologia wstępująca
chrystologia antiocheńska

TK chrystologia biblijna
chrystologia funkcjonalna
chrystologia odgórna
chrystologia integralna
jezuologia
chrystologia sensu
chrystologia znaczenia
chrystologia jedności
chrystologia transcendentalna
chrystologia ludzkiej transcen-
dencji
chrystologia posłuszeństwa
chrystologia proegzystencji
chrystologia eschatyczno-pneu-
matologiczna
chrystologia metadogmatyczna
chrystologia psychoanalityczna
chrystologia spełnienia osobowe-
go
chrystologia kontekstowa
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chrystologia posłuszeństwa

chrystologia wyzwolenia
chrystologia kosmiczna

TS chrystologia
teologia antiocheńska

TW chrystologia Logos-anthropos

chrystologia odgórna
NU chrystologia preegzystencji

chrystologia od góry
chrystologia zstępująca
chrystologia aleksandyjska

TK chrystologia biblijna
chrystologia funkcjonalna
chrystologia oddolna
chrystologia integralna
jezuologia
chrystologia sensu
chrystologia znaczenia
chrystologia jedności
chrystologia transcendentalna
chrystologia ludzkiej transcen-
dencji
chrystologia posłuszeństwa
chrystologia proegzystencji
chrystologia eschatyczno-pneu-
matologiczna
chrystologia metadogmatyczna
chrystologia psychoanalityczna
chrystologia spełnienia osobowe-
go
chrystologia kontekstowa
chrystologia wyzwolenia
chrystologia kosmiczna

TS chrystologia
teologia aleksandryjska

TW chrystologia Logos-sarks

chrystologia odśrodkowa
U chrystologia integralna

chrystologia ontologiczna
U chrystologia

chrystologia Pawłowa
U chrystologia biblijna

chrystologia posłuszeństwa
TK chrystologia biblijna

chrystologia oddolna

chrystologia odgórna

chrystologia integralna

jezuologia

chrystologia sensu

chrystologia znaczenia

chrystologia kosmiczna

chrystologia transcendentalna

chrystologia ludzkiej transcen-

dencji

chrystologia proegzystencji

chrystologia eschatyczno-pneu-

matologiczna

chrystologia metadogmatyczna

chrystologia psychoanalityczna

chrystologia spełnienia osobowe-

go

chrystologia jedności

chrystologia kontekstowa

chrystologia funkcjonalna

chrystologia wyzwolenia

posłuszeństwo Jezusa

TS chrystologia

chrystologia preegzystencji
U chrystologia odgórna
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chrystologia proegzystencji

chrystologia proegzystencji
TK chrystologia biblijna

chrystologia oddolna
chrystologia odgórna
chrystologia integralna
jezuologia
chrystologia sensu
chrystologia znaczenia
chrystologia kosmiczna
chrystologia transcendentalna
chrystologia ludzkiej transcen-
dencji
chrystologia posłuszeństwa
chrystologia eschatyczno-pneu-
matologiczna
chrystologia metadogmatyczna
chrystologia psychoanalityczna
chrystologia spełnienia osobowe-
go
chrystologia jedności
chrystologia kontekstowa
chrystologia funkcjonalna
chrystologia wyzwolenia

TS chrystologia

chrystologia psychoanalitycz-
na

NU psychanalityczna chrystologia
TK chrystologia biblijna

chrystologia oddolna
chrystologia odgórna
chrystologia integralna
jezuologia
chrystologia sensu
chrystologia znaczenia
chrystologia kosmiczna
chrystologia transcendentalna

chrystologia ludzkiej transcen-
dencji
chrystologia posłuszeństwa
chrystologia proegzystencji
chrystologia eschatyczno-pneu-
matologiczna
chrystologia metadogmatyczna
chrystologia spełnienia osobowe-
go
chrystologia jedności
chrystologia kontekstowa
chrystologia funkcjonalna
chrystologia wyzwolenia
psychologia Jezusa

TS chrystologia

chrystologia sensu
TK chrystologia biblijna

chrystologia oddolna
chrystologia odgórna
chrystologia integralna
jezuologia
chrystologia znaczenia
chrystologia transcendentalna
chrystologia kosmiczna
chrystologia ludzkiej transcen-
dencji
chrystologia posłuszeństwa
chrystologia proegzystencji
chrystologia eschatyczno-pneu-
matologiczna
chrystologia metadogmatyczna
chrystologia psychoanalityczna
chrystologia spełnienia osobowe-
go
chrystologia jedności
chrystologia kontekstowa
chrystologia funkcjonalna
chrystologia wyzwolenia

52



chrystologia transcendentalna

TS chrystologia

chrystologia Słowo-ciało żywe
U chrystologia Logos-sarks

chrystologia Słowo-człowiek
U chrystologia Logos-anthropos

chrystologia soteriologiczna
U soteriologia

chrystologia spełnienia oso-
bowego

TK chrystologia biblijna
chrystologia oddolna
chrystologia odgórna
chrystologia integralna
jezuologia
chrystologia sensu
chrystologia znaczenia
chrystologia kosmiczna
chrystologia transcendentalna
chrystologia ludzkiej transcen-
dencji
chrystologia posłuszeństwa
chrystologia proegzystencji
chrystologia eschatyczno-pneu-
matologiczna
chrystologia metadogmatyczna
chrystologia psychoanalityczna
chrystologia jedności
chrystologia kontekstowa
chrystologia funkcjonalna
chrystologia wyzwolenia

TS chrystologia

chrystologia Synoptyków
U chrystologia biblijna

chrystologia transcendental-
na

TK chrystologia biblijna
chrystologia oddolna
chrystologia odgórna
chrystologia integralna
jezuologia
chrystologia sensu
chrystologia znaczenia
chrystologia kosmiczna
chrystologia ludzkiej transcen-
dencji
chrystologia posłuszeństwa
chrystologia proegzystencji
chrystologia eschatyczno-pneu-
matologiczna
chrystologia metadogmatyczna
chrystologia psychoanalityczna
chrystologia spełnienia osobowe-
go
chrystologia jedności
chrystologia kontekstowa
chrystologia funkcjonalna
chrystologia wyzwolenia

TS chrystologia

chrystologia - ujęcie integralne
U chrystologia integralna

chrystologia uwarunkowana
U chrystologia kontekstowa

chrystologia w ujęciu integral-
nym

U chrystologia integralna

chrystologia wstępująca
U chrystologia oddolna
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chrystologia wyzwolenia

chrystologia wyraźna
U chrystologia explicite

chrystologia wywyższenia
U chrystologia oddolna

chrystologia wyzwolenia
TK chrystologia biblijna

chrystologia oddolna
chrystologia odgórna
chrystologia integralna
jezuologia
chrystologia sensu
chrystologia znaczenia
chrystologia jedności
chrystologia transcendentalna
chrystologia ludzkiej transcen-
dencji
chrystologia posłuszeństwa
chrystologia proegzystencji
chrystologia eschatyczno-pneu-
matologiczna
chrystologia metadogmatyczna
chrystologia psychoanalityczna
chrystologia spełnienia osobowe-
go
chrystologia kontekstowa
chrystologia funkcjonalna
chrystologia kosmiczna
mariologia wyzwolenia
Jezus marksistowski

TS chrystologia
teologia wyzwolenia

chrystologia znaczenia
TK chrystologia biblijna

chrystologia oddolna
chrystologia odgórna

chrystologia integralna
jezuologia
chrystologia sensu
chrystologia transcendentalna
chrystologia kosmiczna
chrystologia ludzkiej transcen-
dencji
chrystologia posłuszeństwa
chrystologia proegzystencji
chrystologia eschatyczno-pneu-
matologiczna
chrystologia metadogmatyczna
chrystologia psychoanalityczna
chrystologia spełnienia osobowe-
go
chrystologia jedności
chrystologia kontekstowa
chrystologia funkcjonalna
chrystologia wyzwolenia

TS chrystologia

chrystologia zstępująca
U chrystologia odgórna

chrystologiczna perychoreza
U unia hipostatyczna

chrystologiczne herezje
U herezje chrystologiczne

chrystologiczne tytuły
U tytuły chrystologiczne

chrystologie biblijne
U chrystologia biblijna

chrystologie kontekstowe
U chrystologia kontekstowa

chrystologie kontekstualne
U chrystologia kontekstowa
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chrzest

chrystologie Nowego Testa-
mentu

U chrystologia biblijna

Chrystus Jezus
U Jezus Chrystus

Chrystus kerygmatu
U Chrystus wiary

Chrystus kerygmatyczny
U Chrystus wiary

Chrystus kosmiczny
U chrystologia kosmiczna

Chrystus Król
U królewska funkcja Jezusa

Chrystus wiary
NU Jezus kerygmatu

Jezus umityczniony
Jezus kerygmatyczny
Chrystus kerygmatyczny
kerygmatyczny Jezus
mit Chrystusa
Chrystus kerygmatu

TK Jezus historii
ipsissima verba et facta Iesu

TS demitologizacja Jezusa

Chrystusowe epifanie
U chrystofanie

Chrystusowe Królestwo
U Królestwo Boże

Chrystusowy przeciwnik
U Antychryst

Chrytus
U Jezus Chrystus

chrzcielna typologia
U typologia chrztu

chrzczenie
U chrzest

chrzest
NU chrzest święty

sakrament chrztu
wszczepienie w Ciało Chrystu-
sa
baptismum
baptismos
chrzczenie

TK bierzmowanie
Eucharystia
charakter sakramentalny
grzech pierworodny
przynależność do Kościoła

TS sakramenty inicjacji chrześcijań-
skiej

TW katechumenat
chrzest dzieci
chrzest krwi
chrzest pragnienia
konieczność chrztu
typologia chrztu
skutki chrztu

chrzest dorosłych
U katechumenat

chrzest Duchem Świętym
U chrzest pragnienia
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chrzest dzieci

chrzest dzieci
NU chrzest niemowląt

dzieci - chrzest
TK chrzest krwi

katechumenat
chrzest pragnienia
skutki chrztu
chrzest heretyków
konieczność chrztu
forma chrztu
anabaptyzm
baptyzm

TS chrzest
TW zbawienie dzieci nieochrzczo-

nych

chrzest Janowy
TS typologia chrztu
TW chrzest Jezusa

chrzest Jezusa
NU Jezus Chrystus - chrzest

Jezus - chrzest
chrzest Pański

TK kuszenie Jezusa
TS życie Jezusa

chrzest Janowy

chrzest krwi
NU chrzest krwią

chrzest w krwi
TK chrzest dzieci

katechumenat
chrzest pragnienia
skutki chrztu
chrzest heretyków
konieczność chrztu
męczeństwo

TS chrzest

chrzest krwią
U chrzest krwi

chrzest niemowląt
U chrzest dzieci

chrzest Pański
U chrzest Jezusa

chrzest pragnienia
NU pragnienie chrztu

chrzest z pragnienia
baptismus flaminis
baptismus Spiritus
chrzest Duchem Świętym
chrzest wiary

TK chrzest dzieci
katechumenat
chrzest krwi
skutki chrztu
konieczność chrztu
chrześcijaństwo anonimowe

TS chrzest
zbawienie dzieci nieochczonych

chrzest - skutki
U skutki chrztu

chrzest święty
U chrzest

chrzest święty - skutki
U skutki chrztu

chrzest - typologia
U typologia chrztu

chrzest w Duchu Św.
U chrzest w Duchu Świętym
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chrześcijaństwo anonimowe

chrzest w Duchu Świętym
NU chrzest w Duchu Św.

wylanie Ducha Świętego
baptizma en Pneumati Hagio

TK zesłanie Ducha Świętego
charyzmaty

TS ruch zielonoświątkowy

chrzest w krwi
U chrzest krwi

chrzest wiary
U chrzest pragnienia

chrzest z pragnienia
U chrzest pragnienia

chrześcijanie
U Christianity

chrześcijanie anonimowi
U chrześcijaństwo anonimowe

chrześcijanie świeccy
U laikat

chrześcijanin świecki
U laikat

chrześcijańscy święci
U święci

chrześcijańska doskonałość
U świętość człowieka

chrześcijańska mistyka
U mistyka

chrześcijańska świętość
U świętość człowieka

chrześcijaństwo
Christianity

Christianity
NU chrześcijanie

wyznawcy Chrystusa
wyznania chrześcijańskie
Kościoły chrześcijańskie

TS religia
TW katolicym

prawosławie
protestantyzm
Kościoły Wschodnie
husytyzm

chrześcijaństwo anonimowe
NU anonimowe chrześcijaństwo

teoria anonimowego chrześci-
jaństwa
teoria chrześcijaństwa anoni-
mowego
fides imliplicite
anonimowi chrześcijanie
chrześcijanie anonimowi
anonimowe bycie chrześcijani-
nem
anima naturaliter christiana

TK Logos spermatikos
uniwersalizm zbawienia
chrzest pragnienia
nadprzyrodzoność egzystencjal-
na

TS przynależność do Kościoła
zbawienie poza Kościołem

chrześcijaństwo bizantyjskie
U prawosławie
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chwała Boża

chrześcijaństwo zielonoświątko-
we

U ruch zielonoświątkowy

chwalebne ciało
U ciało zmartwychwstałe

chwała Boga
U chwała Boża

chwała Boża
NU chwała Jahwe

chwała JHWH
kebod Jahwe
chwała Boga
gloria Dei
doxa tou Theou

TK Duch Boga
szekina
teologia chwały
doksologia
Mądrość Boża
wywyższenie Jezusa

TS pneumatologia biblijna

chwała Jahwe
U chwała Boża

chwała Jezusa
U wywyższenie Jezusa

chwała JHWH
U chwała Boża

Chystus
U Mesjasz

ciał zmartwychwstanie
U zmartwychwstanie

ciała zmartwychwstanie
U zmartwychwstanie

Ciało Chrystusa
U Mistyczne Ciało

ciało chwalebne
U ciało zmartwychwstałe

ciało duchowe
U ciało zmartwychwstałe

ciało i dusza
U dychotomizm

ciało ludzkie
NU cielesność człowieka

soma
sarx
basar

TK dusza ludzka
duch
zmartwychwstanie
płciowość ludzka

TS człowiek
dychotomizm
trychotomizm

TW ciało zmartwychwstałe

ciało odkupione
U ciało zmartwychwstałe

ciało odnowione
U ciało zmartwychwstałe

ciało przemienione
U ciało zmartwychwstałe

ciało uwielbione
U ciało zmartwychwstałe
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cierpienie

ciało zmartwychwstałe
NU ciało uwielbione

ciało chwalebne
ciało duchowe
soma pneumatikon
ciało odkupione
ciało odnowione
ciało przemienione
nowe ciało
odnowione ciało
uwielbione ciało
chwalebne ciało
przemienione ciało
zmartwychwstałe ciało

TK nowe stworzenie
wniebowzięcie Maryi

TS zmartwychwstanie
ciało ludzkie

ciąg wcieleń
U reinkarnacja

ciągłe stwarzanie
U ciągłość stwarzania

ciągłość stwarzania
NU zachowanie świata

ciągłe stwarzanie
podtrzymywanie świata w ist-
nieniu
creatio continua

TK opatrzność
deizm

TS akt stwórczy
świat

cielesne wzięcie Maryi do nieba
U wniebowzięcie Maryi

cielesność człowieka
U ciało ludzkie

cierpiący Bóg
U cierpienie Boga

Cierpiący Sługa Jahwe
U Sługa Jahwe

cierpienia ludzi
U cierpienie

cierpienia ludzkie
U cierpienie

cierpienie
NU cierpienie psychiczne

psychiczne cierpienie
cierpienie fizyczne
fizyczne cierpienie
cierpienie duchowe
duchowe cierpienie
cierpienie człowieka
człowiek - cierpienie
cierpienie ludzi
cierpienia ludzi
cierpienie ludzkie
cierpienia ludzkie
ludzkie cierpienie
ludzkie cierpienia

TK cierpienie Boga
męka Jezusa
Bóg a zło
zło moralne
zło fizyczne

TS człowiek

TW mistyka cierpienia
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cierpienie Boga

cierpienie Boga
NU ból Boga

ból Boży
odczuwanie bólu przez Boga
odczuwanie cierpnienia przez
Boga
empatia Boga
Bóg - empatia
współbycie Boga z cierpiącymi
Bóg - współbycie z cierpącymi
cierpienie Boże
Boże cierpienie
współcierpienie Boga
Bóg - solidarność z cierpiący-
mi
solidarność Boga z cierpiącymi
Bóg współcierpiący
współcierpiący Bóg
Bóg cierpiący
cierpiący Bóg
Bóg - cierpienie

TK poznanie Boga
imię Boga
ojcostwo Boga
opatrzność
Stwórca
Bóg a zło
gniew Boży
Trójca Święta
przymioty Boga
niecierpiętliwość Boga
patripasjanizm
mistyka cierpienia
communicatio idiomatum

TS Bóg

cierpienie Boże
U cierpienie Boga

cierpienie człowieka
U cierpienie

cierpienie duchowe
U cierpienie

cierpienie fizyczne
U cierpienie

cierpienie Jezusa Chrystusa
U męka Jezusa

cierpienie ludzi
U cierpienie

cierpienie ludzkie
U cierpienie

cierpienie psychiczne
U cierpienie

cnota
NU cnota ludzka

cnoty ludzkie
arete
sprawność moralna
nawyk dobrego postępowania

TW cnoty nabyte
cnoty wlane

cnota ludzka
U cnota

cnota męstwa
U męstwo

cnota miłości
U miłość

cnota roztropności
U roztropność
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cnoty wlane

cnota sprawiedliwości
U sprawiedliwość

cnota umiarkowania
U umiarkowanie

cnota wiary
U wiara

cnoty darowane
U cnoty wlane

cnoty główne
U cnoty kardynalne

cnoty kardynalne
NU cnoty główne

cnoty moralne
TK cnoty teologiczne
TS cnoty wlane
TW męstwo

roztropność
sprawiedliwość
umiarkowanie

cnoty ludzkie
U cnota

cnoty moralne
U cnoty kardynalne

cnoty nabyte
NU cnoty przyrodzone

cnoty naturalne
TK cnoty wlane
TS cnota

cnoty nadane
U cnoty wlane

cnoty nadprzyrodzone
U cnoty wlane

cnoty naturalne
U cnoty nabyte

cnoty przyrodzone
U cnoty nabyte

cnoty teologalne
U cnoty teologiczne

cnoty teologiczne
NU cnoty teologalne
TK cnoty kardynalne
TS cnoty wlane
TW wiara

nadzieja
miłość

cnoty wlane
NU cnoty nadprzyrodzone

wlane cnoty
nadprzyrodzone cnoty
cnoty wszczepione
wszczepione cnoty
cnoty darowane
darowane cnoty
cnoty nadane
nadane cnoty

TK cnoty nabyte
łaska uświęcająca

TS cnota
łaska habitualna

TW cnoty kardynalne
cnoty teologiczne

cnoty wszczepione
U cnoty wlane
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Common Prayer Book

collegialitas
U kolegialność Kościoła

Common Prayer Book
NU Book of Common Prayer
TK Konfesja Augsburska

Obrona Konfesji Augsburskiej
Mały Katechizm
Duży Katechizm
Artykuły Szmalkaldzkie
Dotrechckie Wyznanie Wiary
Westminterskie Wyznanie Wiary
Formuła Zgody
39 Artykułów
Druga Konfesja Helwecka
Katechizm Heidelberski
Konfesja Sandomierska

TS Pisma wyznaniowe
anglikanizm

communicatio idiomatum
NU wzajemna wymiana przymio-

tów
wymiana przymiotów
natury Jezusa - wymiana przy-
miotów

TK monofizytyzm
teologia aleksandryjska

TS unia hipostatyczna

communicatio in sacris
NU uczestnictwo w sprawach świę-

tych
TK liczba sakramentów

ustanowienie sakramentów
ważnośc sakramentów
znak sakramentalny
skutki sakramentów

sakramenty inicjacji chrześcijań-
skiej
sakramenty uzdrowienia chrze-
ścijańskiego
sakramenty powołania chrześci-
jańskiego

TS sakrament

TW interkomunia
intercelebracja
komunia wolna
komunia otwarta
komunia zamknięta

Communio
U Wspólnota

communio sanctorum
U obcowanie świętych

Concilium Basiliense
U Sobór w Bazylei (1431-1449)

Concilium Chalcedonense
U Sobór Chalcedoński (451)

Concilium Constantiense
U Sobór w Konstancji (1414-1418)

Concilium Constantinopolita-
num

U Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)

Concilium Constantinopolita-
num

U Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)
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Concilium Constantinopolita-
num

U Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)

Concilium Constantinopolita-
num

U Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)

Concilium Ephesenum
U Sobór Efeski (431)

Concilium Florentinum
U Sobór w Bazylei (1431-1449)

Concilium Lateranense
U Sobór Laterański (2 ; 1139)

Concilium Lateranense
U Sobór Laterański (1 ; 1123)

Concilium Lateranense
U Sobór Laterański (4 ; 1215)

Concilium Lateranense
U Sobór Laterański (3 ; 1179)

Concilium Nicaeum
U Sobór Nicejski (1 ; 325)

Concilium Tridentinum
U Sobór Trydencki (1545-1563)

Concilium Universale Chalce-
donense

U Sobór Chalcedoński (451)

Concilium Universale Ephese-
num

U Sobór Efeski (431)

Concilium Vaticanum
U Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)

Concilium Vaticanum I
U Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Confessio Augustana
U Konfesja Augsburska

confessio oris
U spowiedź

confirmatio
U bierzmowanie

conscientia
U świadomość

conscientia
U sumienie

consens fidelium
U zmysł wiary

consubstantialis
U homousios

contritio
U skrucha

contritio cordis
U skrucha

copula
U akt małżeński

Corpus Christi
U Mistyczne Ciało

Corredemptrix
U współodkupicielstwo Maryi
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Córka Syjonu

Córa Syjonu
U Córka Syjonu

Córka Syjonu
NU Córa Syjonu

Córka Syjońska
Wzniosła Córa Syjonu
Bat Sion
Syjon
Sion

TK Nowa Ewa

TS mariologia symboliczna

Córka Syjońska
U Córka Syjonu

creatio
U akt stwórczy

creatio continua
U ciągłość stwarzania

creatio ex nihilo
U akt stwórczy

creatio nova
U nowe stworzenie

credo
U symbol wiary

credo apostolskie
U symbol apostoslski

Credo mszalne
U symbol konstantynopolitański

credo nicejskie
U symbol nicejski

credo Pawła VI
U wyznanie Pawła VI

cud
NU miraculum

cuda
cudy
aretai
dzieła potęgi
dzieła mocy
thaumasia
teras
terata
oth
semeion
geburah
dynamis
ma’ase
paradoxa

TS historia zbawienia

TW cuda Jezusa
czynienie cudów
cuda poza chrześcijaństwem

cud uzdrowienia
U uzdrawianie

cud w innych religiach
U cuda poza chrześcijaństwem

cud w religiach niechrześcijań-
skich

U cuda poza chrześcijaństwem

cuda
U cud
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cuda poza chrześcijaństwem

cuda Jezusa
NU Jezus Chrystus - cuda

Jezus - cuda
Jezus Chrystus - uzdrawianie
Jezus - uzdrawianie
cuda Jezusa Chrystusa
Jezus Cudotwórca
Jezus Taumaturg
cudotwórcza działalność Jezu-
sa
cudowna działalność Jezusa
egzorcyzmy Jezusa
wypędzanie złych duchów przez
Jezusa
uzdrowienia chorych przez Je-
zusa
cuda Jezusa nad naturą
wskrzeszenia Jezusa
cudowne czyny Jezusa
Jezus Egzorcysta
Jezus Wskrzesiciel
moc Jezusa
panowanie Jezusa nad naturą
władza Jezusa nad naturą
wszechmoc Jezusa
Jezus Uzdrowiciel

TK nauczanie Jezusa
przemienienie Jezusa
Królestwo Boże
czynienie cudów
egzorcyzm

TS życie Jezusa
cud

cuda Jezusa Chrystusa
U cuda Jezusa

cuda Jezusa nad naturą
U cuda Jezusa

cuda joginów
U cuda poza chrześcijaństwem

cuda magiczne
U cuda poza chrześcijaństwem

cuda mityczne
U cuda poza chrześcijaństwem

cuda poza chrześcijaństwem
NU cud w religiach niechrześcijań-

skich
fenomen cudów niechrześcijań-
skich
cudowne fenomeny
cuda magiczne
cuda szamanów
cuda joginów
cuda mityczne
cuda w innych religiach
cud w innych religiach
niezwykłe zjawiska w innych
religiach
cudotwórcy w innych religiach
cudotwórcy w religiach nie-
chrześcijańskich
cudotwórcy poza chrześcijań-
stwem
zjawiska nadprzyrodzone w in-
nych religiach

TK zbawienie poza Kościołem
Logos spermatikos

TS cud

cuda szamanów
U cuda poza chrześcijaństwem

cuda w innych religiach
U cuda poza chrześcijaństwem
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Cudowny Medalik

cudotwórcy poza chrześcijań-
stwem

U cuda poza chrześcijaństwem

cudotwórcy w innych religiach
U cuda poza chrześcijaństwem

cudotwórcy w religiach nie-
chrześcijańskich

U cuda poza chrześcijaństwem

cudotwórcza działalność Jezusa
U cuda Jezusa

cudowna działalność Jezusa
U cuda Jezusa

cudowne czyny Jezusa
U cuda Jezusa

cudowne fenomeny
U cuda poza chrześcijaństwem

cudowne uzdrawianie
U uzdrawianie

cudowne uzdrowienia
U uzdrawianie

Cudowny Medalik
TK nabożeństwo do Matki Bożej

Magnificat
sanktuaria maryjne
różaniec
Ave Maria
godzinki

TS kult maryjny
objawienie maryjne

cudy
U cud

cwiczenia ascetyczne
U asceza

cykl inkarnacji
U reinkarnacja

cykl sansary
U reinkarnacja

cyrkulacja wcieleń
U reinkarnacja

czart
U Szatan

czas narodzenia Jezusa
U data narodzenia Jezusa

czas narodzin Jezusa
U data narodzenia Jezusa

czasowa obecność Chrystusa
U konsubstancjacja

czczenie aniołów
U kult aniołów

czeluść
U piekło

czeluść piekielna
U piekło

cześć Boga
U adoracja

cześć Maryi
U kult maryjny

cześć oddawana Bogu
U adoracja
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człowiek

cześć okazywana aniołom
U kult aniołów

cześć okazywana świętym
U kult świętych

cześć przynależna Bogu
U adoracja

członkostwo kościelne
U przynależność do Kościoła

członkostwo w Kościele
U przynależność do Kościoła

człowieczeństwo Jezusa
NU człowieczeństwo Jezusa Chry-

stusa
ludzka natura Jezusa
Jezus - człowieczeństwo
Jezus Chrystus - człowieczeń-
stwo
Jezus - natura ludzka
Jezus Chrystus - natura ludzka
natura ludzka Jezusa
człowiek Jezus
Jezus jako człowiek
pełnia człowieczeństwa Jezusa

TK żydowskość Jezusa
boskość Jezusa
historyczność Jezusa
zasługi Jezusa
życie Jezusa
herezje chrystologiczne
chrystocentryzm
jezuologia
adopcjonizm
Syn Człowieczy
człowieczeństwo Jezusa

TS Jezus Chrystus
TW dusza Jezusa

wygląd Jezusa
psychologia Jezusa
wiedza Jezusa
świętość Jezusa
enhypostazja
anhypostazja

człowieczeństwo Jezusa Chry-
stusa

U człowieczeństwo Jezusa

Człowieczy Syn
U Syn Człowieczy

człowiek
NU homo sapiens

ludzie
istota ludzka
rodzaj ludzki
gatunek ludzki

TS stworzenie
TW stworzenie człowieka

pochodzenie człowieka
antropocentryzm
osoba ludzka
homo religiosus
panowanie człowieka
jedność człowieka
płciowość ludzka
czyn ludzki
życie ludzkie
wolna wola
cierpienie
natura ludzka
świętośc człowieka
sumienie
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czyn ludzki

człowiek - cierpienie
U cierpienie

człowiek - duchowe życie
U życie duchowe

człowiek - duchowość
U życie duchowe

człowiek - godność
U godność osoby ludzkiej

człowiek Jezus
U człowieczeństwo Jezusa

człowiek kultyczny
U homo religiosus

człowiek - osobowość
U osoba ludzka

człowiek - panowanie
U panowanie człowieka

człowiek - płciowość
U płciowość ludzka

człowiek - pochodzenie
U pochodzenie człowieka

człowiek - przebóstwienie
U przebóstwienie

człowiek przyjęty
U assumptus homo

człowiek religijny
U homo religiosus

człowiek - seksualność
U płciowość ludzka

człowiek - sumienie
U sumienie

człowiek - świętość
U świętość człowieka

człowiek - życie duchowe
U życie duchowe

człowiek - życie religijne
U życie religijne

czterdzieści dni na pustyni
U kuszenie Jezusa

cztery litery
U Jahwe

czyn ludzki
NU czyny ludzkie

akt ludzki
actus humanus

TK wolna wola
sumienie

TS człowiek
TW akt małżeński

akt religijny
zasługa

czyn zbawczy człowieka
U zasługa

czynienie cudów
NU dar czynienia cudów

charyzmat czynienia cudów
łaska czynienia cudów

TK proroctwo
rozeznanie duchowe
glossolalia
tłumaczenie języków
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uzdrawianie
ruch charyzmatyczny
ruch zielonoświątkowy
cuda Jezusa

TS charyzmaty
cud

czynienie Ziemi poddaną
U panowanie człowieka

czyny ludzkie
U czyn ludzki

czyny zbawcze Jezusa
U zasługi Jezusa

czyściec
NU ogień czyśćcowy

ogień oczyszczający
Kościół cierpiący
oczyszczenie przez ogień

TK Niebo (teologia)
piekło
otchłań
życie wieczne
obcowanie świętych
Sobór Lyoński (1 ; 1245)

TS stany eschatyczne
TW modlitwa za zmarłych

odpust

daemon
U demony

daimon
U demony

damazjańskie wyznanie wiary
U wyznanie Damazego

dar bojaźni Bożej
U bojaźń Boża

dar czynienia cudów
U czynienie cudów

dar języków
U glossolalia

dar mądrości
U mądrość

dar męstwa
U męstwo

dar mówienia językami
U glossolalia

dar mówienia obcymi językami
U ksenolalia

dar obcych języków
U ksenolalia

dar pobożności
U pobożność

dar proroctwa
U proroctwo

dar rady
U rada

dar rozenawania duchów
U rozeznanie duchowe

dar rozeznania
U rozeznanie duchowe

dar rozumu
U rozum
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dary Ducha Świętego

dar tłumaczenia języków
U tłumaczenie języków

dar uzdrawiania
U uzdrawianie

dar wiedzy
U wiedza

darowane cnoty
U cnoty wlane

darwinizm
U ewolucjonizm

dary - Duch Święty
U dary Ducha Świętego

dary Ducha Św.
U dary Ducha Świętego

dary Ducha Świętego
NU siedem darów Ducha Świętego

siedmiorakie dary Ducha Świę-
tego
Duch Święty - dary
Duch Św. - dary
dary Ducha Św.
dary - Duch Święty
pneumatika

TK owoce Ducha Świętego
charyzmaty
łaska uświęcająca

TS działanie Ducha Świętego
łaska habitualna

TW mądrość
rozum
rada
męstwo

wiedza
pobożność
bojaźń Boża

dary łaski
U charyzmaty

data narodzenia Jezusa
NU Jezus Chrystus - data narodze-

nia
data narodzenia Jezusa Chry-
stusa
Jezus - data narodzenia
data narodzin Jezusa
czas narodzenia Jezusa
czas narodzin Jezusa
Jezus Chrystus - czas narodzin
Jezus Chrystus - czas narodze-
nia
Jezus - czas narodzin
Jezus - czas narodzenia

TK świadectwa historyczności Jezu-
sa
demitologizacja Jezusa
negacja historyczności Jezusa
narodzenie i dzieciństwo Jezusa

TS historycznośc Jezusa

data narodzenia Jezusa Chry-
stusa

U data narodzenia Jezusa

data narodzin Jezusa
U data narodzenia Jezusa

Dawidowy Syn
U Syn Dawida

de Deo Uno et Trino
U trynitologia
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Demiurg

debar Elohim
U Słowo Jahwe

debar Jahwe
U Słowo Jahwe

definicja dogmatyczna
U dogmat

definicja ex cathedra
U ex cathedra

Dei Filius
U Syn Boży

Dei genetrix
U Boże macierzyństwo Maryi

Deipara
U Boże macierzyństwo Maryi

deizm
TK politeizm

monoteizm
ateizm
teizm
agnostycyzm
panteizm
argumenty na istnienie Boga
opatrzność
deizm

TS istnienie Boga

demiourgos
U Demiurg

demitologizacja
NU odmitologizowanie

demitologizacja Biblii
Biblia - demitologizacja

TS hermeneutyka biblijna
TW demitologizacja Jezusa

demitologizacja Biblii
U demitologizacja

demitologizacja Jezusa
NU Jezus Chrystus - demitologiza-

cja
Jezus - demitologizacja
demitologizacja Nowego Testa-
mentu
Nowy Testament - demitologi-
zacja

TK data narodzenia Jezusa
negacja historyczności Jezusa
świadectwa historyczności Jezu-
sa

TS historycznośc Jezusa
demitologizacja

TW Jezus historii
Chrystus wiary
ipsissima verba et facta Iesu

demitologizacja Nowego Testa-
mentu

U demitologizacja Jezusa

Demiurg
NU demiurgos

demiourgos
niższy bóg
bóg niższy
zły bóg
stwórca świata materialnego
stwórca materii
budowniczy świata
boski rzemieślnik
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demonologia

niedoskonały bóg
bóg niedoskonały
niedoskonałe bóstwo
Jaldabaoth
Jaldabaot
Ildabaot
architekt świata
budowniczy świata materialne-
go

TK Stwórca
Szatan

TS gnostycyzm

demiurgos
U Demiurg

demon
U demony

demoniczne opętanie
U opętanie

demoniczne zniewolenie
U opętanie

demonologia
(w teologii chrześcijańskiej demono-
logia jest częścią angelologii, a w re-
ligioznawstwie angelologia jest czę-
ścią demonologii)

TS angelologia
TW Szatan

demony
bunt aniołów
opętanie
egzorcyzm
modlitwa o uwolnienie
pokusa
demonologia biblijna

demonologia biblijna
NU biblijna demonologia

demony - nauczanie biblijne
demony - nauka biblijna
nauka biblijna o demonach
nauczanie biblijne o demonach
biblijne nauczanie o demonach
Szatan - nauczanie biblijne
Szatan - nauka biblijna
nauka biblijna o Szatanie
nauczanie biblijne o Szatanie
biblijne nauczanie o Szatanie
demony w Biblii
Szatan w Biblii

TK angelologia biblijna
TS demonologia

teologia biblijna

demony
[przyjęta została forma mnoga,
gdyż współcześnie egzegeci rozróż-
niają między Szatanem, występują-
cym zawsze w liczbie pojedyńczej,
a istotami demonicznymi wzmian-
kowanymi w liczbie mnogiej. zob. R.
Zając. Szatan w Starym Testamen-
cie, Lublin 1998 s. 11; J. Spyra. Ci-
vitas diaboli. Zarys historii Szatana i
świata demonów. ”W Drodze”1987
nr 8 s. 8]

NU złe duchy
istoty demoniczne
demon
daemon
złe istoty duchowe
dżinn
dżinny
szedim
daimon
mazzkin
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determinizm

TK anioł
Szatan
opętanie
egzorcyzm
modlitwa o uwolnienie
apokaliptyka

TW Lilit
Azazel
Asmodeusz
Belzebub

demony - nauczanie biblijne
U demonologia biblijna

demony - nauka biblijna
U demonologia biblijna

demony w Biblii
U demonologia biblijna

demut
U podobieństwo Boże

deontologiczny argument
U argument deontologiczny

depositum fidei
U depozyt wiary

depozyt Kościoła
U depozyt wiary

depozyt wiary
NU depositum fidei

dziedzictwo wiary
skarbnica wiary
depozyt Kościoła

TK dogmat
zmysł wiary
nieomylnośc Kościoła

akomodacja dogmatyczna
symbol wiary

TS wiara
Tradycja

deprawacja natury ludzkiej
U skażenie natury ludzkiej

descensus ad inferos
U zstąpienie do otchłani

determinizm
NU fatum

determinizm genetyczny
TK wolna wola

wolność
wiedza uprzednia
predestynacjonizm

determinizm genetyczny
U determinizm

Deus
U Bóg

Deus Filus
U boskość Jezusa

Deus Pater
U Bóg Ojciec

Deus Spiritus Sanctus
U boskość Ducha Świętego

diabelskie opętanie
U opętanie

diabeł
U Szatan

diabolos
U Szatan
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diakon

diabolus
U Szatan

diakon
NU diakoni

diakonat
posługa diakonów
diakonos
diakonoi
stopień diakonatu

TK biskup
prezbiter
diakonat stały

TS stopnie sakramentu kapłaństwa

diakon stały
U diakonat stały

diakonat
U diakon

diakonat stały
NU stały diakonat

stali diakoni
diakon stały
diakoni stali
posługa stałego diakona
funkcja stałego diakona
instytucja stałego diakonatu
świecki diakon
stała posługa diakonacka
urząd diakonatu

TK diakon
TS laikat

diakoni
U diakon

diakoni stali
U diakonat stały

diakonoi
U diakon

diakonos
U diakon

diakriseis pneumaton
U rozeznanie duchowe

dialog misyjny
U akomodacja misyjna

diatheke
U przymierze

Dies irae
U sąd ostateczny

dikaioma
U usprawiedliwienie

dikaiosyne Theou
U sprawiedliwość Boża

dilectio
U miłość

disciplina arcani
NU tajemnica chrześcijańska

nakaz tajemnicy chrześcijań-
skiej

TK katechumenat
TS sakrament

discretio spirituum
U rozeznanie duchowe

dispositio divina
U historia zbawienia

dobre czyny
U zasługa

74



dogmat

dobre uczynki
U zasługa

dobroć Boga
NU Bóg - dobroć
TK wszechmoc Boga

duchowość Boga
wieczność Boga
wszechwiedza Boga
wszechobecność Boga
osobowość Boga
transcendencja Boga
doskonałość Boga
niepojętość Boga
immanencja Boga
jedyność Boga
jedność Boga
samoistność Boga
niezmienność Boga
niecierpiętliwość Boga
wolność Boga
sprawiedliwość Boża
miłosierdzie Boże
wierność Boga
świętość Boga
prawdomówność Boga
Bóg a zło

TS przymioty Boga

Dobry Pasterz
TK Mesjasz

Alfa i Omega
Syn Człowieczy
Emmanuel
Syn Boży
Sługa Jahwe
Kyrios
Ja Jestem

Baranek Boży
Zbawiciel
Syn Dawida
zbawienie
Owczarnia

TS tytuły chrystologiczne

dobry uczynek
U zasługa

Dodeka
U Dwunastu

dogmat
NU prawda wiary

artykuł wiary
formuła dogmatyczna
definicja dogmatyczna
reguła wiary
regula fidei

TK depozyt wiary
artykuły fundamentalne
adiaphora
teologumenon
dysputa teologiczna

TS kwalifikacja teologiczna
nieomylność Kościoła

TW rozwój dogmatów
nauczanie nadzwyczajne
fakt dogmatyczny

dogmat nieomylności papie-
skiej

U nieomylność papieska

dogmat o nieomylności papie-
skiej

U nieomylność papieska

dogmat - reinterpretacja
U akomodacja dogmatyczna
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doketyzm

dogmaty - historia
U historia dogmatów

dogmaty - reinterpretacja
U akomodacja dogmatyczna

dogmatyczna akomodacja
U akomodacja dogmatyczna

dogmatyczna eklezjologia
U eklezjologia

dogmatyczna symbolika
U symbolika

dogmatyczny fakt
U fakt dogmatyczny

dogmatyka
U teologia dogmatyczna

dojrzewanie do człowieczeń-
stwa

U hominizacja

dokeci
U doketyzm

doketyzm
NU pozorne człowieczeństwo Jezu-

sa
pozorna cielesność Jezusa
pozorne ciało Jezusa
dokeci

TK wcielenie
człowieczeństwo Jezusa
marcjonizm
walentynianie

TS gnostycyzm
herezje chrystologiczne

TW aftartodoketyzm

doksologia
NU doksologie

doxologia
TK chwała Boża
TS adoracja

modlitwa pochwalna
modlitwa dziękczynna

doksologie
U doksologia

doktryna heretycka
U herezja

doktryna katolicka
U katolicyzm

dom Boga
U Budowla Boża

Dom Izraela
U naród wybrany

Dom Jakuba
U naród wybrany

Dom Judy
U naród wybrany

Dom Ojca
U Niebo (teologia)

dominikańska szkoła teologicz-
na

U tomizm

Dominus
U Kyrios

Dominus Iesus
U Kyrios
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Dotrechckie Wyznanie Wiary

donatystyczna schizma
U donatyzm

donatyzm
NU schizma donatystyczna

donatystyczna schizma
TK nowacjanizm

ważność sakramentów
charakter sakramentalny

TS herezje sakramentologiczne
schizma

dopełnienie małżeństwa
U akt małżeński

dopuszczenie zła przez Boga
U Bóg a zło

doskonałość Boga
NU Bóg - doskonałość

Bóg doskonały
doskonały Bóg

TK wszechmoc Boga
duchowość Boga
wieczność Boga
wszechwiedza Boga
wszechobecność Boga
osobowość Boga
immanencja Boga
transcendencja Boga
samoistność Boga
niepojętość Boga
jedyność Boga
jedność Boga
niezmienność Boga
niecierpiętliwość Boga
dobroć Boga
wolność Boga

sprawiedliwość Boża
miłosierdzie Boże
wierność Boga
świętość Boga
prawdomówność Boga
Bóg a zło
Absolut

TS przymioty Boga

doskonałość chrześcijańska
U świętość człowieka

doskonałość etyczna Jezusa
U świętość Jezusa

doskonałość moralna Jezusa
U świętość Jezusa

doskonały Bóg
U doskonałość Boga

doskonały byt
U Absolut

doświadczenie mistyczne
U mistyka

doświadczenie pustego grobu
U pusty grób

doświadczenie stygmatyzacji
U stygmatyzacja

Dotrechckie Wyznanie Wia-
ry

TK Obrona Konfesji Augsburskiej
Konfesja Augsburska
Mały Katechizm
Duży Katechizm
Artykuły Szmalkaldzkie
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Druga Konfesja Helwecka

Formuła Zgody
Dotrechckie Wyznanie Wiary
Westminterskie Wyznanie Wiary
Common Prayer Book
39 Artykułów
Druga Konfesja Helwecka
Katechizm Heidelberski
Konfesja Sandomierska

TS Pisma wyznaniowe
anabaptyzm

dowody kosmlogiczne
U argument kosmologiczny

dowody na istnienie Boga
U argumenty na istnienie Boga

dowody św. Tomasza
U pięć dróg

dowodzenie istnienia Boga
U argumenty na istnienie Boga

dowód deontologiczny
U argument deontologiczny

dowód eudajmonistyczny
U argument eudajmonistyczny

dowód kinezjologiczny
U argument z ruchu

dowód kosmologiczny
U argument kosmologiczny

dowód ontologiczny
U argument ontologiczny

dowód teleologiczny
U argument teleologiczny

dowód z pragnienia szczęścia
U argument eudajmonistyczny

dowód z przyczynowości spraw-
czej

U argument z przyczynowości spraw-
czej

dowód z przygodności bytów
U argument z przygodności bytów

dowód z ruchu
U argument z ruchu

doxa tou Theou
U chwała Boża

doxologia
U doksologia

Drakon
U Szatan

Druga Konfesja Helwecka
NU II Konfesja Helwecka
TK Konfesja Augsburska

Obrona Konfesji Augsburskiej
Mały Katechizm
Duży Katechizm
Artykuły Szmalkaldzkie
Dotrechckie Wyznanie Wiary
Westminterskie Wyznanie Wiary
Formuła Zgody
Common Prayer Book
39 artykułów
Katechizm Heidelberski
Konfesja Sandomierska

TS Pisma wyznaniowe
kalwinizm
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Duch Boga

Druga Osoba Trójcy św.
U Logos (teologia)

Druga Osoba Trójcy Świętej
U Logos (teologia)

Drugi Sobór w Nicei
U Sobór Nicejski (2 ; 787)

drugie przyjście Chrystusa
U paruzja

Drzewko Oliwne
U Drzewo Oliwne

Drzewo Oliwne
NU Drzewko Oliwne
TK Mistyczne Ciało

Nowy Lud Boży
Oblubienica
Wspólnota
Owczarnia
Świątynia Ducha
Winnica Pańska
Budowla Boża

TS modele Kościoła

dualistyczna koncepcja
U dualizm

dualizm
NU dualistyczna koncepcja

koncepcja dualistyczna
zło - koncepcja dualistyczna
dualizm dobra i zła

TK zło metafizyczne
zło moralne
Bóg a zło
zło fizyczne
panteistyczna koncepcja zła

TS zło
TW manicheizm

gnostycyzm

dualizm dobra i zła
U dualizm

duch
[odnosi się do metafizycznej kon-
cepcji ducha różnej od duszy]

NU istota duchowa
byt duchowy
duchy
duch człowieka

TK duchowość Boga
dusza
Duch Boży

TS trychotomizm

Duch Boga
NU ruah Elohim

ruah Jahwe
ruah JHWH
pneuma tou Theou
Duch Boży
Duch Jahwe
spiritus Dei
tchnienie Boga
oddech Boga
wiatr Boży
tchnienie Elohim

TK Mądrość Boża
Chwała Boża
Szekina
Słowo Jahwe

TS pneumatologia biblijna

Duch Boży
U Duch Boga
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Duch Święty

duch człowieka
U duch

Duch Jahwe
U Duch Boga

Duch Obrońca
U Paraklet

duch opiekuńczy
U anioł stróż

Duch Orędownik
U Paraklet

Duch Paraklet
U Paraklet

Duch Pocieszyciel
U Paraklet

Duch Prawdy
U Paraklet

Duch Rzecznik
U Paraklet

Duch Św.
U Duch Święty

Duch św. - boskość
U boskość Ducha Świętego

Duch Św. - dary
U dary Ducha Świętego

Duch Św. - działanie
U działanie Ducha Świętego

Duch Św. - herezje
U herezje pneumatologiczne

Duch Św. - nauczanie biblijne
U pneumatologia biblijna

Duch Św. - nauka biblijna
U pneumatologia biblijna

Duch Św. - owoce
U owoce Ducha Świętego

Duch Św. - pochodzenie
U pochodzenie Ducha Świętego

Duch Św. - zesłanie
U zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty
[nie należy mylić z Duchem Boga, o
którym jest mowa w ST]

NU Spiritus Sanctus
Ruah hakkodesz
Pneuma Hagion
Duch Św.
Trzecia Osoba Trójcy Świętej

TK Bóg Ojciec
Jezus Chrystus

TS Trójca Święta
pneumatologia

TW boskość Ducha Świętego
pochodzenie Ducha Świętego
działanie Ducha Świętego
grzech przeciwko Duchowi Świę-
temu
pneumatocentryzm
herezje pneumatologiczne

Duch Święty - boskość
U boskość Ducha Świętego

Duch Święty - dary
U dary Ducha Świętego
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duchowe macierzyństwo Maryi

Duch Święty - działanie
U działanie Ducha Świętego

Duch Święty - herezje
U herezje pneumatologiczne

Duch Święty - nauczanie biblij-
ne

U pneumatologia biblijna

Duch Święty - nauka biblijna
U pneumatologia biblijna

Duch Święty - owoce
U owoce Ducha Świętego

Duch Święty - pochodzenie
U pochodzenie Ducha Świętego

Duch Święty - pochodzenie od
Syna

U filioque

Duch Święty - zesłanie
U zesłanie Ducha Świętego

duchoburcy
U macedonianizm

duchowa obojętność
U lenistwo

duchowa pieczęc
U charakter sakramentalny

duchowe cierpienie
U cierpienie

duchowe macierzyństwo Ma-
ryi

NU Maryja - macierzyństwo du-
chowe
Maryja - duchowe macierzyń-
stwo
macierzyństwo duchowe Maryi
Maria Mater Ecclesiae
Mater Ecclesiae
Matka Kościoła
Matka Nowego Ludu Bożego
Matka Ludu Nowego Przymie-
rza
Matka wierzących

TK zwiastowanie
Boże Macierzyństwo Maryi
niepokalane poczęcie
dziewictwo Maryi
wniebowzięcie Maryi
pośrednictwo Maryi
współodkupicielstwo Maryi
kult maryjny
Nowa Ewa
eklezjologia maryjna

TS Maryja

duchowe odrodzenie
U nowe narodzenie

duchowe rozeznanie
U rozeznanie duchowe

duchowe znamię
U charakter sakramentalny

duchowe życie człowieka
U życie duchowe

duchowieństwo
U kapłaństwo hierarchiczne
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duchowość Boga

duchowieństwo katolickie
U kapłaństwo hierarchiczne

duchowni katoliccy
U kapłaństwo hierarchiczne

duchowość Boga
NU Bóg - duchowość

niematerialność Boga
niewidzialność Boga
niezmierzoność Boga

TK osobowość Boga
wszechmoc Boga
wieczność Boga
wszechwiedza Boga
wszechobecność Boga
transcendencja Boga
immanencja Boga
doskonałość Boga
samoistność Boga
niepojętość Boga
jedyność Boga
jedność Boga
niezmienność Boga
niecierpiętliwość Boga
dobroć Boga
wolność Boga
sprawiedliwość Boża
miłosierdzie Boże
wierność Boga
świętość Boga
prawdomówność Boga
duch

TS przymioty Boga

duchowość człowieka
U życie duchowe

duchowy skarbiec Kościoła
U skarbiec Kościoła

duchy
U duch

duchy czyste
U anioł

dusza
U dusza ludzka

dusza duchowa
U dusza ludzka

dusza i ciało
U dychotomizm

dusza Jezusa
NU dusza ludzka Jezusa

ludzka dusza Jezusa
TK apolinaryzm

psychologia Jezusa
wiedza Jezusa

TS człowieczeństwo Jezusa
dusza ludzka

dusza ludzka
NU psyche

anima
nefesz
dusza duchowa
dusza rozumna
dusza zmysłowa
dusza

TK ciało ludzkie
duch

TS człowiek
dychotomizm
trychotomizm

TW pochodzenie duszy
nieśmiertelność duszy
dusza Jezusa
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dychotomizm

dusza ludzka Jezusa
U dusza Jezusa

dusza ludzka - nieśmiertelność
U nieśmiertelność duszy

dusza ludzka - pochodzenie
U pochodzenie duszy

dusza nieśmiertelna
U nieśmiertelność duszy

dusza - nieśmiertelność
U nieśmiertelność duszy

dusza - pochodzenie
U pochodzenie duszy

dusza rozumna
U dusza ludzka

dusza zmysłowa
U dusza ludzka

Duży Katechizm
TK Konfesja Augsburska

Obrona Konfesji Augsburskiej
Mały Katechizm
Artykuły Szmalkaldzkie
Formuła Zgody
Dotrechckie Wyznanie Wiary
Westminterskie Wyznanie Wiary
Common Prayer Book
39 Artykułów
Druga Konfesja Helwecka
Katechizm Heidelberski
Konfesja Sandomierska

TS Pisma wyznaniowe
luteranizm

Dwanaście Pokoleń Izraela
U naród wybrany

dwór Boga
U anioł

Dwunastu
NU Dwunastu apostołów

Kolegium apostołów
Kolegium Dwunastu
Kolegium dwunastu apostołów
Dodeka
Piotr i apostołowie
Dwunastu uczniów
grupa dwunastu

TK sukcesja apostolska
TS apostolskość Kościoła

geneza Kościoła

Dwunastu apostołów
U Dwunastu

Dwunastu uczniów
U Dwunastu

dychotomia
U dychotomizm

dychotomizm
NU dychotomia

dusza i ciało
ciało i dusza

TK monizm
trychotomizm
hylemorfizm

TS jednośc człowieka
TW dusza ludzka

ciało ludzkie
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dysputa teologiczna

dynamis
U cud

dysputa teologiczna
NU teologiczna dysputa
TK dogmat

herezja
szkoły teologiczne
Sobór powszechny
molinizm
banezjanizm

działalność Jezusa
U życie Jezusa

działanie Ducha Św.
U działanie Ducha Świętego

działanie Ducha Świętego
NU Duch Święty - działanie

działanie Ducha Św.
Duch Św. - działanie

TK boskość Ducha Świętego
grzech przeciwko Duchowi Świę-
temu

TS Duch Święty
TW dary Ducha Świętego

owoce Ducha Świętego
charyzmaty
ruch charyzmatyczny
ruch zielonoświątkowy
zesłanie Ducha Świętego
uświęcenie
Paraklet
natchnienie biblijne

dzieci Boże
U dziecięctwo Boże

dzieci - chrzest
U chrzest dzieci

Dzieci Izraela
U naród wybrany

dzieci nieochrzczone - zbawie-
nie

U zbawienie dzieci nieochrzczo-
nych

dzieci zmarłe bez chrztu - zba-
wienie

U zbawienie dzieci nieochrzczo-
nych

Dziecię Jezus
U narodzenie i dzieciństwo Jezusa

dziecięctwo Boże
NU adpopcja duchowa

adopcja (teologia)
usynowienie człowieka przez
Boga
dziecięctwo duchowe
adopcja na dzieci Boże
adopcja przez Boga
Boża adpocja wierzących
Boże dziecięctwo
adopcja wierzących
nadprzyrodzone usynowienie czło-
wieka
synowstwo Boże z przybrania
usynowienie wierzących
hyjothesia
przybranie za dzieci Boże
status dzieci Bożych
wyniesienie do godności dzieci
Bożych
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uczynienie dziećmi Bożymi
godność dzieci Bożych
dziedzictwo Boże
dzieci Boże
usynowienie na dzieci Boże
synowie i córki Boga

TK uświęcenie
przebóstwienie
usprawiedliwienie
nadprzyrodzoność
nowe narodzenie
ojcostwo Boga

TS łaska uświęcająca

dziecięctwo duchowe
U dziecięctwo Boże

dzieciństwo Jezusa
U narodzenie i dzieciństwo Jezusa

dziedzic tronu Dawida
U Syn Dawida

dziedzictwo Boże
U dziecięctwo Boże

dziedzictwo wiary
U depozyt wiary

dzieje dogmatów
U historia dogmatów

dzieje zbawienia
U historia zbawienia

dzieła mocy
U cud

dzieła potęgi
U cud

dzieło Jezusa
U zasługi Jezusa

dzieło Jezusa Chrystusa
U zasługi Jezusa

dzieło odkupienia
U odkupienie

dzieło odkupienia
U odkupienie

dzień gniewu
U sąd ostateczny

Dzień Jahwe
U sąd ostateczny

dzień kary
U sąd ostateczny

Dzień Pana
U sąd ostateczny

Dzień Pański
U sąd ostateczny

dzień sądu ostatecznego
U sąd ostateczny

Dzień Syna Człowieczego
U sąd ostateczny

Dziewica Maryja
U dziewictwo Maryi

dziewictwo dla Królestwa
U celibat

dziewictwo konsekrowane
U celibat
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dziewictwo Maryi

dziewictwo Maryi
NU Maryja Zawsze Dziewica

Maryja - dziewictwo
Zawsze Dziewica
Aeiparthenos
Wieczna Dziewica
dziewiczość Maryi
Mariae virginitas
Maria Parthenos
Maryja Dziewica
Dziewica Maryja
trwałe dziewictwo Maryi
Maryja - trwałe dziewictwo
Zawsze Dziewica

TK zwiastowanie
Boże macierzyństwo Maryi
niepokalane poczęcie
wniebowzięcie Maryi
pośrednictwo Maryi
duchowe macierzyństwo Maryi
współodkupicielstwo Maryi
kult maryjny
bracia Jezusa
celibat

TS Maryja
TW dziewicze poczęcie Jezusa

dziewicze narodzenia
NU narodzenia z dziewicy

dziewicze porodzenia
narodzenie z dziewicy
dziewicze porodzenie
mity o dziewiczych narodzinach

TK dziewicze poczęcie Jezusa

dziewicze poczęcie Jezusa
NU poczęcie Jezusa

dziewicze poczęcie Jezusa Chry-
stusa

Jezus - dziewicze poczęcie
Jezus Chrystus - dziewicze po-
częcie
poczęcie Jezusa Chrystusa
Jezus Chrystus - poczęcie
narodzenie Jezusa z Dziewicy

TK narodzenie i dzieciństwo Jezusa
zwiastowanie
dziewicze narodzenia
wcielenie

TS dziewictwo Maryi
życie Jezusa

dziewicze poczęcie Jezusa Chry-
stusa

U dziewicze poczęcie Jezusa

dziewicze porodzenia
U dziewicze narodzenia

dziewicze porodzenie
U dziewicze narodzenia

dziewiczość Maryi
U dziewictwo Maryi

Dżabrail
U archanioł Gabriel

Dżibril
U archanioł Gabriel

dżinn
U demony

dżinny
U demony

ebed Jahwe
U Sługa Jahwe
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egzemplaryzm

ebionici
NU sekty judeochrześcijańskie

chrystologia judeochrześcijań-
ska
judeochrześcijanie - sekty

TS adopcjonizm
herezje chrystologiczne
jezuologia

Ecclesia
U Kościół

edah
U Kościół

Eden
NU ogród Eden

ogród Edenu
ogród zasadzony przez Boga
ogród Adama i Ewy
ogród pierwszych ludzi
ogród w Edenie
Eden (raj)
raj pierwotny
pierwotny raj
rajski Eden
ogród rajski
rajski ogród
raj ziemski
ziemski raj
ogród rozkoszy
raj rozkoszy
paradisus voluptatis
gan Eden
Eden - ogród
Edin

TK pierwotna niewinność
pierwsi ludzie
pierwszy grzech
Niebo (teologia)

Eden - ogród
U Eden

Eden (raj)
U Eden

Edin
U Eden

Efeski Sobór
U Sobór Efeski (431)

egipskie kosmogonie
U kosmogonie pozabiblijne

Ego eimi
U Ja Jestem

Ego sum
U Ja Jestem

egzegeza aleksandryjska
U aleksandryjska szkoła egzege-

tyczna

egzegeza antiocheńska
U antiocheńska szkoła egzegetycz-

na

egzekucja Jezusa
U ukrzyżowanie Jezusa

egzemplaryzm
TK pelagianizm

TS samozbawienie
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egzorcyzm

egzorcyzm
NU egzorcyzmy

egzorcyzmowanie
wypędzanie demonów
wyrzucanie złych duchów
wyrzucanie demonów
wypędzanie złych duchów
zaklinanie złego ducha
uwalnianie opętanych

TK Szatan
opętanie
demony
modlitwa o uwolnienie
cuda Jezusa

TS demonologia

egzorcyzmowanie
U egzorcyzm

egzorcyzmy
U egzorcyzm

egzorcyzmy Jezusa
U cuda Jezusa

egzystencjalna nadprzyrodzo-
ność

U nadprzyrodzoność egzystencjal-
na

egzystencjalność nadprzyrodzo-
na

U nadprzyrodzoność egzystencjal-
na

egzystencjał nadprzyrodzony
U nadprzyrodzoność egzystencjal-

na

Ehie
U Ja Jestem

Ehie aszer Ehie
U Ja Jestem

eikon tou Theou
U obraz Boży

eirene
U pokój

Ekklesia
U Kościół

eklezjogeneza
U eklezjologia

eklezjologia
NU teologia Kościoła

nauka o Kościele
traktat o Kościele
eklezjologia dogmatyczna
dogmatyczna eklezjologia
eklezjogeneza

TK chrystologia
pneumatologia
mariologia
sakramentologia
charytologia
soteriologia
eschatologia
eklezjologia fundamentalna

TS teologia dogmatyczna
TW Kościoł

eklezjologia biblijna
eklezjologia instytucjonalna
eklezjologia teangryczna
eklezjologia historiozbawcza
eklezjologia sakramentalna
eklezjologia communio
eklezjologia kerygmatyczna
eklezjologia charyzmatyczna
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eklezjologia communio

eklezjologia eucharystyczna

eklezjologia agapetologiczna

eklezjologia maryjna

eklezjologia historyczna

eklezjologia personalistyczna

eklezjologia agapetologicz-
na

TK eklezjologia biblijna

eklezjologia instytucjonalna

eklezjologia teandryczna

eklezjologia historiozbawcza

eklezjologia sakramentalna

eklezjologia communio

eklezjologia kerygmatyczna

eklezjologia charyzmatyczna

eklezjologia eucharystyczna

eklezjologia maryjna

eklezjologia historyczna

eklezjologia personalistyczna

miłość

Oblubienica

TS eklezjologia

eklezjologia apologetyczna
U eklezjologia fundamentalna

eklezjologia biblijna
NU biblijna eklezjologia

Kościół - nauczanie biblijne
Kośćiół - nauka biblijna
nauka biblijna o Kościele
nauczanie biblijne o Kościele

TS eklezjologia

teologia biblijna

eklezjologia charyzmatycz-
na

NU charyzmatyczność Kościoła
charyzmatyczna struktura Ko-
ścioła
panteizm eklezjologiczny
panpneumatologizm
pneumatocentryzm eklezjologicz-
ny

TK eklezjologia biblijna
eklezjologia instytucjonalna
eklezjologia teandryczna
eklezjologia historiozbawcza
eklezjologia sakramentalna
eklezjologia communio
eklezjologia kerygmatyczna
eklezjologia eucharystyczna
eklezjologia agapetologiczna
eklezjologia maryjna
eklezjologia historyczna
eklezjologia personalistyczna
świątynia Ducha

TS eklezjologia
pneumatocentryzm

TW charyzmaty

eklezjologia communio
NU eklezjologia wspólnotowościowa

eklezjologia komunijna
eklezjologia koinonijna
eklezjologia koinonii

TK eklezjologia biblijna
eklezjologia instytucjonalna
eklezjologia teandryczna
eklezjologia historiozbawcza
eklezjologia sakramentalna
eklezjologia kerygmatyczna
eklezjologia charyzmatyczna
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eklezjologia eucharystyczna

eklezjologia eucharystyczna
eklezjologia agapetologiczna
eklezjologia maryjna
eklezjologia historyczna
eklezjologia personalistyczna

TS eklezjologia

TW Wspólnota

eklezjologia dogmatyczna
U eklezjologia

eklezjologia eucharystyczna
TK eklezjologia biblijna

eklezjologia instytucjonalna
eklezjologia teandryczna
eklezjologia historiozbawcza
eklezjologia sakramentalna
eklezjologia communio
eklezjologia kerygmatyczna
eklezjologia charyzmatyczna
eklezjologia agapetologiczna
eklezjologia maryjna
eklezjologia historyczna
eklezjologia personalistyczna
Eucharystia

TS eklezjologia

eklezjologia fundamentalna
NU eklezjologia apologetyczna

apologetyczna eklezjologia
apologetyka - eklezjologia
fundamentalna eklezjologia

TK eklezjologia
chrystologia fundamentalna

TS teologia fundamentalna

TW Kościół

eklezjologia historiozbawcza
TK eklezjologia biblijna

eklezjologia instytucjonalna
eklezjologia teandryczna
eklezjologia sakramentalna
eklezjologia communio
eklezjologia kerygmatyczna
eklezjologia charyzmatyczna
eklezjologia eucharystyczna
eklezjologia agapetologiczna
eklezjologia maryjna
eklezjologia historyczna
eklezjologia personalistyczna
historia zbawienia
Nowy Lud Boży

TS eklezjologia

eklezjologia historyczna
TK eklezjologia biblijna

eklezjologia instytucjonalna
eklezjologia teandryczna
eklezjologia historiozbawcza
eklezjologia sakramentalna
eklezjologia communio
eklezjologia kerygmatyczna
eklezjologia charyzmatyczna
eklezjologia eucharystyczna
eklezjologia agapetologiczna
eklezjologia maryjna
eklezjologia personalistyczna
historia Kościoła

TS eklezjologia

eklezjologia instytucjonalna
NU eklezjologia intytucjonalistycz-

na
TK eklezjologia biblijna

eklezjologia teandryczna
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eklezjologia personalistyczna

eklezjologia historiozbawcza
eklezjologia sakramentalna
eklezjologia communio
eklezjologia kerygmatyczna
eklezjologia charyzmatyczna
eklezjologia eucharystyczna
eklezjologia agapetologiczna
eklezjologia maryjna
eklezjologia historyczna
eklezjologia personalistyczna

TS eklezjologia

eklezjologia intytucjonalistycz-
na

U eklezjologia instytucjonalna

eklezjologia kerygmatyczna
NU eklezjologia słowa
TK eklezjologia biblijna

eklezjologia instytucjonalna
eklezjologia teandryczna
eklezjologia historiozbawcza
eklezjologia sakramentalna
eklezjologia communio
eklezjologia charyzmatyczna
eklezjologia eucharystyczna
eklezjologia agapetologiczna
eklezjologia maryjna
eklezjologia historyczna
eklezjologia personalistyczna

TS eklezjologia
TW kerygmat

eklezjologia koinonii
U eklezjologia communio

eklezjologia koinonijna
U eklezjologia communio

eklezjologia komunijna
U eklezjologia communio

eklezjologia maryjna
TK eklezjologia biblijna

eklezjologia instytucjonalna
eklezjologia teandryczna
eklezjologia historiozbawcza

eklezjologia sakramentalna
eklezjologia communio
eklezjologia kerygmatyczna
eklezjologia charyzmatyczna

eklezjologia eucharystyczna
eklezjologia agapetologiczna
eklezjologia historyczna
eklezjologia personalistyczna

mariologia chrystotypiczna
duchowe macierzyństwo Maryi

TS eklezjologia

eklezjologia personalistycz-
na

TK eklezjologia biblijna
eklezjologia instytucjonalna
eklezjologia teandryczna
eklezjologia historiozbawcza

eklezjologia sakramentalna
eklezjologia communio
eklezjologia kerygmatyczna
eklezjologia charyzmatyczna

eklezjologia eucharystyczna
eklezjologia agapetologiczna
eklezjologia maryjna
eklezjologia historyczna

TS eklezjologia
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eklezjologia sakramentalna

eklezjologia sakramentalna
TK eklezjologia biblijna

eklezjologia instytucjonalna
eklezjologia teandryczna
eklezjologia historiozbawcza
eklezjologia communio
eklezjologia kerygmatyczna
eklezjologia charyzmatyczna
eklezjologia eucharystyczna
eklezjologia agapetologiczna
eklezjologia maryjna
eklezjologia historyczna
eklezjologia personalistyczna

TS eklezjologia
TW sakrament podstawowy

eklezjologia słowa
U eklezjologia kerygmatyczna

eklezjologia teandryczna
NU teandryczność Kościoła

Kościół - teandryczność
teandryczna natura Kościoła
boskoludzka natura Kościoła

TK eklezjologia biblijna
eklezjologia instytucjonalna
eklezjologia historiozbawcza
eklezjologia sakramentalna
eklezjologia communio
eklezjologia kerygmatyczna
eklezjologia charyzmatyczna
eklezjologia eucharystyczna
eklezjologia agapetologiczna
eklezjologia maryjna
eklezjologia historyczna
eklezjologia personalistyczna
przebóstwienie

TS eklezjologia

eklezjologia wspólnotowościo-
wa

U eklezjologia communio

ekonomia łaski
U historia zbawienia

ekonomia zbawienia
U historia zbawienia

ekskluzywizm zbawienia
U partykularyzm zbawienia

ekskomunika
NU anatema

anathema
klątwa
cherem
anatematyzm
wyłączenie z Kościoła
wydalenie z Kościoła
wyłączenie ze wspólnoty ko-
ścielnej
wykluczenie ze wspólnoty
wykluczenie z Kościoła
kara ekskomuniki
ferendae sententiae
latae sententiae
ekskomunikowanie

TK herezja
schizma
apostazja

TS przynależność do Kościoła

ekskomunikowanie
U ekskomunika

ekspiacyjna ofiara Jezusa
U ofiara Jezusa
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Emmanuel

ekspiacyjna śmierć Jezusa
U ofiara Jezusa

El
NU El szaddaj

El elijon
El roj
El Bethel
El rahum wehannun
El qanna
El haj
El olam
El awim
Eli
Il

TK Jahwe
Elohim
Adonai
Emmanuel

TS imię Boga

El awim
U El

El Bethel
U El

El elijon
U El

El haj
U El

El olam
U El

El qanna
U El

El rahum wehannun
U El

El roj
U El

El szaddaj
U El

Eli
U El

Elohim
TK Jahwe

El
Adonai

TS imię Boga
pretrynitologia

emanacja
TK stworzenie

akt stwórczy
panteizm

emanacjonizm duszy
TK kreacjonizm

preegzystencja duszy
traducjonizm

TS pochodzenie duszy

Emanuel
U Emmanuel

Emmanuel
NU Bóg z nami

meth hemon ho Theos
Emanuel

TK Mesjasz
Alfa i Omega
Syn Człowieczy
Syn Boży
Kyrios
Sługa Jahwe
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enhypostazja

Baranek Boży
Oblubieniec
Ja Jestem
Dobry Pasterz
Zbawiciel
Syn Dawida
wcielenie
boskość Jezusa
szekina
El

TS tytuły chrystologiczne
mesjanizm królewski

empatia Boga
U cierpienie Boga

enhipostazja
U enhypostazja

enhypostazja
NU enhipostazja
TK anhypostazja

hipostaza
teoria subsystencji

TS unia hipostatyczna
człowieczeństwo Jezusa

ens
U byt

Eosforos
U Szatan

epifania
U objawienie

epifanie Chrystusowe
U chrystofanie

epikleza
TK transsubstancjacja
TS modlitwa

episcopus
U biskup

episcopus exemptus
U biskup

episcopus gentium
U biskup

episcopus regionarius
U biskup

episcopus suffraganeus
U biskup

episkopalizm
TK papież

ultramontanizm
pentarchia
kolegialność Kościoła
koncyliaryzm
prezbiterianizm
kongregacjonalizm
autokefalia

TS rządy w Kościele
anglikanizm

episkopat
U biskup

episkope
U biskup

episkopoi
U biskup
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eschatologizm

episkopos
U biskup

eros
U miłość

eschatologia
NU nauka o rzeczach ostatecznych

traktat o ostatecznym spełnie-
niu świata
traktat o rzeczach ostatecznych

TK chrystologia
soteriologia
eschatologia

TS teologia dogmatyczna
TW eschatologia biblijna

procesy eschatyczne
stany eschatyczne
koniec świata
akty eschatyczne
eschatologizm
apokaliptyka
herezje eschatologiczne

eschatologia biblijna
NU biblijna eschatologia

rzeczy ostateczne - nauczanie
biblijne
rzeczy ostateczne - nauka bi-
blijna

TS eschatologia
teologia biblijna

eschatologia - herezje
U herezje eschatologiczne

eschatologia konsekwentna
U eschatologizm

eschatologia kontekstowa
U eschatologizm

eschatologia międzytestamen-
talna

U apokaliptyka

eschatologiczne herezje
U herezje eschatologiczne

eschatologiczne odstępstwo
U apostazja eschatologiczna

eschatologiczny mesjanizm
U mesjanizm apokaliptyczny

eschatologizm
NU eschatologia konsekwentna

eschatologia kontekstowa
konsekwentna eschatologia

TK apokaliptyka
paruzja

TS eschatologia

eschatyczne akty
U akty eschatyczne

eschatyczne procesy
U procesy eschatyczne

eschatyczne stany
U stany eschatyczne

esencja i egzystencja
U istota i istnienie

essentia
U ousia

ethnos Theou
U Lud Boży
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Eucharystia

Etiopski Kościół Katolicki
U Kościoły unickie

Etipski Kościół Ortodoksyjny
U Kościoły przedchalcedońskie

Eucharistia
U Eucharystia

Eucharystia
NU Najświętszy sakrament

Przenajświętszy sakrament
Sanctissimum
sakrament Wieczernika
sakrament Wieczerzy Pańskiej
Komunia św.
komunia Święta
Eucharistia
łamanie chleba
Msza Św.
Msza święta
Wieczerza Pańska
sakrament Eucharystii
sakrament Ostatniej Wieczerzy
agapa
sakrament Ołtarza
sakrament Stołu Pańskiego
ofiara eucharystyczna
ofiara Mszy św.
ofiara Mszy świętej
sakrament paschalny

TK chrzest
bierzmowanie

TS sakramenty inicjacji chrześcijań-
skiej
ofiara Jezusa

TW ustanowienie Eucharystii
obecność Chrystusa
anamneza
kult Eucharystii

Eucharystia - ustanowienie
U ustanowienie Eucharystii

eucharystyczna anamneza
U anamneza

eucharystyczna obecność Jezu-
sa

U obecność Chrystusa

eucharystyczna pobożność
U kult Eucharystii

eucharystyczny kult
U kult Eucharystii

euchici
U mesalianizm

eudajmoniczny argument
U argument eudajmonistyczny

eudajmonistyczny argument
U argument eudajmonistyczny

eunomianie
U eunomianizm

eunomianizm
NU eunomianie

aecjanie
aecjanizm
anomejczycy
herezja Eunomiusza
herezja anomejczyków

TK arianizm
macedonianizm
pochodzenie Osób Bożych

TS herezje trynitarne
herezje chrystologiczne
herezje pneumatologiczne
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ex cathedra

TW anomoios

eutychianizm
U monofizytyzm

Ewa
NU Chawwa

Chawwah
pierwsza kobieta
pierwsza niewiasta
żona Adama
towarzyszka Adama
pramatka ludzkości
pierwsza matka
matka wszystkich żyjących

TK Adam
pierwszy grzech
pierwotna niewinność
grzech pierworodny
Nowa Ewa
Lilit

TS pierwsi ludzie

Ewangelia dzieciństwa
U narodzenie i dzieciństwo Jezusa

Ewangelie dzieciństwa
U narodzenie i dzieciństwo Jezusa

ewolucja człowieka
U pochodzenie człowieka

ewolucja dogmatów
U rozwój dogmatów

ewolucjonizm
NU darwinizm

neodarwinizm
teoria ewolucji

syntetyczna teoria ewolucji
ewolucjonizm przyrodniczy
ewolucjonizm biologiczny

TK kreacjonizm fundamentalistycz-
ny
życie

TW pochodzenie człowieka
ewolucjonizm chrześcijański
abiogeneza

ewolucjonizm biologiczny
U ewolucjonizm

ewolucjonizm chrześcijański
NU ewolucjonizm teistyczny

kreacjonizm ewolucyjny
TK kreacjonizm fundamentalistycz-

ny
chrystologia kosmiczna
antropocentryzm

TS ewolucjonizm
TW pochodzenie człowieka

ewolucjonizm przyrodniczy
U ewolucjonizm

ewolucjonizm teistyczny
U ewolucjonizm chrześcijański

ex cathedra
NU definicja ex cathedra

orzeczenie ex cathedra
wypowiedź ex cathedra
nauczanie ex cathedra
nauczanie nadzwyczajne papie-
ża
nadzwyczajne nauczanie papie-
ża
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fakt dogmatyczny

TK depozyt wiary
sobór
Urząd Nauczycielski Kościoła
dogmat

TS nieomylność papieska
nauczanie nadzwyczajne
źródła teologii

ex gradibus perfectionis
U argument klimakologiczny

ex gubernatione rerum
U argument teleologiczny

ex motu
U argument z ruchu

ex opere operantis
U ważność sakramentów

ex opere operato
U ważność sakramentów

ex possibili et necessario
U argument z przygodności bytów

ex ratione causae efficientis
U argument z przyczynowości spraw-

czej

extra Ecclesiam nulla salus
U zbawienie poza Kościołem

extra Ecclesiam salus nulla
U zbawienie poza Kościołem

extrema unctio
U sakrament chorych

facta dogmatica
U fakt dogmatyczny

fakt dogmatyczny
NU dogmatyczny fakt

fakty dogmatyczne
facta dogmatica

TK depozyt wiary
ex cathedra
artykuły fundamentalne
adiaphora
teologumenon
dysputa teologiczna

TS dogmat
kwalifikacja teologiczna

fakty dogmatyczne
U fakt dogmatyczny

fałszywy Chrystus
U Antychryst

Fatima - objawienie
U objawienie w Fatimie

Fatima - objawienie
U objawienie w Fatimie

fatimskie objawienie
U objawienie w Fatimie

fatimskie orędzie
U objawienie w Fatimie

fatum
U determinizm

febronianizm
TK gallikanizm

józefinizm

TS cezaropapizm
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Formuła Zgody

fenomen cudów niechrześcijań-
skich

U cuda poza chrześcijaństwem

ferendae sententiae
U ekskomunika

fideizm
TK agnostycyzm

palamizm
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

TS poznanie Boga
TW tradycjonalizm

fides
U wiara

Fides Damasi
U wyznanie Damazego

fides imliplicite
U chrześcijaństwo anonimowe

figury chrztu
U typologia chrztu

figury trynitarne
U pretrynitologia

filioque
NU Duch Święty - pochodzenie od

Syna
pochodzenie Ducha Świętego od
Syna
pochodzenie od Syna
pochodzenie także od Syna
spór o filioque

TK symbol konstantynopolitański
Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)

TS pochodzenie Ducha Świętego
prawosławie

filogeneza człowieka
U pochodzenie człowieka

filozofia tomistyczna
U tomizm

fizyczne cierpienie
U cierpienie

fizyczne zło
U zło fizyczne

forma i materia bytu
U hylemorfizm

forma sakramentu
TK materia sakramentu
TS znak sakramentalny

Formula Concordiae
U Formuła Zgody

formuła dogmatyczna
U dogmat

formuła trynitarna
U formuły trynitarne

Formuła Zgody
NU Formula Concordiae
TK Konfesja Augsburska

Obrona Konfesji Augsburskiej
Mały Katechizm
Duży Katechizm
Artykuły Szmalkaldzkie
Dotrechckie Wyznanie Wiary
Westminterskie Wyznanie Wiary
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formuły binitarne

Common Prayer Book
39 Artykułów
Druga Konfesja Helwecka
Katechizm Heidelberski
Konfesja Sandomierska

TS Pisma wyznaniowe
luteranizm

formuły binitarne
NU binitarianizm

TK formuły trynitarne
macedonianizm

TS Trójca Święta

formuły trynitarne
NU trynitarne formuły

formuła trynitarna
trynitarna formuła

TK formuły binitarne

TS Trójca Święta

franciszkańska szkoła
U szkoła franciszkańska

franciszkańska szkoła teolo-
giczna

U szkoła franciszkańska

Fraternitas Sacerdotalis Sancti
Pii X

U Bractwo Kapłańskie św. Piusa X

fronesis
U roztropność

FSSPX
U Bractwo Kapłańskie św. Piusa X

fundamentalizm biblijny
TS hermeneutyka biblijna
TW kreacjonizm fundamentalistycz-

ny

fundamentalna eklezjologia
U eklezjologia fundamentalna

fundamentalne artykuły
U artykuły fundamentalne

funkcja arcykapłańska Jezusa
U Kapłaństwo

funkcja kapłańska Jezusa
U Kapłaństwo

funkcja Kościoła
U misja Kościoła

funkcja królewska Jezusa
U królewska funkcja Jezusa

funkcja prorocka Jezusa
U prorocka funkcja Jezusa

funkcja stałego diakona
U diakonat stały

Gabriel archanioł
U archanioł Gabriel

gallikanizm
TK febronianizm

józefinizm
TS cezaropapizm

koncyliaryzm

gan Eden
U Eden
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glossolalia

gatunek ludzki
U człowiek

geburah
U cud

gehenna
U piekło

gene glosson
U glossolalia

genealogia Jezusa
U rodzina Jezusa

genealogia Jezusa
U rodzina Jezusa

generacjanizm
U traducjonizm

generacjonizm
U traducjonizm

geneza Kościoła
NU Kościół - geneza

powstanie Kościoła
pochodzenie Kościoła
Kościół pochodzenie

TK modele Kościoła
misja Kościoła
nieomylność Kościoła
ustrój Kościoła
przymioty Kościoła

TS Kościół
TW zesłanie Ducha Świętego

ustanowienie Eucharystii
Dwunastu

Gibril
U archanioł Gabriel

gloria Dei
U chwała Boża

glosolalia
U glossolalia

glossolalia
NU dar języków

charyzmat języków
dar mówienia językami
modlitwa językami
mówienie językami - chary-
zmat
mówienie językami ludzi i anio-
łów
charyzmat glossolali
glosolalia
rozmaitość języków
gene glosson

TK proroctwo
rozeznanie duchowe
uzdrawianie
tłumaczenie języków
czynienie cudów
ruch charyzmatyczny
ruch zielonoświątkowy
mistyka

TS charyzmaty
TW ksenolalia

głowa Kościoła katolickiego
U papież

głowa Kościoła rzymskokatolic-
kiego

U papież

głowa Państwa Watykan
U papież
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gniew

główne grzechy
U grzechy główne

gniew
NU złość

wściekłość
TK pycha

chciwość
nieczystość
zazdrość
łakomstwo
lenistwo
gniew Boży

TS grzechy główne

gniew Boga
U gniew Boży

gniew Boży
NU gniew Boga

Boży gniew
TK poznanie Boga

imię Boga
ojcostwo Boga
opatrzność
Stwórca
Bóg a zło
cierpienie Boga
Trójca Święta
przymioty Boga
Sąd Boży
gniew

TS Bóg
antropomorfizm

gnostyckie herezje
U gnostycyzm

gnostycyzm
NU herezje gnostyckie

gnostyckie herezje
TK reinkarnacja

manicheizm
pleroma

TS herezje soteriologiczne
herezje chrystologiczne
samozbawienie
dualizm

TW doketyzm
marcjonizm
walentynianie
demiurg

gnoza chrześcijańska
U wiedza

godność człowieka
U godność osoby ludzkiej

godność dzieci Bożych
U dziecięctwo Boże

godność ludzi
U godność osoby ludzkiej

godność osoby ludzkiej
NU osoba ludzka - godność

człowiek - godność
ludzka godność
godność człowieka
godność ludzi

TS osoba ludzka
obraz Boży

gody Baranka
U Oblubienica

gody weselne - symbolika
U symbolika zaślubin
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grzech

godzinki
TK nabożeństwo do Matki Bożej

Magnificat
sanktuaria maryjne
różaniec
Ave Maria

TS kult maryjny

góra Megiddo
U Armagedon

gratia actualis
U łaska uczynkowa

gratia creata
U łaska Boża

gratia Dei
U łaska Boża

gratia gratis data
U charyzmaty

gratia habitualis
U łaska habitualna

gratia iustificans
U łaska uświęcająca

gratia patriae
U wizja uszczęśliwiająca

gratia sanctificans
U łaska uświęcająca

gratiae gratis datae
U charyzmaty

grupa dwunastu
U Dwunastu

grupa prezbiterów
U prezbiter

grupy schizmatyckie
U schizma

grzech
NU hamartia

hatta
peszah
awon
anomia
adikia
asebeia
peccatum
obraza Boga
upadek

TK sakrament pojednania
wolność od grzechu
pokusa
metanoia
przebaczenie grzechów

TS zło moralne
TW grzechy główne

bunt aniołów
pierwszy grzech
grzech pierworodny
grzech ciężki
grzech powszedni
grzech przeciwko Duchowi Świę-
temu

grzech Adama i Ewy
U pierwszy grzech

grzech anielski
U bunt aniołów

grzech aniołów
U bunt aniołów
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grzech ciężki

grzech bene ha-Elohim
U bunt aniołów

grzech ciężki
NU grzech śmiertelny

grzechy ciężkie
peccatum mortale
śmierć duchowa

TK grzechy główne
grzech powszedni

TS grzech

grzech lekki
U grzech powszedni

grzech nieodpuszczalny
U grzech przeciwko Duchowi Świę-

temu

grzech niewybaczalny
U grzech przeciwko Duchowi Świę-

temu

grzech pierworodny
NU pierworodny grzech

peccatum originale
TK Adam

Ewa
przymierze z pierwszymi ludźmi
pierwotna niewinnośc
pierwszy grzech
monogenizm
poligenizm
chrzest
pelagianizm
niepokalane poczęcie

TS pierwsi ludzie
grzech

TW skażenie natury ludzkiej

grzech pierwszych ludzi
U pierwszy grzech

grzech powszedni
NU grzech lekki

grzechy powszednie
peccatum veniale

TK grzechy główne
grzech ciężki

TS grzech

grzech przeciwko Duchowi Św.
U grzech przeciwko Duchowi Świę-

temu

grzech przeciwko Duchowi
Świętemu

NU grzechy przeciwko Duchowi Świę-
temu
grzech przeciwko Duchowi Św.
nieodpuszczalny grzech
grzech nieodpuszczalny
grzech niewybaczalny
niewybaczalny grzech
bluźnierstwo przeciwko Ducho-
wi Świętemu

TK działanie Ducha Świętego
bóstwo Ducha Świętego

TS Duch Święty
grzech

grzech synów Bożych
U bunt aniołów

grzech śmiertelny
U grzech ciężki

grzechy ciężkie
U grzech ciężki

104



henoteizm

grzechy główne
NU główne grzechy

siedem grzechów głównych
TK grzech ciężki

grzech powszedni
TS grzech
TW pycha

chciwość
nieczystość
zazdrość
łakomstwo
lenistwo
gniew

grzechy powszednie
U grzech powszedni

grzechy przeciwko Duchowi
Świętemu

U grzech przeciwko Duchowi Świę-
temu

Guadalupe - objawienie
U objawienie w Guadalupe

Guadelupe - objawienie
U objawienie w Guadalupe

Gwiazda zaranna
U Szatan

Ha-Adam
U Adam

Ha-Szem
U Jahwe

Hagios
U świętość Boga

Hagios Theos
U świętość Boga

hagiosyne
U świętość

hairesis
U herezja

hamartia
U grzech

Har-Magedon
U Armagedon

Harmageddon
U Armagedon

hassatan
U Szatan

Haszem
U Jahwe

haszszamaim we haarec
U świat

hatta
U grzech

Helel ben Szachar
U Szatan

hen
U łaska Boża

henoteizm
TK monoteizm
TS politeizm

heretycka doktryna
U herezja
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herezja

heretycka nauka
U herezja

heretycki pogląd
U herezja

heretyckie poglądy
U herezja

herezja
NU herezje

hairesis
błędna doktryna
herezja materialna
herezja formalna
pogląd heretycki
heretycki pogląd
poglądy heretyckie
heretyckie poglądy
heretycka nauka
nauka heretycka
heretycka doktryna
doktryna heretycka
nauka potępiona
potępiona nauka
kacerstwo

TK dogmat
ekskomunika
apostazja
schizma
nieomylnośc Kościoła
dysputa teologiczna

TS kwalifikacja teologiczna
TW herezje chrystologiczne

herezje soteriologiczne
herezje eschatologiczne
herezje pneumatologiczne
herezje charytologiczne
herezje trynitarne
herezje sakramentologiczne

herezja anomejczyków
U eunomianizm

herezja apolinarystyczna
U apolinaryzm

herezja apolinaryzmu
U apolinaryzm

herezja arianizmu
U arianizm

herezja Ariusza
U arianizm

herezja charytologiczna
U herezje charytologiczne

herezja chrystologiczna
U herezje chrystologiczne

herezja duchoburcza
U macedonianizm

herezja eschatologiczna
U herezje eschatologiczne

herezja Eunomiusza
U eunomianizm

herezja formalna
U herezja

herezja macedonian
U macedonianizm

herezja Marcjona
U marcjonizm

herezja materialna
U herezja
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herezje eschatologiczne

herezja pneumatologiczna
U herezje pneumatologiczne

herezja sakramentologiczna
U herezje sakramentologiczne

herezja soteriologiczna
U herezje soteriologiczne

herezja trynitarna
U herezje trynitarne

herezja Walentyna
U walentynianie

herezje
U herezja

herezje charytologiczne
NU charytologiczne herezje

herezja charytologiczna
łaska Boża - herezje
charytologia - herezje
herezje o łasce Bożej

TK herezje trynitarne
herezje soteriologiczne
herezje chrystologiczne
herezje eschatologiczne
herezje pneumatologiczne
herezje sakramentologiczne

TS herezja
łaska Boża

TW bajanizm
pelagianizm
jansenizm
synergizm
monergizm

herezje chrystologiczne
NU chrystologiczne herezje

herezja chrystologiczna
Jezus Chrystus - herezje
herezje o Jezusie Chrystusie

TK herezje soteriologiczne
herezje pneumatologiczne
herezje trynitarne
herezje eschatologiczne
herezje charytologiczne
herezje sakramentologiczne

TS herezja
Jezus Chrystus

TW doketyzm
gnostycyzm
subordynacjonizm
modalizm
adpocjonizm
ebionici
apolinaryzm
arianizm
nestorianizm
monoenergizm
monofizytyzm
monoteletyzm
kenotyzm

herezje eschatologiczne
NU eschatologiczne herezje

herezja eschatologiczna
eschatologia - herezje
rzeczy ostateczne - herezje

TK herezje trynitarne
herezje soteriologiczne
herezje chrystologiczne
herezje charytologiczne
herezje pneumatologiczne
herezje sakramentologiczne
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herezje pneumatologiczne

TS herezja
eschatologia

TW apokatastaza
millenaryzm
reinkarnacja

herezje gnostyckie
U gnostycyzm

herezje o Duchu Świętym
U herezje pneumatologiczne

herezje o Jezusie Chrystusie
U herezje chrystologiczne

herezje o łasce Bożej
U herezje charytologiczne

herezje o Trójcy Świętej
U herezje trynitarne

herezje o zbawieniu
U herezje soteriologiczne

herezje pneumatologiczne
NU pneumatologiczne herezje

herezja pneumatologiczna
Duch Święty - herezje
Duch Św. - herezje
herezje o Duchu Świętym

TK herezje trynitarne
herezje soteriologiczne
herezje chrystologiczne
herezje eschatologiczne
herezje charytologiczne
herezje sakramentologiczne

TS herezja
Duch Święty

TW macedonianizm

herezje sakramentologiczne
NU sakramentologiczne herezje

herezja sakramentologiczna
sakramenty - herezje
sakramentologia - herezje

TK herezje trynitarne
herezje soteriologiczne
herezje chrystologiczne
herezje charytologiczne
herezje pneumatologiczne
herezje sakramentologiczne

TS herezja
sakramentologia

TW impanacja
nowacjanizm
donatyzm

herezje soteriologiczne
NU soteriologiczne herezje

herezje soteryczne
herezja soteriologiczna
Zbawienie - herezje
herezje o zbawieniu

TK herezje trynitarne
herezje pneumatologiczne
herezje chrystologiczne
herezje eschatologiczne
herezje charytologiczne
herezje sakramentologiczne

TS herezja
zbawienie

TW mesalianizm
gnostycyzm
pelagianizm
semipelagianizm
predestynacjonalizm
reinkarnacja
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hipostaza

herezje soteryczne
U herezje soteriologiczne

herezje trynitarne
NU trynitarne herezje

herezje trynitologiczne
herezja trynitarna
Trójca Święta - herezje
herezje o Trójcy Świętej

TK herezje soteriologiczne
herezje pneumatologiczne
herezje chrystologiczne
herezje eschatologiczne
herezje charytologiczne
herezje sakramentologiczne

TS herezja
Trójca Święta

TW tryteizm
modalizm
patripasjanizm
antytrynitaryzm
eunomianizm

herezje trynitologiczne
U herezje trynitarne

hermeneia glosson
U tłumaczenie języków

hierarchia anielska
U chóry anielskie

hierarchia kościelna
U struktura Kościoła

hierarchia kościelna
U struktura Kościoła

hierarchia prawd
U hierarchia prawd wiary

hierarchia prawd wiary
NU hierarchia prawd

hierarchicznośc prawd
porządek prawd

TK symbol wiary
kwalifikacja teologiczna

hierarchiczna struktura Kościo-
ła

U struktura Kościoła

hierarchiczne kapłaństwo
U kapłaństwo hierarchiczne

hierarchicznośc prawd
U hierarchia prawd wiary

High Church
U anglokatolicyzm

hiperdulia
U kult maryjny

hipostatyczna unia
U unia hipostatyczna

hipostaza
NU hipostazy
TK hipostaza

ousia
relacje Osób Bożych
osoba
enhypostazja
anhypostazja

TS Trójca Święta
unia hipostatyczna

hipostazy
U hipostaza

109



historia dogmatów

hipoteza assumptus homo
U assumptus homo

hipotezy negujące zmartwych-
wstanie Jezusa

U negacja zmartwychwstania Je-
zusa

historia dogmatów
NU dogmaty - historia

dzieje dogmatów
TS teologia dogmatyczna
TW dogmat

historia experientiae Dei
U historia zbawienia

historia redemtionis
U historia zbawienia

historia revelationis
U historia zbawienia

historia sacra
U historia zbawienia

historia salutis
U historia zbawienia

historia tes soterias
U historia zbawienia

historia zbawienia
NU dzieje zbawienia

ekonomia zbawienia
ekonomia łaski
historia salutis
historia tes soterias
historia sacra
oikonomia te soterias

oeconomia salutis
dispositio divina
historia experientiae Dei
historia revelationis
historia redemtionis

TK objawienie
znaki czasu
eklezjologia historiozbawcza

TS zbawienie
opatrzność
soteriologia biblijna

TW kairos
przymierze
mesjanizm biblijny
prorok
cud
Lud Boży
pokój
Królestwo Boże

historyczność Jezusa
NU Jezus Chrystus - historyczność

historyczność Jezusa Chrystu-
sa
Jezus - historyczność
Jezus historyczny

TK żydowskość Jezusa
boskość Jezusa
człowieczeństwo Jezusa
zasługi Jezusa
życie Jezusa
herezje chrystologiczne
chrystocentryzm

TS Jezus Chrystus
TW demitologizacja Jezusa

świadectwa historyczności Jezu-
sa
data narodzenia Jezusa
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homoios

proces Jezusa
ukrzyżowanie Jezusa
negacja historyczności Jezusa

historyczność Jezusa Chrystusa
U historyczność Jezusa

historyczność Jezusa - świadec-
twa

U świadectwa historyczności Jezu-
sa

historyczność Jezusa - źródła
U świadectwa historyczności Jezu-

sa

ho ofis ho archaios
U Szatan

hochma Elohim
U Mądrość Boża

hochma Jahwe
U Mądrość Boża

hokma Elohim
U Mądrość Boża

hokma Jahwe
U Mądrość Boża

homejczycy
U semiarianizm

hominizacja
NU uczłowieczenie

antropogeneza indywidualna
dojrzewanie do człowieczeń-
stwa
stawanie się człowiekiem

proces stawania się człowie-
kiem

TK poligenizm
monogenizm
monofiletyzm
polifiletyzm

TS pochodzenie człowieka
chrystologia kosmiczna

homo assumptus
U assumptus homo

homo religiosus
NU człowiek religijny

religijny człowiek
istota religijna
człowiek kultyczny
instynkt religijny człowieka
potencjał religijny człowieka

TK argumenty religiologiczne
TS człowiek
TW życie religijne

homo sapiens
U człowiek

homoios
NU podobny do Ojca

Syn Boży podobny do Ojca
homoiusios
homoiousios
podobnej natury

TK homousios
anomoios

TS semiarianizm

homoiousios
U homoios
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homologia

homoiusios
U homoios

homojuzjanie
U semiarianizm

homologia
TK symbol wiary

homoousios
U homousios

homousios
NU współistotny Ojcu

współistotność
równy w istocie z Ojcem
jedność istoty Ojca i Syna
consubstantialis
homoousios

TK anomoios
homoios
ousia
unia hipostatyczna

TS boskość Jezusa
symbol nicejski

honorowy prymat
U prymat papieski

hoze
U prorok

hugenoci
U kalwinizm

husyci
U husytyzm

husytyzm
NU husyci

utrakwiści
kalikstyni
taboryci
Bracia Czescy
Bracia Morawscy
Kościół husycki

TK Sobór w Konstancji (1414-1418)
protestantyzm

TS chrześcijaństwo

hyios apoleias
U Antychryst

Hyios tou Theou
U Syn Boży

hyjothesia
U dziecięctwo Boże

hylemorfizm
NU forma i materia bytu

materia i forma bytu
TK dychotomizm

znak sakramentalny
Sobór Vienneński (1311-1312)

TS byt

Iblis
U Szatan

Ichtys
U Jezus Chrystus

idea mesjanizmu biblijnego
U mesjanizm biblijny

Iehoua
U Jahwe
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imię Boga

Iehova
U Jahwe

Iesous Basileus
U królewska funkcja Jezusa

Iesous Christos
U Jezus Chrystus

Iesous ho Christos
U Jezus Chrystus

Iesous Kyrios
U Kyrios

Iesus
U Jezus Chrystus

Ihouah
U Jahwe

II Konfesja Helwecka
U Druga Konfesja Helwecka

ikona
NU święty obraz

ikony
TS teologia symboliczna

prawosławie
TW ikonoklazm

ikonoklaści
U ikonoklazm

ikonoklazm
NU obrazoburstwo

spór o obrazy
obrazoburcy
ikonoklaści

TK Sobór Nicejski (2 ; 787)
TS ikona

ikony
U ikona

Il
U El

Ildabaot
U Demiurg

ilośc sakramentów
U liczba sakramentów

imago Dei
U obraz Boży

imię Boga
NU imię Boże

imiona Boga
imiona Boże
imię własne Boga
Bóg - imię
Bóg - imiona
Boże imię
Boże imiona

TK Kyrios
ojcostwo Boga

TS Bóg
TW Jahwe

Elohim
Adonai
El

imię Boże
U imię Boga

imię własne Boga
U imię Boga

imiona anielskie
U imiona aniołów

113



imiona aniołów

imiona aniołów
NU nazwy aniołów

aniołowie - imiona
anioł - imiona
imiona anielskie

TK chóry anielskie
imiona aniołów
kult aniołów

TS anioł

imiona Boga
U imię Boga

imiona Boże
U imię Boga

Immaculata conceptio
U niepokalane poczęcie

Immaculatae conception
U niepokalane poczęcie

immanencja Boga
NU Bóg - immanencja

Bóg immanentny
immanentny Bóg
immanencja Boża
Boża immanencja

TK wszechmoc Boga
duchowość Boga
wieczność Boga
wszechwiedza Boga
wszechobecność Boga
osobowość Boga
transcendencja Boga
doskonałość Boga
samoistność Boga
niepojętość Boga
jedyność Boga

jedność Boga
niezmienność Boga
niecierpiętliwość Boga
dobroć Boga
wolność Boga
sprawiedliwość Boża
miłosierdzie Boże
wierność Boga
świętość Boga
prawdomówność Boga
opatrzność
panteizm
panenteizm

TS przymioty Boga

immanencja Boża
U immanencja Boga

immanentna Trójca
U relacje Osób Bożych

immanentny Bóg
U immanencja Boga

impanacja
TK transsubstancjacja

ubiquitas
konsubstancjacja

TS obecność Chrystusa
herezje sakramentologiczne

incarnatio
U wcielenie

indulgentia
U odpust

infernum
U piekło
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interkomunia

inkarnacja
U wcielenie

inkarnacja Boga
U wcielenie

inkarnacja Logosu
U wcielenie

inkarnacje
U reinkarnacja

inkarnowanie Słowa
U wcielenie

inkulturacja
U akomodacja misyjna

inny Paraklet
U Paraklet

instynkt religijny człowieka
U homo religiosus

instytucja stałego diakonatu
U diakonat stały

integralna chrystologia
U chrystologia integralna

integryści katoliccy
U integryzm katolicki

integryzm katolicki
NU katolicki intergryzm

tradycjonalizm katolicki
integryści katoliccy
antymodernizm katolicki
ruchy antymodernistyczne
ruch tradycjonalistyczny

TK modernizm (teologia)

TS katolicyzm
TW sedewakantyzm

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X

intercelebracja
NU koncelebracja ekumeniczna
TK uczestnictwo we Mszy

interkomunia
komunia wolna
komunia otwarta
komunia zamknięta

TS communicatio in sacris
Komunia Święta

interkomunia
[termin ”inerkomunia” w znaczeniu
ogólnym używany jest błędnie na
określenie wszelkich form wspólne-
go uczestnictwa chrześcijan z róż-
nych Kościołów w komunii świętej]

NU komunia ekumeniczna
TK uczestnictwo we Mszy

intercelebracja
komunia wolna
komunia otwarta
komunia zamknięta

TS communicatio in sacris
Komunia Święta

intronizacja Jezusa
U wywyższenie Jezusa

intronizacja mesjańska Jezusa
U wywyższenie Jezusa

Iohoua
U Jahwe

Iohouah
U Jahwe
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ipsissima verba et facta Iesu

ipsissima facta Iesu
U ipsissima verba et facta Iesu

ipsissima verba et facta Iesu
NU autyntyczne słowa i czyny Je-

zusa
ipsissima verba Iesu
ipsissima facta Iesu
ipsissima vox Iesu
autentyczne słowa Jezusa
autentyczne czyny Jezusa
Jezus - ipsissima verba
Jezus - ipsissima facta
Jezus Chrystus - ipsissima ver-
ba
Jezus Chrystus - ipsissima fac-
ta

TK Jezus historii
Chrystus wiary

TS demitologizacja Jezusa

ipsissima verba Iesu
U ipsissima verba et facta Iesu

ipsissima vox Iesu
U ipsissima verba et facta Iesu

Ipsum esse
U Absolut

Isa
U Jezus Chrystus

Israel
U naród wybrany

Istniejące Istnienie
U samoistność Boga

istnienie Boga
NU Bóg - istnienie
TK poznanie Boga

przymioty Boga
imię Boga
ojcostwo Boga
opatrzność
cierpienie Boga
gniew Boży
Bóg a zło

TS Bóg
TW ateizm

teizm
politeizm
monoteizm
deizm
panteizm
agnostycyzm
argumenty na istnienie Boga

istnienie Boga - argumenty
U argumenty na istnienie Boga

istnienie Boga - dowody
U argumenty na istnienie Boga

istnienie i istota
U istota i istnienie

istnienie przed wcieleniem
U preegzystencja Jezusa Chrystusa

istota Boga
U przymioty Boga

istota duchowa
U duch

istota i energie
U palamizm
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istota i istnienie
NU esencja i egzystencja

istnienie i istota
TK Absolut

samoistność Boga
argument z przygodności bytów

TS byt
tomizm

istota Kościoła
U modele Kościoła

istota ludzka
U człowiek

istota religijna
U homo religiosus

istoty demoniczne
U demony

istoty stworzone
U stworzenie

iustitia
U sprawiedliwość

IXTYS
U Jezus Chrystus

Izrael
U naród wybrany

izraelskie kapłaństwo
U kapłaństwo starotestamentalne

Ja Jestem
NU Ego eimi

Ego sum
Jam Jest

Ehie
Ehie aszer Ehie

TK Mesjasz
Alfa i Omega
Syn Człowieczy
Emmanuel
Syn Boży
Sługa Jahwe
Kyrios
Oblubieniec
Baranek Boży
Dobry Pasterz
Zbawiciel
Syn Dawida
boskość Jezusa
Jahwe
wiedza Jezusa
preegzystencja Jezusa

TS tytuły chrystologiczne

Jabai
U Jahwe

Jabe
U Jahwe

Jah
U Jahwe

Jahava
U Jahwe

Jahe
U Jahwe

Jaho
U Jahwe

Jahoh
U Jahwe
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Jahwe

Jahou
U Jahwe

Jahuah
U Jahwe

Jahva
U Jahwe

JahveJahowah
U Jahwe

Jahwa
U Jahwe

Jahwe
NU Jehowa

Yehowah
JHWH
Jahwa
Jahweh
YHWH
Jevo
Jao
Jaho
Jabe
Jabai
Jahe
Jehieh
Jaoth
Jehwah
Jehwih
Jehowah
Yohoua
Iohouah
Iohoua
Iehoua
Ihouah
Iehova

Jahva
Jahava
JahveJahowah
Jahoh
Jahou
Jawo
Jowa
Jauoh
Jehuah
Jahuah
Jah
Jeh
Ave
tetragram
tetragrammaton
cztery litery
święte cztery litery
Ha-Szem
Haszem

TK Kyrios
Adonai
Elohim
El
Abba
Bóg Ojciec
Ja Jestem

TS imię Boga
TW Anioł Jahwe

Słowo Jahwe

Jahwe Ehad
U jedyność Boga

Jahwe Kodesz
U świętość Boga

Jahwe rahamim
U miłosierdzie Boże
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jedność Boga

Jahweh
U Jahwe

Jakub - brat Pana
U bracia Jezusa

Jakub - brat Pański
U bracia Jezusa

Jaldabaot
U Demiurg

Jaldabaoth
U Demiurg

Jam Jest
U Ja Jestem

janseniści
U jansenizm

jansenizm
NU janseniści
TK molinizm

augustynianizm
wolna wola
banezjanizm
bajanizm

TS herezje charytologiczne

Jao
U Jahwe

Jaoth
U Jahwe

Jauoh
U Jahwe

Jawo
U Jahwe

Jeden Bóg
U jedyność Boga

jednobóstwo
U monoteizm

jedność Boga
NU Bóg - jedność

prostota Boga
niezłożoność Boga
Bóg - prostota
Bóg - niezłożoność
niepodzielność Boga
Bóg - niepodzielność
Bóg niepodzielny
Bóg niezłożony

TK wszechmoc Boga
duchowość Boga
wieczność Boga
wszechwiedza Boga
wszechobecność Boga
osobowość Boga
immanencja Boga
transcendencja Boga
samoistność Boga
niepojętość Boga
jedyność Boga
doskonałość Boga
niezmienność Boga
niecierpiętliwość Boga
dobroć Boga
wolność Boga
sprawiedliwość Boża
miłosierdzie Boże
wierność Boga
świętość Boga
prawdomówność Boga

TS przymioty Boga

119



jedność człowieka

jedność bóstwa i człowieczeń-
stwa

U unia hipostatyczna

jedność człowieka
TS człowiek
TW monizm

trychotomizm
dychotomizm

jedność istoty Ojca i Syna
U homousios

jedność Jezusa Chrystusa
U unia hipostatyczna

jedność Kościoła
NU Kościół - jedność
TK apostolskość Kościoła

powszechność Kościoła
świętość Kościoła
Wspólnota

TS przymioty Kościoła
TW Kościół lokalny

schizma

jedyność Boga
NU Bóg - jedyność

Jeden Bóg
Bóg Jedyny
Jahwe Ehad
Adonaj Ehad

TK wszechmoc Boga
duchowość Boga
wieczność Boga
wszechwiedza Boga
wszechobecność Boga
osobowość Boga
immanencja Boga

transcendencja Boga
samoistność Boga
niepojętość Boga
jedność Boga
doskonałość Boga
niezmienność Boga
niecierpiętliwość Boga
dobroć Boga
wolność Boga
sprawiedliwość Boża
miłosierdzie Boże
wierność Boga
świętość Boga
prawdomówność Boga

TS przymioty Boga
TW monoteizm

Jedyny Pośrednik
U pośrednictwo Jezusa

Jego świątobliwość
U papież

Jeh
U Jahwe

Jehieh
U Jahwe

Jehoszua
U Jezus Chrystus

Jehoszua bar Josef
U Jezus Chrystus

Jehoszua ben Josef
U Jezus Chrystus

Jehowa
U Jahwe
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jezuologia

Jehowah
U Jahwe

Jehuah
U Jahwe

Jehwah
U Jahwe

Jehwih
U Jahwe

Jesous
U Jezus Chrystus

Jesus Rex
U królewska funkcja Jezusa

Jeszua
U Jezus Chrystus

Jeszua bar Josef
U Jezus Chrystus

Jeszua ben Josef
U Jezus Chrystus

Jeszua ha-Maszijah
U Jezus Chrystus

Jevo
U Jahwe

jezioro ognia i siarki
U piekło

jezuanizm
TK Third quest

Jezus marksistowski
TS jezuologia

chrystologia wyzwolenia

jezulogia
U jezuologia

jezuologia
NU jezulogia

jezusologia
TK chrystologia biblijna

chrystologia oddolna
chrystologia odgórna
chrystologia integralna
chrystologia sensu
chrystologia znaczenia
chrystologia transcendentalna
chrystologia kosmiczna
chrystologia ludzkiej transcen-
dencji
chrystologia posłuszeństwa
chrystologia proegzystencji
chrystologia eschatyczno-pneu-
matologiczna
chrystologia metadogmatyczna
chrystologia psychoanalityczna
chrystologia spełnienia osobowe-
go
chrystologia jedności
chrystologia kontekstowa
chrystologia funkcjonalna
chrystologia wyzwolenia
Chrystus wiary
człowieczeństwo Jezusa

TS chrystologia

TW adopcjonizm
ebionici
socynianizm
jezuanizm
Third quest
Jezus marksistowski
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Jezus Chrystus

jezuologia neomarksistowska
U Jezus marksitowski

Jezus
U Jezus Chrystus

Jezus Arcykapłan
U Kapłaństwo

Jezus - arcykapłaństwo
U Kapłaństwo

Jezus - bezgrzeszność
U świętość Jezusa

Jezus - biografia
U życie Jezusa

Jezus - bogoczłowieczeństwo
U unia hipostatyczna

Jezus - boska natura
U boskość Jezusa

Jezus - boskość
U boskość Jezusa

Jezus Bóg
U boskość Jezusa

Jezus - bóstwo
U boskość Jezusa

Jezus - bracia
U bracia Jezusa

Jezus - charakter
U psychologia Jezusa

Jezus Chrystus
NU Jezus

Jezus Mesjasz
Jezus Nazarejczyk
Jeszua ha-Maszijah
Jezus Nazareńczyk
Chrytus
Chrystus Jezus
Jeszua
Joszua
Jesous
Iesus
Iesous Christos
Iesous ho Christos
Yehoshua
Yeshua
Y’shu Mashiah
Yasou el-Maseeh
Yasou al-Masiih
Isa
rabbi Jezus
rabbi Jehoszua bar Josef
Jehoszua
Jezus z Nazaretu
Jeszua ben Josef
Jeszua bar Josef
Jehoszua ben Josef
Jehoszua bar Josef
Jezus syn Józefa
Jezus syn Maryi
Nazarejczyk
Nazareńczyk
Syn Maryi
mistrz z Nazaretu
rabbi z Nazaretu
Ichtys
IXTYS

TK Maryja
Bóg Ojciec
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Duch Święty
zbawienie
odkupienie
Mądrość Boża

TS chrystologia

TW człowieczeństwo Jezusa
boskość Jezusa
historyczność Jezusa
życie Jezusa
zasługi Jezusa
tytuły chrystologiczne
herezje chrystologiczne
chrystocentryzm
Prasakrament

Jezus Chrystus - agonia
U ukrzyżowanie Jezusa

Jezus Chrystus - arcykapłań-
stwo

U Kapłaństwo

Jezus Chrystus - bezgrzeszność
U świętość Jezusa

Jezus Chrystus - biografia
U życie Jezusa

Jezus Chrystus - boska natura
U boskość Jezusa

Jezus Chrystus - boskość
U boskość Jezusa

Jezus Chrystus Bóg
U boskość Jezusa

Jezus Chrystus - bóstwo
U boskość Jezusa

Jezus Chrystus - bracia
U bracia Jezusa

Jezus Chrystus - charakter
U psychologia Jezusa

Jezus Chrystus - chrystofanie
U chrystofanie

Jezus Chrystus - chrzest
U chrzest Jezusa

Jezus Chrystus - cuda
U cuda Jezusa

Jezus Chrystus - czas narodze-
nia

U data narodzenia Jezusa

Jezus Chrystus - czas narodzin
U data narodzenia Jezusa

Jezus Chrystus - człowieczeń-
stwo

U człowieczeństwo Jezusa

Jezus Chrystus - czyny zbawcze
U zasługi Jezusa

Jezus Chrystus - data narodze-
nia

U data narodzenia Jezusa

Jezus Chrystus - demitologiza-
cja

U demitologizacja Jezusa

Jezus Chrystus - doskonałość
etyczna

U świętość Jezusa
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Jezus Chrystus

Jezus Chrystus - doskonałość
moralna

U świętość Jezusa

Jezus Chrystus - drugie przyj-
ście

U paruzja

Jezus Chrystus - działalność
U życie Jezusa

Jezus Chrystus - dzieciństwo
U narodzenie i dzieciństwo Jezusa

Jezus Chrystus - dzieło
U zasługi Jezusa

Jezus Chrystus - dzieło odku-
pienia

U odkupienie

Jezus Chrystus - dziewicze po-
częcie

U dziewicze poczęcie Jezusa

Jezus Chrystus - egzekucja
U ukrzyżowanie Jezusa

Jezus Chrystus - egzekucja
U ukrzyżowanie Jezusa

Jezus Chrystus - etyka
U świętość Jezusa

Jezus Chrystus - eucharystycz-
na obecność

U obecność Chrystusa

Jezus Chrystus - funkcja arcy-
kapłańska

U Kapłaństwo

Jezus Chrystus - funkcja ka-
płańska

U Kapłaństwo

Jezus Chrystus - funkcja kró-
lewska

U królewska funkcja Jezusa

Jezus Chrystus - funkcja pro-
rocka

U prorocka funkcja Jezusa

Jezus Chrystus - genealogia
U rodzina Jezusa

Jezus Chrystus - herezje
U herezje chrystologiczne

Jezus Chrystus - historyczność
U historyczność Jezusa

Jezus Chrystus - intronizacja
U wywyższenie Jezusa

Jezus Chrystus - ipsissima facta
U ipsissima verba et facta Iesu

Jezus Chrystus - ipsissima ver-
ba

U ipsissima verba et facta Iesu

Jezus Chrystus - kapłaństwo
U Kapłaństwo

Jezus Chrystus - kapłaństwo
melchizedekowe

U Kapłaństwo

Jezus Chrystus - kenoza
U kenoza
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Jezus Chrystus - konanie
U ukrzyżowanie Jezusa

Jezus Chrystus - królewskość
U królewska funkcja Jezusa

Jezus Chrystus - królowanie
U królewska funkcja Jezusa

Jezus Chrystus - kuszenie
U kuszenie Jezusa

Jezus Chrystus - kuzyni
U bracia Jezusa

Jezus Chrystus - męczeństwo
U męka Jezusa

Jezus Chrystus - męka
U męka Jezusa

Jezus Chrystus - młodość
U życie ukryte Jezusa

Jezus Chrystus - narodowość
U żydowskość Jezusa

Jezus Chrystus - narodzenie
U narodzenie i dzieciństwo Jezusa

Jezus Chrystus - narodzenie i
dzieciństwo

U narodzenie i dzieciństwo Jezusa

Jezus Chrystus - natura boska
U boskość Jezusa

Jezus Chrystus - natura ludzka
U człowieczeństwo Jezusa

Jezus Chrystus - nauczanie
U nauczanie Jezusa

Jezus Chrystus - nauczanie bi-
blijne

U chrystologia biblijna

Jezus Chrystus - nauczanie
etyczne

U nauczanie Jezusa

Jezus Chrystus - nauka biblijna
U chrystologia biblijna

Jezus Chrystus - negacja histo-
ryczności

U negacja historyczności Jezusa

Jezus Chrystus - niepodobny do
Ojca

U anomoios

Jezus Chrystus - obecność eu-
charystyczna

U obecność Chrystusa

Jezus Chrystus - obecność w
Eucharystii

U obecność Chrystusa

Jezus Chrystus - odkupienie
ludzkości

U odkupienie

Jezus Chrystus - ofiara
U ofiara Jezusa

Jezus Chrystus - ogołocenie
U kenoza

Jezus Chrystus - panowanie
U wywyższenie Jezusa

Jezus Chrystus Paraklet
U Paraklet
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Jezus Chrystus

Jezus Chrystus - paruzja
U paruzja

Jezus Chrystus - pasja
U męka Jezusa

Jezus Chrystus - pobyt na pu-
styni

U kuszenie Jezusa

Jezus Chrystus - poczęcie
U dziewicze poczęcie Jezusa

Jezus Chrystus - poddanie się
woli Ojca

U posłuszeństwo Jezusa

Jezus Chrystus - posłuszeństwo
U posłuszeństwo Jezusa

Jezus Chrystus - posłuszeństwo
woli Ojca

U posłuszeństwo Jezusa

Jezus Chrystus - pośrednictwo
U pośrednictwo Jezusa

Jezus Chrystus - potrójna funk-
cja

U pośrednictwo Jezusa

Jezus Chrystus - powrót
U paruzja

Jezus Chrystus - powtórne
przyjście

U paruzja

Jezus Chrystus - preegzystencja
U preegzystencja Jezusa Chrystusa

Jezus Chrystus - proces
U proces Jezusa

Jezus Chrystus - przebieg egze-
kucji

U ukrzyżowanie Jezusa

Jezus Chrystus - przebieg ukrzy-
żowania

U ukrzyżowanie Jezusa

Jezus Chrystus - przemienienie
U przemienienie Jezusa

Jezus Chrystus - przodkowie
U rodzina Jezusa

Jezus Chrystus - przyczyna
śmierci

U ukrzyżowanie Jezusa

Jezus Chrystus - przyjście po-
wtórne

U paruzja

Jezus Chrystus - przyjście w
chwale

U paruzja

Jezus Chrystus - psychologia
U psychologia Jezusa

Jezus Chrystus - rekonstrukcja
wyglądu

U wygląd Jezusa

Jezus Chrystus - rodzeństwo
U bracia Jezusa

Jezus Chrystus - rodzina
U rodzina Jezusa
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Jezus Chrystus - rozprawa są-
dowa

U proces Jezusa

Jezus Chrystus - samoogołoce-
nie

U kenoza

Jezus Chrystus - samouniżenie
U kenoza

Jezus Chrystus - śmierć krzyżo-
wa

U ukrzyżowanie Jezusa

Jezus Chrystus - śmierć na
krzyżu

U ukrzyżowanie Jezusa

Jezus Chrystus - świadectwa hi-
storyczne

U świadectwa historyczności Jezu-
sa

Jezus Chrystus - świadectwa hi-
storyczności

U świadectwa historyczności Jezu-
sa

Jezus Chrystus - świadomość
U wiedza Jezusa

Jezus Chrystus - świętość
U świętość Jezusa

Jezus Chrystus - teandryzm
U unia hipostatyczna

Jezus Chrystus - teandyczność
U unia hipostatyczna

Jezus Chrystus - tytuły
U tytuły chrystologiczne

Jezus Chrystus - ukrzyżowanie
U ukrzyżowanie Jezusa

Jezus Chrystus - uniżenie
U kenoza

Jezus Chrystus - urząd kapłań-
ski

U Kapłaństwo

Jezus Chrystus - urząd królew-
ski

U królewska funkcja Jezusa

Jezus Chrystus - usposobienie
U psychologia Jezusa

Jezus Chrystus - uzdrawianie
U cuda Jezusa

Jezus Chrystus - wcielenie
U wcielenie

Jezus Chrystus - wiedza
U wiedza Jezusa

Jezus Chrystus - wiedza i świa-
domość

U wiedza Jezusa

Jezus Chrystus - wizerunki
U wygląd Jezusa

Jezus Chrystus - wniebowstą-
pienie

U wniebowstąpienie Jezusa

Jezus Chrystus - wola
U posłuszeństwo Jezusa
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Jezus Chrystus

Jezus Chrystus - wolna wola
U posłuszeństwo Jezusa

Jezus Chrystus - wskrzeszenie
U zmartwychwstanie Jezusa

Jezus Chrystus - wstąpienie do
nieba

U wniebowstąpienie Jezusa

Jezus Chrystus - wygląd
U wygląd Jezusa

Jezus Chrystus - wywyższenie
U wywyższenie Jezusa

Jezus Chrystus - zasługi
U zasługi Jezusa

Jezus Chrystus - ziemskie życie
U życie Jezusa

Jezus Chrystus - zmartwych-
wstanie

U zmartwychwstanie Jezusa

Jezus Chrystus - zrodzenie
U zrodzenie

Jezus Chrystus - zstąpienie do
piekieł

U zstąpienie do otchłani

Jezus Chrystus - źródła histo-
ryczne

U świadectwa historyczności Jezu-
sa

Jezus Chrystus - życie
U życie Jezusa

Jezus Chrystus - życie publicz-
ne

U życie Jezusa

Jezus Chrystus - życie ukryte
U życie ukryte Jezusa

Jezus Chrystus - żydowskość
U żydowskość Jezusa

Jezus - chrzest
U chrzest Jezusa

Jezus - cuda
U cuda Jezusa

Jezus Cudotwórca
U cuda Jezusa

Jezus - czas narodzenia
U data narodzenia Jezusa

Jezus - czas narodzin
U data narodzenia Jezusa

Jezus - człowieczeństwo
U człowieczeństwo Jezusa

Jezus - czyny zbawcze
U zasługi Jezusa

Jezus - data narodzenia
U data narodzenia Jezusa

Jezus - demitologizacja
U demitologizacja Jezusa

Jezus - doskonałość etyczna
U świętość Jezusa

Jezus - doskonałość moralna
U świętość Jezusa
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Jezus - drugie przyjście
U paruzja

Jezus - działalność
U życie Jezusa

Jezus - dzieciństwo
U narodzenie i dzieciństwo Jezusa

Jezus - dzieło
U zasługi Jezusa

Jezus - dziewicze poczęcie
U dziewicze poczęcie Jezusa

Jezus - egzekucja
U ukrzyżowanie Jezusa

Jezus Egzorcysta
U cuda Jezusa

Jezus - etyka
U świętość Jezusa

Jezus - funkcja kapłańska
U Kapłaństwo

Jezus - funkcja królewska
U królewska funkcja Jezusa

Jezus - funkcja prorocka
U prorocka funkcja Jezusa

Jezus - genealogia
U rodzina Jezusa

Jezus historii
TK Chrystus wiary

ipsissima verba et facta Iesu
TS demitologizacja Jezusa

Jezus - historyczność
U historyczność Jezusa

Jezus historyczny
U historyczność Jezusa

Jezus - intronizacja
U wywyższenie Jezusa

Jezus - ipsissima facta
U ipsissima verba et facta Iesu

Jezus - ipsissima verba
U ipsissima verba et facta Iesu

Jezus jako człowiek
U człowieczeństwo Jezusa

Jezus jako nauczyciel
U nauczanie Jezusa

Jezus jako Prorok
U prorocka funkcja Jezusa

Jezus jako rabbi
U nauczanie Jezusa

Jezus Kapłan
U Kapłaństwo

Jezus - kapłaństwo
U Kapłaństwo

Jezus kerygmatu
U Chrystus wiary

Jezus kerygmatyczny
U Chrystus wiary

Jezus Król
U królewska funkcja Jezusa
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Jezus marksitowski

Jezus - królewskość
U królewska funkcja Jezusa

Jezus - królowanie
U królewska funkcja Jezusa

Jezus - kuszenie
U kuszenie Jezusa

Jezus - kuzyni
U bracia Jezusa

Jezus - lata nieznane
U życie ukryte Jezusa

Jezus marksitowski
NU Jezus neomarksistów

Jezus w neomarksizmie
jezuologia neomarksistowska
sprawa Jezusa

TK Third quest
jezuanizm
chrystologia wyzwolenia

TS jezuologia

Jezus Mesjasz
U Jezus Chrystus

Jezus - męczeństwo
U męka Jezusa

Jezus - męka
U męka Jezusa

Jezus - narodowość
U żydowskość Jezusa

Jezus - narodzenie i dzieciństwo
U narodzenie i dzieciństwo Jezusa

Jezus - natura boska
U boskość Jezusa

Jezus - natura ludzka
U człowieczeństwo Jezusa

Jezus - nauczanie
U nauczanie Jezusa

Jezus - nauczanie etyczne
U nauczanie Jezusa

Jezus Nauczyciel
U nauczanie Jezusa

Jezus Nazarejczyk
U Jezus Chrystus

Jezus Nazareńczyk
U Jezus Chrystus

Jezus - negacja historyczności
U negacja historyczności Jezusa

Jezus neomarksistów
U Jezus marksitowski

Jezus - obecność eucharystycz-
na

U obecność Chrystusa

Jezus - obecność w Eucharystii
U obecność Chrystusa

Jezus Oblubieniec
U Oblubieniec

Jezus - ofiara
U ofiara Jezusa

Jezus Pan
U Kyrios
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Jezus - panowanie
U wywyższenie Jezusa

Jezus - paruzja
U paruzja

Jezus - pasja
U męka Jezusa

Jezus - pobyt na pustyni
U kuszenie Jezusa

Jezus - posłuszeństwo
U posłuszeństwo Jezusa

Jezus - posłuszeństwo woli Oj-
ca

U posłuszeństwo Jezusa

Jezus - pośrednictwo
U pośrednictwo Jezusa

Jezus Pośrednik
U pośrednictwo Jezusa

Jezus - potrójna funkcja
U pośrednictwo Jezusa

Jezus - powrót
U paruzja

Jezus - powtórne przyjście
U paruzja

Jezus - preegzystencja
U preegzystencja Jezusa Chrystusa

Jezus - proces
U proces Jezusa

Jezus Prorok
U prorocka funkcja Jezusa

Jezus - przemienienie
U przemienienie Jezusa

Jezus - przodkowie
U rodzina Jezusa

Jezus - przyjście powtórne
U paruzja

Jezus - przyjście w chwale
U paruzja

Jezus - przynależność do naro-
du żydowskiego

U żydowskość Jezusa

Jezus - psychologia
U psychologia Jezusa

Jezus - rodzeństwo
U bracia Jezusa

Jezus - rodzina
U rodzina Jezusa

Jezus syn Józefa
U Jezus Chrystus

Jezus syn Maryi
U Jezus Chrystus

Jezus - świadectwa historycz-
ności

U świadectwa historyczności Jezu-
sa

Jezus - świadomość
U wiedza Jezusa

Jezus - świętość
U świętość Jezusa

131



Jezus marksitowski

Jezus Taumaturg
U cuda Jezusa

Jezus - teandryczność
U unia hipostatyczna

Jezus - teandryzm
U unia hipostatyczna

Jezus umityczniony
U Chrystus wiary

Jezus - urząd kapłański
U Kapłaństwo

Jezus - urząd królewski
U królewska funkcja Jezusa

Jezus - usposobienie
U psychologia Jezusa

Jezus - uzdrawianie
U cuda Jezusa

Jezus Uzdrowiciel
U cuda Jezusa

Jezus w neomarksizmie
U Jezus marksitowski

Jezus - wiara
U żydowskość Jezusa

Jezus - wiedza
U wiedza Jezusa

Jezus - wiedza i świadomość
U wiedza Jezusa

Jezus - wniebowstąpienie
U wniebowstąpienie Jezusa

Jezus Wskrzesiciel
U cuda Jezusa

Jezus - wskrzeszenie
U zmartwychwstanie Jezusa

Jezus - wygląd
U wygląd Jezusa

Jezus - wywyższenie
U wywyższenie Jezusa

Jezus z Nazaretu
U Jezus Chrystus

Jezus - zasługi
U zasługi Jezusa

Jezus - ziemskie życie
U życie Jezusa

Jezus - zmartwychwstanie
U zmartwychwstanie Jezusa

Jezus - zstąpienie do otchłani
U zstąpienie do otchłani

Jezus - źródła historyczne
U świadectwa historyczności Jezu-

sa

Jezus - życie
U życie Jezusa

Jezus - życie publiczne
U życie Jezusa

Jezus - życie ukryte
U życie ukryte Jezusa

Jezus Żyd
U żydowskość Jezusa
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kalwinizm

Jezus - żydowskość
U żydowskość Jezusa

jezusologia
U jezuologia

JHWH
U Jahwe

Joszua
U Jezus Chrystus

Jowa
U Jahwe

józefinizm
TK gallikanizm

febronianizm
TS cezaropapizm

judeochrześcijanie - sekty
U ebionici

jurysdykcyjny prymat
U prymat papieski

kacerstwo
U herezja

Kacheritomene
U niepokalane poczęcie

kadosz
U świętość

kahal
U Kościół

Kahał Jahwe
U naród wybrany

kaine diatheke
U Nowe Przymierze

kairoi
U kairos

kairos
NU kairoi
TK znaki czasu
TS historia zbawienia

kalikstyni
U husytyzm

kalwinizm
NU Kościoły reformowane

Kościół reformowany
Kościół ewangelicko-reformo-
wany
Kościół kalwiński
Kościoły prezbiteriańskie
Kościoły kongregacjonalne
teologia kalwińska
kalwińska teologia
teologia reformowana
wyznanie kalwińskie
hugenoci

TK luteranizm
anglikanizm
baptyzm
anabaptyzm
adwentyzm
metodyzm
ruch zielonoświątkowy
bajanizm

TS protestantyzm
TW Druga Konfesja Helwecka

Katechizm Heidelberski
Konfesja Sandomierska
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kanon Pisma Świętego

skażenie natury ludzkiej
predestynacjonizm
prezbiterianizm
kongegacjonalizm

kalwińska teologia
U kalwinizm

kanon Biblii
U kanon Pisma Świętego

kanon biblijny
U kanon Pisma Świętego

kanon Ksiąg natchnionych
U kanon Pisma Świętego

kanon Pisma
U kanon Pisma Świętego

kanon Pisma Świętego
U kanon Pisma Świętego

kanon Pisma Świętego
NU kanon Pisma

kanon biblijny
kanon Ksiąg natchnionych
kanon Biblii
Pismo Święte - kanon
Biblia - kanon
kanon Pisma Świętego

TK marcjonizm
natchnienie biblijne

TS Biblia

kanonizowani
U święci

kanonizowani święci
U święci

Kapłan na wieki
U Kapłaństwo

Kapłan na wzór Melchizedeka
U Kapłaństwo

Kapłan na wzór Melchizedeka
U Kapłaństwo

kapłani Starego Przymierza
U kapłaństwo starotestamentalne

kapłańska funkcja Jezusa
U Kapłaństwo

kapłańska funkcja Jezusa Chry-
stusa

U Kapłaństwo

kapłańska funkcja Kościoła
U kapłaństwo powszechne

kapłańska funkcja Ludu Bożego
U kapłaństwo powszechne

kapłański mesjanizm
U mesjanizm prorocko-kapłański

kapłański Pośrednik zbawienia
U Kapłaństwo

kapłański urząd
U kapłaństwo hierarchiczne

kapłańskie powołanie
U powołanie kapłańskie
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kapłaństwo hierarchiczne

Kapłaństwo
[stosuje się tylko do jedynego ka-
płaństwa Jezusa Chrystusa, ; ka-
płaństwo hierarchiczne jest udzia-
łem w kapłaństwie Jezusa Chrystu-
sa, a więc terminem węższym]

NU kapłaństwo Jezusa Chrystusa
arcykapłaństwo Jezusa
arcykapłaństwo Jezusa Chry-
stusa
kapłaństwo Jezusa
Jezus - kapłaństwo
Jezus Chrystus - kapłaństwo
melchizedekowe
kapłaństwo melchizedekowe Je-
zusa
melchizedkowe kapłaństwo Je-
zusa
Kapłan na wzór Melchizedeka
Kapłaństwo melchizedekowe
melchizedekowe kapłaństwo
kapłaństwo według porządku
Melchizedeka
Jezus Chrystus - kapłaństwo
urząd kapłański Jezusa
Jezus - funkcja kapłańska
Jezus Chrystus - urząd kapłań-
ski
Jezus - urząd kapłański
Jezus Kapłan
Jezus Arcykapłan
Jezus Chrystus - funkcja ka-
płańska
kapłańska funkcja Jezusa
kapłański Pośrednik zbawienia
kapłańska funkcja Jezusa Chry-
stusa
funkcja kapłańska Jezusa
Liturg Niebieski

Kapłan na wzór Melchizedeka
Kapłan na wieki
królewskie kapłaństwo Jezusa
kapłaństwo królewskie Jezusa
Wieczny Kapłan
arcykapłańska funkcja Jezusa
funkcja arcykapłańska Jezusa
Jezus Chrystus - funkcja arcy-
kapłańska
Jezus Chrystus - arcykapłań-
stwo
Jezus - arcykapłaństwo

TK królewska funkcja Jezusa
prorocka funkcja Jezusa

TS pośrednictwo Jezusa
TW kapłaństwo hierarchiczne

kapłaństwo powszechne
ofiara Jezusa

kapłaństwo aaronowe
U kapłaństwo starotestamentalne

kapłaństwo chrześcijan
U kapłaństwo powszechne

kapłaństwo hierarchiczne
[termin: ”Kapłaństwo hierarchicz-
ne” odnosi się do godności i urzędu
kapłańskiego w Kościele katolickim,
natomiast termin: ”Sakrament ka-
płaństwa” dotyczy święceń kapłań-
skich, jako jednego z siedmiu sakra-
mentów]

NU kapłaństwo służby
kapłaństwo urzędowe
kapłaństwo sakramentalne
sakramentalne kapłaństwo
hierarchiczne kapłaństwo
stan kapłański w Kościele
duchowieństwo
duchowieństwo katolickie
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kapłaństwo kobiet

Kośćiół katolicki - duchowień-
stwo
duchowni katoliccy
stan duchowny
kapłański urząd
urząd kapłański
posługa kapłańska
kler

TK laikat
życie konsekrowane
kapłaństwo powszechne
kapłaństwo starotestamentalne

TS struktura Kościoła
Kapłaństwo

TW sakrament kapłaństwa

kapłaństwo hierarchiczne ko-
biet

U kapłaństwo kobiet

kapłaństwo hierarchiczne - stop-
nie

U stopnie sakramentu kapłaństwa

kapłaństwo izraelskie
U kapłaństwo starotestamentalne

kapłaństwo Jezusa
U Kapłaństwo

kapłaństwo Jezusa Chrystusa
U Kapłaństwo

kapłaństwo kobiet
NU święcenia kobiet

ordynacja kobiet
wyświęcanie kobiet
ordynowanie kobiet
święcenia kapłańskie kobiet

kapłaństwo sakramentalne ko-
biet
kobiety - księża
kobiety - święcenia kapłańskie
kobiety - ordynacja
kobiety - kapłaństwo
ordynacja kapłańska kobiet
kapłaństwo hierarchiczne ko-
biet
posługa kapłańska kobiet

TK powołanie kapłańskie

celibat

stopnie sakramentu kapłaństwa

TS sakrament kapłaństwa

kapłaństwo królewskie Jezusa
U Kapłaństwo

kapłaństwo laikatu
U kapłaństwo powszechne

kapłaństwo lewickie
U kapłaństwo starotestamentalne

Kapłaństwo melchizedekowe
U Kapłaństwo

kapłaństwo melchizedekowe Je-
zusa

U Kapłaństwo

kapłaństwo mozaistyczne
U kapłaństwo starotestamentalne

kapłaństwo ochrzczonych
U kapłaństwo powszechne
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kapłaństwo starotestamentalne

kapłaństwo powszechne
NU kapłaństwo wiernych

kapłaństwo wspólne
kapłaństwo uniwersalane
powszechne kapłaństwo
kapłaństwo ochrzczonych
Lud kapłański
wspólne kapłaństwo wiernych
kapłaństwo wszystkich wier-
nych
kapłaństwo chrześcijan
kapłańska funkcja Ludu Boże-
go
kapłańska funkcja Kościoła
Lud Boży - funkcja kapłańska
Kościół - funkcja kapłańska
kapłaństwo świeckich
kapłaństwo laikatu
laikat - kapłaństwo

TK laikat
Nowy Lud Boży
kapłaństwo hierarchiczne
kapłaństwo starotestamentalne

TS Kapłaństwo

kapłaństwo sadokickie
U kapłaństwo starotestamentalne

kapłaństwo sakramentalne
U kapłaństwo hierarchiczne

kapłaństwo sakramentalne ko-
biet

U kapłaństwo kobiet

kapłaństwo służby
U kapłaństwo hierarchiczne

kapłaństwo Starego Przymierza
U kapłaństwo starotestamentalne

kapłaństwo starotestamen-
talne

NU kapłaństwo izraelskie
izraelskie kapłaństwo
kapłaństwo lewickie
lewickie kapłaństwo
kapłaństwo żydowskie
żydowskie kapłaństwo
kapłaństwo Starego Przymierza
kapłani Starego Przymierza
kapłaństwo aaronowe
aaronowe kapłaństwo
kapłaństwo mozaistyczne
mozaistyczne kapłaństwo
starotestamentalne kapłaństwo
kapłaństwo sadokickie
sadokickie kapłaństwo
Lewici

TK kapłaństwo hierarchiczne
kapłaństwo powszechne
przymierze synajskie

TS naród wybrany

kapłaństwo świeckich
U kapłaństwo powszechne

kapłaństwo uniwersalane
U kapłaństwo powszechne

kapłaństwo urzędowe
U kapłaństwo hierarchiczne

kapłaństwo według porządku
Melchizedeka

U Kapłaństwo

kapłaństwo wiernych
U kapłaństwo powszechne

kapłaństwo wspólne
U kapłaństwo powszechne
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Katechizm Heidelberski

kapłaństwo wszystkich wier-
nych

U kapłaństwo powszechne

kapłaństwo żydowskie
U kapłaństwo starotestamentalne

kara ekskomuniki
U ekskomunika

kara piekła
U piekło

kardiognozja Jezusa
U wiedza Jezusa

karma
U reinkarnacja

kary piekielne
U piekło

katafatyczna teologia
U teologia katafatyczna

Katechizm Heidelberski
TK Konfesja Augsburska

Obrona Konfesji Augsburskiej
Mały Katechizm
Duży Katechizm
Artykuły Szmalkaldzkie
Dotrechckie Wyznanie Wiary
Westminterskie Wyznanie Wiary
Formuła Zgody
Common Prayer Book
39 artykułów
Druga Konfesja Helwecka
Konfesja Sandomierska

TS Pisma wyznaniowe
kalwinizm

katechumenat
NU chrzest dorosłych

katechumeni
przygotowanie do chrztu doro-
słych
przygotowanie dorosłych do chrztu

TK chrzest krwi

chrzest dzieci

chrzest pragnienia

skutki chrztu

konieczność chrztu

forma chrztu

disciplina arcani

TS chrzest

katechumeni
U katechumenat

katolicka teologia
U katolicyzm

katolicki intergryzm
U integryzm katolicki

Katolicki Kościół Malabarski
U Kościoły unickie

Katolicki Kościół Malankarski
U Kościoły unickie

katolickie obrządki wschodnie
U Kościoły unickie

katolickość Kościoła
U powszechność Kościoła
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kenoza

katolicyzm
[hasło ”Katolicyzm” należy stoso-
wac do całokształtu nauki Kościo-
ła katolickiego dotyczącej jego wia-
ry, kultu i życia moralnego, jego wi-
dzialnych struktór, religijno-moral-
nego praxis oraz odniesień do innych
rzeczywistości religijnych i świata)
por. EK, t.8, k.1205

NU Kościół katolicki
Kościół rzymskokatolicki
Kościół Rzymski
doktryna katolicka
teologia katolicka
katolicka teologia

TK protestantyzm
prawosławie
Kościoły Wschodnie

TS chrześcijaństwo

TW starokatolicyzm
Kościoły unickie
integryzm katolicki
modernizm (teologia)

katolicyzm obrządków wschod-
nich

U Kościoły unickie

kazanie na Górze
TK Królestwo Boże

TS nauczanie Jezusa

TW rady ewangeliczne
modlitwa Pańska

kebod Jahwe
U chwała Boża

Kefas - prymat
U prymat Piotrowy

kenotyzm
TS herezje chrystologiczne

wcielenie
kenoza

kenoza
NU samouniżenie Jezusa Chrystu-

sa
samoogołocenie Jezusa Chry-
stusa
ogołocenie się Jezusa Chrystu-
sa
Jezus Chrystus - samoogołoce-
nie
Jezus Chrystus - samouniżenie
Jezus Chrystus - ogołocenie
teologia samoogołocenia
teologia kenozy
teologia kenotyczna
uniżenie Jezusa Chrystusa
Jezus Chrystus - kenoza
kenoza Jezusa Chrystusa
Jezus Chrystus - uniżenie

TK chwała Boża
wcielenie
cierpienie Boga
preegzystencja Jezusa Chrystusa
teologia Krzyża

TS boskość Jezusa
Logos (teologia)
zasługi Jezusa

TW kenotyzm

kenoza Jezusa Chrystusa
U kenoza

kerubim
U cherub
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kerygmat

kerygma
U kerygmat

kerygmat
NU kerygma

orędzie
TK homilia

katecheza
nauczanie Jezusa

TS eklezjologia kerygmatyczna

kerygmatyczny Jezus
U Chrystus wiary

klasy aniołów
U chóry anielskie

klasyfikacja aniołów
U chóry anielskie

klątwa
U ekskomunika

kler
U kapłaństwo hierarchiczne

klimaktyczny argument
U argument klimakologiczny

kobiety - kapłaństwo
U kapłaństwo kobiet

kobiety - księża
U kapłaństwo kobiet

kobiety - ordynacja
U kapłaństwo kobiet

kobiety - święcenia kapłańskie
U kapłaństwo kobiet

Kodesz Jahwe
U świętość Boga

koimesis
U wniebowzięcie Maryi

Koinonia
U Wspólnota

kolegializm
U kolegialność Kościoła

kolegialność
U kolegialność Kościoła

kolegialność biskupów
U kolegialność Kościoła

kolegialność Kościoła
NU Kościół - kolegialność

kolegialność biskupów
kolegialność
collegialitas
kolegializm

TK koncyliaryzm
ultramontanizm
pentarchia
papież
prezbiterianizm
episkopalizm
kongregacjonalizm
autokefalia

TS rządy w Kościele
TW biskup

Kolegium apostołów
U Dwunastu

kolegium biskupów
U biskup
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komunia zamknięta

Kolegium Dwunastu
U Dwunastu

Kolegium dwunastu apostołów
U Dwunastu

kolegium prezbiterów
U prezbiter

koło narodzin i śmierci
U reinkarnacja

koło wcieleń
U reinkarnacja

kołowrót narodzin i śmierci
U reinkarnacja

kołowrót wcieleń
U reinkarnacja

komplementarność płci
NU płeć - komplementarność
TS płciowość ludzka

komunia ekumeniczna
U interkomunia

Komunia Kościoła
U Wspólnota

komunia obustronna
U komunia otwarta

komunia otwarta
NU otwarta komunia

komunia wzajemna
komunia obustronna

TK uczestnictwo we Mszy
interkomunia
intercelebracja

komunia wolna
komunia zamknięta

TS communicatio in sacris
Komunia Święta

Komunia św.
U Eucharystia

komunia Święta
U Eucharystia

komunia świętych
U obcowanie świętych

komunia wolna
NU wolna komunia
TK uczestnictwo we Mszy

interkomunia
intercelebracja
komunia otwarta
komunia zamknięta

TS communicatio in sacris
Komunia Święta

komunia wzajemna
U komunia otwarta

komunia zamknięta
NU zamknięta komunia
TK uczestnictwo we Mszy

interkomunia
intercelebracja
komunia wolna
komunia otwarta

TS communicatio in sacris
Komunia Święta

konanie Jezusa na krzyżu
U ukrzyżowanie Jezusa
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koncyliaryzm

koncelebracja ekumeniczna
U intercelebracja

koncepcja dualistyczna
U dualizm

koncepcje stworzenia
U kosmogonia

koncyliaryzm
NU teoria koncyliaryzmu

koncyliaryzmu teoria
TK papież

sobór
ultramontanizm
pentarchia
kolegialność Kościoła
prezbiterianizm
episkopalizm
kongregacjonalizm
autokefalia
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

jansenizm
TS rządy w Kościele
TW gallikanizm

koncyliaryzmu teoria
U koncyliaryzm

kondeterminizm
TK banezjanizm

molinizm
predestynacjonizm

TS łaska Boża
szkoła franciszkańska

Konfesja Augsburska
NU Augsburskie Wyznanie Wiary

Wyznanie Augsburskie
Confessio Augustana

TK Obrona Konfesji Augsburskiej
Mały Katechizm
Duży Katechizm
Artykuły Szmalkaldzkie
Formuła Zgody
Dotrechckie Wyznanie Wiary
Westminterskie Wyznanie Wiary
Common Prayer Book
39 Artykułów
Druga Konfesja Helwecka
Katechizm Heidelberski
Konfesja Sandomierska

TS Pisma wyznaniowe
luteranizm

Konfesja Polska
U Konfesja Sandomierska

Konfesja Sandomierska
NU Konfesja Polska
TK Konfesja Augsburska

Obrona Konfesji Augsburskiej
Mały Katechizm
Duży Katechizm
Artykuły Szmalkaldzkie
Dotrechckie Wyznanie Wiary
Westminterskie Wyznanie Wiary
Formuła Zgody
Common Prayer Book
39 artykułów
Druga Konfesja Helwecka
Katechizm Heidelberski

TS Pisma wyznaniowe
kalwinizm
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konieczność łaski

konfirmacja
U bierzmowanie

konflikt aniołów
U bunt aniołów

konflikt niebiański
U bunt aniołów

konflikt w niebie
U bunt aniołów

kongregacjonalizm
TK papież

ultramontanizm
pentarchia
kolegialność Kościoła
koncyliaryzm
prezbiterianizm
episkopalizm
autokefalia

TS rządy w Kościele

kongruizm
TS molinizm

koniec
U koniec świata

koniec czasów
U koniec świata

koniec czasu
U koniec świata

koniec dziejów
U koniec świata

koniec egzystencji
U śmierć

koniec świata
NU koniec czasów

koniec czasu

koniec dziejów

koniec

TK paruzja

sąd ostateczny

millenaryzm

apokaliptyka

nowe stworzenie

TS eschatologia

Jezus Chrystus

koniec życia
U śmierć

konieczne do zbawienia
U konieczność zbawienia

konieczność chrztu
TK chrzest pragnienia

chrzest krwi

chrzest dzieci

zbawienie poza Kościołem

TS chrzest

konieczność zbawienia

konieczność łaski
TK konieczność zbawienia

samozbawienie

TS łaska Boża

zbawienie
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konieczność zbawienia

konieczność zbawienia
[termin jest niestety dość mylący,
chodzi bowiem o to, co jest koniecz-
ne ze strony człowieka, aby mógł
zostać zbawiony, a nie o to, że zba-
wienie jest jakąś koniecznością]

NU konieczne do zbawienia
warunki zbawienia

TK pewność zbawienia
partykularyzm zbawienia
uniwersalizm zbawienia
zbawienie poza Kościołem
zbawienie dzieci nieochrzczo-
nych
samozbawienie
konieczność łaski

TS zbawienie
TW wiara

przynależność do Kościoła
konieczność chrztu

konieczny byt
U Absolut

konklawe
U wybór papieża

konsekwencje chrztu
U skutki chrztu

konsekwentna eschatologia
U eschatologizm

konstantynopolitańskie wyzna-
nie wiary

U symbol konstantynopolitański

konsubstancjacja
NU współistnienie substancji

współsubstancjalność

obecność Chrystusa in usum
czasowa obecność Chrystusa

TK transsubstancjacja
ubiquitas
impanacja

TS obecność Chrystusa
luteranizm

kontekstowa chrystologia
U chrystologia kontekstowa

kontemplacja mistyczna
U mistyka

Koptyjski Kościół Katolicki
U Kościoły unickie

Koptyjski Kościół Ortodoksyj-
ny

U Kościoły przedchalcedońskie

kosmiczny Rozum
U Logos (filozofia)

kosmogonia
NU mit o stworzeniu

mity o stworzeniu
kosmogonie
koncepcje stworzenia

TK akt stwórczy
świat

TW kosmogonie biblijne
kosmogonie pozabibiblijne

kosmogonia biblijna
U kosmogonie biblijne

kosmogonie
U kosmogonia
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kosmogonie babilońskie
U kosmogonie pozabiblijne

kosmogonie biblijne
NU kosmogonia biblijna

biblijne opisy stworzenia
biblijne relacje stworzenia
biblijne opowiadania o stworze-
niu

TK kosmogonie pozabiblijne
TS kosmogonia

kosmogonie egipskie
U kosmogonie pozabiblijne

kosmogonie ludów ościennych
U kosmogonie pozabiblijne

kosmogonie mezopotamskie
U kosmogonie pozabiblijne

kosmogonie pozabiblijne
NU pozabiblijne kosmogonie

pozabiblijne mity kosmogonicz-
ne
kosmogonie mezopotamskie
kosmogonie babilońskie
kosmogonie egipskie
mezopotamskie kosmogonie
babilońskie kosmogonie
egipskie kosmogonie
kosmogonie ludów ościennych

TK kosmogonie biblijne
TS kosmogonia

kosmologiczne argumenty
U argument kosmologiczny

kosmologiczny argument
U argument kosmologiczny

kosmos
U świat

kościelna Tradycja
U Tradycja

Kościo i władza państwowa
U Kościół i państwo

Kościoły adwentystyczne
U adwentyzm

Kościoły autokefaliczne
U autokefalia

Kościoły chrześcijańskie
U Christianity

Kościoły katolickie rytów wschod-
nich

U Kościoły unickie

Kościoły katolickie wschodnich
obrządków

U Kościoły unickie

Kościoły kongregacjonalne
U kalwinizm

Kościoły lokalne
U Kościół lokalny

Kościoły luterańskie
U luteranizm

Kościoły monofizyckie
U Kościoły przedchalcedońskie

Kościoły partykularne
U Kościół lokalny

Kościoły prawosławne
U prawosławie
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Kościoły przedchalcedońskie

Kościoły prezbiteriańskie
U kalwinizm

Kościoły protestanckie
U protestantyzm

Kościoły przedchalcedońskie
NU Kościoły monofizyckie

Orientalne Kościoły Narodowe
Orientalne Kościoły Ortodok-
syjne
Kościół syryjsko-jakobicki
Syryjski Kościół Ortodoksyjny
Syro-Malankarski Kościół Or-
todoksyjny
Kościół Syryjsko-Malankarski
Koptyjski Kościół Ortodoksyj-
ny
Ortodoksyjny Kościół Koptyj-
ski
Kościół Koptyjski
Etipski Kościół Ortodoksyjny
Ortodoksyjny Kościół Etiopski
Kościół Etiopski
Ormiański Kościół Apostolski
Kościół Ormiańsko-Gregoriań-
ski

TK Kościół Asyryjski
monofizytyzm
Sobór Chalcedoński (451)

TS Kościoły Wschodnie

Kościoły reformowane
U kalwinizm

Kościoły starokatolickie
U starokatolicyzm

Kościoły unickie
NU wschodnie Kościoły katolickie

Kościoły w unii z Rzymem
Kościoły katolickie rytów wschod-
nich
Kościoły katolickie wschodnich
obrządków
Kościoły wschodnie zjednoczo-
ne z Rzymem
Kościół grekokatolicki
Kościół unicki
Unici
katolicyzm obrządków wschod-
nich
wschodnie obrządki katolickie
katolickie obrządki wschodnie
Chaldejski Kościół Katolicki
Kościół Chaldejsko-katolicki
Syro-Malabarski Kościół Kato-
licki
Katolicki Kościół Malabarski
Syryjski Kościół Katolicki
Kościół syryjsko-katolicki
Katolicki Kościół Malankarski
Kościół maronicki
Koptyjski Kościół Katolicki
Kościół koptyjsko-katolicki
Etiopski Kościół Katolicki
Kośiół etiopsko-katolicki
Ormiański Kościół Katolicki
Kościół ormiańsko-katolicki
Syro-Malankarski Kościół Ka-
tolicki

TK Kościoły Wschodnie
prawosławie
Unia florencka

TS katolicyzm

Kościoły Unii Utrechckiej
U starokatolicyzm
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Kościoły utrechckie
U starokatolicyzm

Kościoły w unii z Rzymem
U Kościoły unickie

Kościoły Wschodnie
[do Kościołów wschodnich zjedno-
czonych z Rzymem stosuje się ha-
sło: Kościoły unickie]

NU Starożytne Kościoły Wschod-
nie
Ortodoksyjne Kościoły Wschod-
nie

TK protestantyzm
prawosławie
katolicyzm
Kościoły unickie

TS chrześcijaństwo
TW Kościół asyryjski

Kościoły przedchalcedońskie

Kościoły wschodnie zjednoczo-
ne z Rzymem

U Kościoły unickie

Kościoły zielonoświątkowe
U ruch zielonoświątkowy

Kościól ewangelicko-metodystycz-
ny

U metodyzm

Kościół
NU Ekklesia

Kościół Chrystusowy
Kościół Boży
Kościół Chrystusa
Kościół Jezusa Chrystusa
Kościół Boga

Zgromadzenie Nowego Przy-
mierza
Zgromadzenie kultyczne
edah
kahal
Ecclesia

TK Jezus Chrystus

Duch Święty

Królestwo Boże

zbawienie poza Kościołem

TS eklezjologia

TW geneza Kościoła

modele Kościoła

przymioty Kościoła

ustrój Kościoła

misja Kościoła

nieomylność Kościoła

Kościół a zbawienie
U zbawienie poza Kościołem

Kościół Adwentystów Dnia Siód-
mego

U adwentyzm

Kościół adwentystyczny
U adwentyzm

Kościół anglikański
U anglikanizm

Kościół Apostolski Wschodu
U Kościół Asyryjski

Kościół - apostolskość
U apostolskość Kościoła
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Kościół Asyryjski

Kościół Asyryjski
NU Asyryjski Kościół Wschodu

Kościół Apostolski Wschodu
Kościół Wschodniosyryjski
Kościół Nestoriański
Apostolski Katolicki Kościół
Asyryjski

TK Kościoły przedchalcedońskie
nestorianizm
Sobór Efeski (431)

TS Kościoły Wschodnie

Kościół autokefaliczny
U autokefalia

Kościół Baptystów
U baptyzm

Kościół baptystyczny
U baptyzm

Kościół Bizantyjski
U prawosławie

Kościół Boga
U Kościół

Kościół Boży
U Kościół

Kościół Chaldejsko-katolicki
U Kościoły unickie

Kościół Chrystusa
U Kościół

Kościół Chrystusowy
U Kościół

Kościół Chrześcijan Baptystów
U baptyzm

Kościół cierpiący
U czyściec

Kościół - członkostwo
U przynależność do Kościoła

Kościół domowy
U małżeństwo

Kościół episkopalny
U anglikanizm

Kościół Etiopski
U Kościoły przedchalcedońskie

Kościół ewangelicki
U luteranizm

Kościół ewangelicko-augsbur-
ski

U luteranizm

Kościół ewangelicko-luterański
U luteranizm

Kościół ewangelicko-reformo-
wany

U kalwinizm

Kościół - funkcja kapłańska
U kapłaństwo powszechne

Kościół - funkcje
U misja Kościoła

Kościół - geneza
U geneza Kościoła

Kościół grekokatolicki
U Kościoły unickie

Kościół - hierarchia
U struktura Kościoła
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Kościół lokalny

Kościół husycki
U husytyzm

Kościół i państwo
NU państwo i Kościół

Kościo i władza państwowa
stosunki państwa i Kościoła
stosunki Kościoła i państwa
relacje państwo-Kościół
relacje Kościół-państwo
stosunki Kościół-państwo
stosunki państwo-Kościół

TK struktura Kościoła
rządy w Kościele

TS ustrój Kościoła
TW cezaropapizm

papocezaryzm

Kościół - jedność
U jedność Kościoła

Kościół Jezusa Chrystusa
U Kościół

Kościół kalwiński
U kalwinizm

Kościół katolicki
U katolicyzm

Kościół - katolickość
U powszechność Kościoła

Kościół - kolegialność
U kolegialność Kościoła

Kościół Koptyjski
U Kościoły przedchalcedońskie

Kościół koptyjsko-katolicki
U Kościoły unickie

Kościół lokalny
NU Kościół partykularny

Kościół miejscowy
lokalne Kościoły
Kościoły lokalne
Kościoły partykularne

TK biskup
TS jedność Kościoła

Kościół luterański
U luteranizm

Kościół maronicki
U Kościoły unickie

Kościół metodystów
U metodyzm

Kościół metodystyczny
U metodyzm

Kościół miejscowy
U Kościół lokalny

Kościół - misja
U misja Kościoła

Kościół - modele
U modele Kościoła

Kościół - nauczanie biblijne
U eklezjologia biblijna

Kościół - nauczanie nadzwy-
czajne

U nauczanie nadzwyczajne

Kościół - nauczanie uroczyste
U nauczanie nadzwyczajne

Kościół - nauczanie zwyczajne
U nauczanie zwyczajne
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Kościół lokalny

Kościół Nestoriański
U Kościół Asyryjski

Kościół - nieomylność
U nieomylność Kościoła

Kościół Niski
U purytanizm

Kościół nowacjański
U nowacjanizm

Kościół Ormiańsko-Gregoriań-
ski

U Kościoły przedchalcedońskie

Kościół ormiańsko-katolicki
U Kościoły unickie

Kościół ortodoksyjny
U prawosławie

Kościół partykularny
U Kościół lokalny

Kościół pochodzenie
U geneza Kościoła

Kościół - powszechność
U powszechność Kościoła

Kościół prawosławny
U prawosławie

Kościół - przymioty
U przymioty Kościoła

Kościół - przynależność
U przynależność do Kościoła

Kościół reformowany
U kalwinizm

Kościół - rządy
U rządy w Kościele

Kościół Rzymski
U katolicyzm

Kościół rzymskokatolicki
U katolicyzm

Kościół starokatolicki
U starokatolicyzm

Kościół - struktura
U struktura Kościoła

Kościół syryjsko-jakobicki
U Kościoły przedchalcedońskie

Kościół syryjsko-katolicki
U Kościoły unickie

Kościół Syryjsko-Malankarski
U Kościoły przedchalcedońskie

Kościół - świętość
U świętość Kościoła

Kościół - teandryczność
U eklezjologia teandryczna

Kościół triumfujący
U Niebo (teologia)

Kościół unicki
U Kościoły unickie

Kościół - ustrój
U ustrój Kościoła

Kościół - władza
U rządy w Kościele
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kreacjonizm fundamentalistyczny

Kościół Wschodni
U prawosławie

Kościół Wschodniosyryjski
U Kościół Asyryjski

Kościół Wysoki
U anglokatolicyzm

Kościół - zadania
U misja Kościoła

Kościół zielonoświątkowy
U ruch zielonoświątkowy

Kośćiół katolicki - duchowień-
stwo

U kapłaństwo hierarchiczne

Kośćiół - nauka biblijna
U eklezjologia biblijna

Kośiół etiopsko-katolicki
U Kościoły unickie

kraina cieni
U otchłań

kraina pośrednia
U stany eschatyczne

kraina zmarłych
U otchłań

krąg wcieleń
U reinkarnacja

kreacjonizm
[nie należy mylic z kreacjonizmem
głoszonym przez fundamentalistów

biblijnych, interpretujących dosłow-
nie bibline opisy stworzenia i od-
rzucających teorię ewolucji; w tym
drugim wypadku, dla odróżnienia
od kreacjonizmu dotyczącego po-
chodzenia duszy, przyjęty został
termin ”kreacjonizm fundamentali-
styczny”]

TK traducjonizm
emanacjonizm duszy
preegzystencja duszy

TS pochodzenie duszy

kreacjonizm ewolucyjny
U ewolucjonizm chrześcijański

kreacjonizm fundamentali-
styczny
[kreacjonizm fundamentalistyczny na-
zywany jest po prostu kreacjoni-
zmem, ale kreacjonizm to także na-
uka na temat bezpośredniego stwa-
rzania duszy ludzkiej przez Boga,
stąd sensowne jest wprowadzenie
rozróżnienia poprzez dopowiedzenie
”fundamentalistyczny”]

TK akt stwórczy
ewolucjonizm

TS fundamentalizm biblijny

Kreator
U Stwórca

kręgi przynależności do Kościo-
ła

U przynależność do Kościoła

Król Jezus
U królewska funkcja Jezusa

król mesjański
U mesjanizm królewski
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Królestwo Boże

król przepowiedziany przez pro-
roków

U mesjanizm królewski

Król wybawiciel
U mesjanizm królewski

król zapowiedziany przez proro-
ków

U mesjanizm królewski

Królestwo Boże
NU Królestwo Niebieskie

Niebieskie Królestwo
Królestwo Niebiańskie
Królestwo Chrystusowe
Chrystusowe Królestwo
Królestwo Ojca
Królestwo Syna
Królestwo Jezusa
Królestwo Syna Człowieczego
królowanie Jahwe
królestwo Jahwe
królowanie Boga
obiecane Królestwo
Królestwo obiecane
Boże Królestwo
malkuth JHWH
malkuth haszszamaim
malchut haszszamaim
malchut JHWH
panowanie Boga
basileia tou Theou
basileia ton ouranon
Regnum Dei
Bóg - panowanie
Bóg - królestwo
Królestwo nie z tego świata

TK Kościół
apokaliptyka
millenaryzm
królewska funkcja Jezusa
nauczanie Jezusa
Niebo (teologia)

TS historia zbawienia

Królestwo Chrystusowe
U Królestwo Boże

królestwo Jahwe
U Królestwo Boże

Królestwo Jezusa
U Królestwo Boże

Królestwo nie z tego świata
U Królestwo Boże

Królestwo Niebiańskie
U Królestwo Boże

Królestwo Niebieskie
U Królestwo Boże

Królestwo obiecane
U Królestwo Boże

Królestwo Ojca
U Królestwo Boże

Królestwo Syna
U Królestwo Boże

Królestwo Syna Człowieczego
U Królestwo Boże
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ksenolalia

królewska funkcja Jezusa
NU królewskość Jezusa Chrystusa

królewskość Jezusa
Jezus - funkcja królewska
Jezus Chrystus - funkcja kró-
lewska
Jezus - urząd królewski
Jezus Chrystus - urząd królew-
ski
urząd królewski Jezusa
Jezus Król
Chrystus Król
Król Jezus
Jesus Rex
Iesous Basileus
królowanie Jezusa
Jezus - królewskość
Jezus Chrystus - królewskość
Jezus Chrystus - królowanie
Jezus - królowanie
królewska godność Jezusa
królewska funkcja Jezusa Chry-
stusa
królewskie dziedzictwo Jezusa
funkcja królewska Jezusa
królewski Pośrednik zbawienia

TK Kapłaństwo
prorocka funkcja Jezusa
Syn Dawida
Mesjasz
Królestwo Boże

TS pośrednictwo Jezusa
mesjanizm królewski

królewska funkcja Jezusa Chry-
stusa

U królewska funkcja Jezusa

królewska godność Jezusa
U królewska funkcja Jezusa

królewski Pośrednik zbawienia
U królewska funkcja Jezusa

królewskie dziedzictwo Jezusa
U królewska funkcja Jezusa

królewskie kapłaństwo Jezusa
U Kapłaństwo

królewskość Jezusa
U królewska funkcja Jezusa

królewskość Jezusa Chrystusa
U królewska funkcja Jezusa

królowanie Boga
U Królestwo Boże

królowanie Jahwe
U Królestwo Boże

królowanie Jezusa
U królewska funkcja Jezusa

krzyż Jezusa
U ukrzyżowanie Jezusa

ksenolalia
NU dar obcych języków

charyzmat obcych języków
dar mówienia obcymi językami
przepowiadanie w obcych języ-
kach
przepowiadanie obcymi języka-
mi
mówienie obcymi językami
charyzmat obcych języków

TK zesłanie Ducha Świętego
TS glossolalia
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kult aniołów

ksiądz
U prezbiter

ksiądz biskup
U biskup

ksiądz katolicki
U prezbiter

ksiądz proboszcz
U prezbiter

książe ciemności
U Szatan

Książe zastępów anielskich
U archanioł Michał

Książe zastępów niebieskich
U archanioł Michał

Księgi biblijne
U Biblia

Księgi Pisma Świętego
U Biblia

Księgi symboliczne
U Pisma wyznaniowe

Księgi wyznaniowe
U Pisma wyznaniowe

księża
U prezbiter

księża katoliccy
U prezbiter

ktesis Theou
U naród wybrany

kult aniołów
NU anioły - kult

anioły - cześć
kult aniołów stróżów
anioł stróż - kult
cześć okazywana aniołom
angelolatria
modlitwa do aniołów
modlitwy do aniołów
czczenie aniołów
nabożeństwa do aniołów
nabożeństwo do aniołów

TK kult świętych
kult maryjny
adoracja

TS anioł

kult aniołów stróżów
U kult aniołów

kult Boga
U adoracja

kult Bożego Ciała
U kult Eucharystii

kult Ciała i Krwi Chrystusa
U kult Eucharystii

kult Eucharystii
U kult Eucharystii

kult Eucharystii
NU kult eucharystyczny

eucharystyczny kult
kult Bożego Ciała
kult Ciała i Krwi Chrystusa
adoracja Najświętszego Sakra-
mentu
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kult świętych

kult Eucharystii
kult Najświętszego Sakramentu
adoracja eucharystyczna
pobożność eucharystyczna
eucharystyczna pobożność
adoracja Eucharystii
adoracja Hostii

TK anamneza
obecność Chrystusa
ustanowienie Eucharystii

TS Eucharystia

kult eucharystyczny
U kult Eucharystii

kult Maryi
U kult maryjny

kult maryjny
(termin mariolatria jest pejoratyw-
ny i sugeruje kult bałwochwalczy,
ponieważ jednak niektóre Kościoły
protestanckie używają go na okre-
ślenie katolickiego kultu maryjnego,
należy uwzględnić także ten termin,
jako trop wyszukiwawczy)

NU kult Maryi
pobożność maryjna
mariolatria
cześć Maryi
modlitwa do Maryi
modlitwy do Maryi
hiperdulia
Marialis cultus

TK objawienie maryjne
mariologia ludowa
kult aniołów
wstawiennictwo świętych

TS Maryja
kult świętych

TW Cudowny Medalik
sanktuaria maryjne
Ave Maria
nabożeństwo do Matki Bożej
godzinki
różaniec
Magnificat
akatyst

kult męczenników
U kult świętych

kult Najświętszego Sakramentu
U kult Eucharystii

kult oddawany Bogu
U adoracja

kult przynależny Boga
U adoracja

kult świętych
NU kult świętych i błogosławionych

święci - kult
świętych kult
kult męczenników
męczennicy - kult
cześć okazywana świętym
modlitwa do świętych
modlitwy do świętych

TK kult aniołów
wstawiennictwo świętych
adoracja

TS obcowanie świętych
święci

TW kult maryjny
kanonizacja

kult świętych i błogosławionych
U kult świętych
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kuszenie Jezusa

kusiciel
U Szatan

kuszenie
U pokusa

kuszenie Jezusa
NU Jezus Chrystus - kuszenie

Jezus - kuszenie
kuszenie na pustyni
czterdzieści dni na pustyni
Jezus - pobyt na pustyni
Jezus Chrystus - pobyt na pu-
styni
pobyt Jezusa na pustyni

TK chrzest Jezusa
pokusa
Szatan

TS życie Jezusa

kuszenie na pustyni
U kuszenie Jezusa

kuzyni Jezusa
U bracia Jezusa

kwalifikacja teologiczna
NU ocena teologiczna

teologiczna kwalifakacja
teologiczna ocena
kwalifikacje teologiczne
teologiczne kwalifikacje
cenzury teologiczne
teologiczne cenzury

TK nieomylność Kościoła
TW teologumenon

herezja
dogmat
artykuły fundamentalne
adiaphora

kwalifikacje teologiczne
U kwalifikacja teologiczna

kwestionowanie historyczności
Jezusa

U negacja historyczności Jezusa

Kyrios
NU Pan

Dominus
Dominus Iesus
Mara
Jezus Pan
Pan Jezus
Iesous Kyrios

TK Mesjasz
Alfa i Omega
Syn Człowieczy
Emmanuel
Syn Boży
Sługa Jahwe
Baranek Boży
Oblubieniec
Ja Jestem
Dobry Pasterz
Zbawiciel
Syn Dawida
Jahwe
boskość Jezusa
Adonai
wywyższenie Jezusa

TS tytuły chrystologiczne

La Salette - objawienie
U objawienie w La Salette-Falla-

vaux

laicy
U laikat
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lenistwo

laik
U laikat

laikat
NU świeccy chrześcijanie

chrześcijanie świeccy
wierni
wierni świeccy
powołanie świeckich
stan świecki
świecki stan
świeccy
posługa laikatu
posługa świeckich
laicy
laik
laikos
świecki chrześcijanin
chrześcijanin świecki

TK kapłaństwo hierarchiczne
życie konsekrowane
kapłaństwo powszechne
Nowy Lud Boży

TS struktura Kościoła
TW diakonat stały

laikat - kapłaństwo
U kapłaństwo powszechne

laikos
U laikat

laos Kyriou
U Lud Boży

latae sententiae
U ekskomunika

laterańskie wyznanie wiary
U symbol laterański

lefebrystyczna schizma
U Bractwo Kapłańskie św. Piusa X

lefebrystyczny ruch
U Bractwo Kapłańskie św. Piusa X

lefebryści
U Bractwo Kapłańskie św. Piusa X

lefebryzm
U Bractwo Kapłańskie św. Piusa X

leiturgia
U liturgia

lenistwo
NU duchowa obojętność

apatia

TK pycha
chciwość
nieczystość
zazdrość
łakomstwo
gniew

TS grzechy główne

Lewici
U kapłaństwo starotestamentalne

lewickie kapłaństwo
U kapłaństwo starotestamentalne

libertas
U wolność

liberum arbitrium
U wolna wola
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liczba sakramentów

liczba sakramentów
NU ilośc sakramentów

sakramenty - liczba
TK skutki sakramentów

ustanowienie sakramentów
ważność sakramentów
znak sakramentalny
communicatio in sacris
sakramenty inicjacji chrześcijań-
skiej
sakramenty uzdrowienia chrze-
ścijańskiego
sakramenty powołania chrześci-
jańskiego

TS sakrament

Lilit
NU lilitu
TK Asmodeusz

Azazel
Belzebub
Ewa
Adam

TS demony

lilitu
U Lilit

limbus
U otchłań

limbus infantium
U limbus puerorum

limbus patrum
NU otchłań ojców

otchłań patriarchów
otchłań przeznaczona dla oj-
ców
przedpiekle

TK limbus puerorum
zstąpienie do otchłani

TS otchłań

limbus puerorum
NU otchłań dzieci

otchłań przeznaczona dla dzie-
ci
limbus infantium

TK limbus patrum
TS otchłań

zbawienie dzieci nieochrzczo-
nych

literatura apokaliptyczna
U apokaliptyka

Liturg Niebieski
U Kapłaństwo

liturgia
NU leiturgia

obrzędy sakralne
obrzędy kultyczne

TK adoracja
ofiara

TS źródła teologii
Kościół
akt religijny

TW triagion

liturgiczna akomodacja
U akomodacja liturgiczna

liturgiczna anamneza
U anamneza

loci theologici
U źródła teologii
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Logos (teologia)

logoi spermatikoi
U Logos spermatikos

Logos-anthropos
U chrystologia Logos-anthropos

Logos (filozofia)
NU Słowo

Rozum kosmiczny
kosmiczny Rozum

TK Logos (teologia)
Logos spermatikos

TS boskość Jezusa

Logos nasienny
U Logos spermatikos

Logos - preegzystencja
U preegzystencja Jezusa Chrystusa

logos rozsiany
U Logos spermatikos

Logos-sarks
U chrystologia Logos-sarks

Logos spermatikos
NU Logos zarodkowy

Logos nasienny
Logos zalążkowy
Słowo rozsiane
logos rozsiany
ziarna Słowa
ziarna Logosu
zalążki Logosu
logoi spermatikoi
okruchy Słowa
ziarno Słowa
nasienie Słowa

zarodki Słowa
zalążki Słowa
ziarno Logosu
nasienie Logosu
zarodki Logosu
rozsiane ziarna Słowa
rozsiane ziarna Logosu
rationales seminales

TK Logos (teologia)
Słowo Jahwe
praobjawienie
monoteizm pierwotny
triada
Logos (filozofia)
sumienie
chrześcijaństwo anonimowe
sakrament naturalny
zbawienie poza Kościołem
cuda poza chrześcijaństwem

TS objawienie

Logos (teologia)
NU Przedwieczne Słowo

Przedwieczne Słowo Boże
Słowo Boże
Słowo Boga
Słowo Boskie
Słowo Odwieczne
Odwieczne Słowo
Odwieczne Słowo Boże
Boskie Słowo
Boski Logos
Bóg - Logos
Bóg - Słowo
Logos tou Theou
Druga Osoba Trójcy Świętej
Druga Osoba Trójcy św.
Słowo Przedwieczne
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Lud Boży

TK Logos (filozofia)
Logos spermatikos
Bóg Ojciec
Duch Święty
Anioł Jahwe
Słowo Jahwe
Mądrość Boża
zrodzenie

TS boskość Jezusa
Trójca Święta

TW preegzystencja Jezusa
kenoza
wcielenie

Logos tou Theou
U Logos (teologia)

Logos - wcielenie
U wcielenie

Logos wcielony
U wcielenie

Logos zalążkowy
U Logos spermatikos

Logos zarodkowy
U Logos spermatikos

lokalne Kościoły
U Kościół lokalny

Lourds - objawienie
U objawienie w Lourdes

Low Church
U purytanizm

Lucifer
U Szatan

Luciferus
U Szatan

Lucyfer
U Szatan

Lud Boga
U Lud Boży

Lud Boży
NU Lud Boga

laos Kyriou
ethnos Theou

TS historia zbawienia
TW Nowy Lud Boży

naród wybrany

Lud Boży - funkcja kapłańska
U kapłaństwo powszechne

Lud Jahwe
U naród wybrany

Lud kapłański
U kapłaństwo powszechne

Lud Nowego Przymierza
U Nowy Lud Boży

Lud Starego Przymierza
U naród wybrany

ludzie
U człowiek

ludzie - płciowość
U płciowość ludzka

ludzie - seksualność
U płciowość ludzka
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luteranizm

ludzka dusza Jezusa
U dusza Jezusa

ludzka godność
U godność osoby ludzkiej

ludzka natura
U natura ludzka

ludzka natura Jezusa
U człowieczeństwo Jezusa

ludzka osoba
U osoba ludzka

ludzka płciowość
U płciowość ludzka

ludzka seksualność
U płciowość ludzka

ludzka świadomość Jezusa
U wiedza Jezusa

ludzka świętość
U świętość człowieka

ludzka wiedza Jezusa
U wiedza Jezusa

ludzki wygląd Jezusa
U wygląd Jezusa

ludzkie cierpienia
U cierpienie

ludzkie cierpienie
U cierpienie

ludzkie sumienie
U sumienie

luteranizm
NU Kościoły luterańskie

Kościół luterański
Kościół ewangelicko-augsbur-
ski
Kościół ewangelicki
Kościół ewangelicko-luterański
teologia luterańska
luterańska teologia
wyznanie luterańskie

TK kalwinizm
anglikanizm
baptyzm
anabaptyzm
metodyzm
adwentyzm
ruch zielonoświątkowy
usprawiedliwienie

TS protestantyzm

TW Konfesja Augsburska
Obrona Konfesji Augsburskiej
Mały Katechizm
Duży Katechizm
Artykuły Szmalkaldzkie
Formuła Zgody
teologia krzyża
teologia chwały
konsubstancjacja
ubiquitas
monergizm

luterańska teologia
U luteranizm

lytron
U odkupienie
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łakomstwo

łakomstwo
NU obżarstwo

nieumiarkowanie
nieumiarkowanie w jedzeniu i
piciu

TK pycha
chciwość
nieczystość
zazdrość
lenistwo
gniew

TS grzechy główne

łamanie chleba
U Eucharystia

łańcuch inkarmacji
U reinkarnacja

łańcuch wcieleń
U reinkarnacja

łaska
U łaska Boża

łaska aktualna
U łaska uczynkowa

łaska Boża
NU życzliwość Boga

przychylność Boga
samoudzielenie się Boga
gratia Dei
łaska nadprzyrodzona
charis
łaska
hen
łaska stworzona
gratia creata
łaska przetwarzająca

TK nadprzyrodzoność
natura ludzka
zbawienie
wybranie
miłosierdzie Boga
sakrament
mistyka
zasługa

TS Bóg
charytlogia

TW łaska uczynkowa
łaska habitualna
charyzmaty
konieczność łaski
molinizm
banezjanizm
kondeterminizm

łaska Boża - herezje
U herezje charytologiczne

łaska Boża - nauczanie bibline
U charytologia biblijna

łaska Boża - nauka biblijna
U charytologia biblijna

łaska charyzmatyczna
U charyzmaty

łaska czynienia cudów
U czynienie cudów

łaska habitualna
NU gratia habitualis
TK łaska uczynkowa
TS łaska Boża
TW łaska uświęcająca

dary Ducha Świętego
cnoty wlane
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macedonianizm

łaska nadprzyrodzona
U łaska Boża

łaska przebóstwiająca
U łaska uświęcająca

łaska przetwarzająca
U łaska Boża

łaska sakramentalna
NU sakramentalna łaska
TK charakter sakramentalny
TS skutki sakramentów

łaska Boża

łaska stworzona
U łaska Boża

łaska uczynkowa
NU gratia actualis

łaski uczynkowe
łaska aktualna

TK łaska habitualna
TS łaska Boża

łaska usprawiedliwiająca
U łaska uświęcająca

łaska uświęcająca
[na określenie łaski uświęcającej
używa się także nazwy łaska habi-
tualna, ale chodzi tu o węższe zna-
czenie tego słowa; czasami obie na-
zwy są traktowane jako synonimy
i nie odróżniane, łaska habitualna
jest jednak pojęciem szerszym, gdyż
łaską habitualną oprócz łaski uświę-
cającej są także cnoty nadane i dary
Ducha Świętego]

NU gratia sanctificans
łaska usprawiedliwiająca

gratia iustificans
łaska przebóstwiająca

TK dary Ducha Świętego
cnoty wlane

TS łaska habitualna
TW uświęcenie

usprawiedliwienie
przebóstwienie
dziecięctwo Boże

łaska uzdrawiania
U uzdrawianie

łaska wiary
U wiara

Łaski Pełna
U niepokalane poczęcie

łaski uczynkowe
U łaska uczynkowa

ma’ase
U cud

macedonianie
U macedonianizm

macedonianizm
NU macedonianie

duchoburcy
herezja duchoburcza
herezja macedonian
nauka Macedoniusza
pneumatochowie

TK arianizm
semiarianizm
formuły binitarne
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)
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Magnificat

TS boskość Ducha Świętego
herezje pneumatologiczne

macierzyństwo Boga
U ojcostwo Boga

macierzyństwo Boże
U Boże macierzyństwo Maryi

macierzyństwo duchowe Maryi
U duchowe macierzyństwo Maryi

Madonna
U Maryja

Magisterium
U Urząd Nauczycielski Kościoła

Magisterium Ecclesiae
U Urząd Nauczycielski Kościoła

magisterium extraordinarium
U nauczanie nadzwyczajne

Magisterium Kościoła
U Urząd Nauczycielski Kościoła

magisterium ordinarium
U nauczanie zwyczajne

magisterium sollemne
U nauczanie nadzwyczajne

Magnificat
NU Magnifikat
TK nabożeństwo do Matki Bożej

Ave Maria
sanktuaria maryjne
różaniec
godzinki

TS kult maryjny
liturgia godzin

Magnifikat

U Magnificat

malak

U anioł

mal’ak

U anioł

malak Jahwe

U anioł Jahwe

malak JHWH

U anioł Jahwe

mal’akim

U anioł

malakim

U anioł

malchut haszszamaim

U Królestwo Boże

malchut JHWH

U Królestwo Boże

malkuth haszszamaim

U Królestwo Boże

malkuth JHWH

U Królestwo Boże
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manicheizm

Mały Katechizm
TK Konfesja Augsburska

Obrona Konfesji Augsburskiej
Duży Katechizm
Artykuły Szmalkaldzkie
Formuła Zgody
Dotrechckie Wyznanie Wiary
Westminterskie Wyznanie Wiary
Common Prayer Book
39 Artykułów
Druga Konfesja Helwecka
Katechizm Heidelberski
Konfesja Sandomierska

TS Pisma wyznaniowe
luteranizm

małżeński akt
U akt małżeński

małżeński obowiązek
U akt małżeński

małżeński sakrament
U małżeństwo

małżeński stosunek seksualny
U akt małżeński

małżeńskie przymierze
U małżeństwo

małżeńskie stosunki seksualne
U akt małżeński

małżeństwo
NU małżeństwo sakramentalne

sakramentalne małżeństwo
sakrament małżeństwa
przymierze małżeńskie
małżeński sakrament

sakrament małżeński
ślub kościelny
ślubowanie małżeńskie
małżeńskie przymierze
Kościół domowy
zaślubiny
ślub małżeński
matrimonium

TK sakrament kapłaństwa
TS sakramenty powołania chrześ-

cjańskiego
TW akt małżeński

symbolika zaślubin
nierozerwalność małżeństwa
przeszkody małżeńskie

małżeństwo - dopełnienie
U akt małżeński

małżeństwo - nierozerwalność
U nierozerwalność małżeństwa

małżeństwo - przeszkody
U przeszkody małżeńskie

małżeństwo sakramentalne
U małżeństwo

małżeństwo - symbolika
U symbolika zaślubin

małżeństwo - unieważnienie
U unieważnienie małżeństwa

manicheizm
NU manichejczycy
TK gnostycyzm
TS dualizm

manichejczycy
U manicheizm
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marcjonizm

Mara
U Kyrios

marcjonizm
NU herezja Marcjona
TK walentynianie

doketyzm
kanon Pisma Świętego

TS gnostycyzm

Maria
U Maryja

Maria Assumpta
U wniebowzięcie Maryi

Maria Mater Ecclesiae
U duchowe macierzyństwo Maryi

Maria Mediatrix
U pośrednictwo Maryi

Maria Parthenos
U dziewictwo Maryi

Maria z Nazaretu
U Maryja

Mariae virginitas
U dziewictwo Maryi

Marialis cultus
U kult maryjny

mariofania
U objawienie maryjne

mariofanie
U objawienie maryjne

mariolatria
U kult maryjny

mariologia
NU teotokologia

teologia maryjna
traktat o Maryi

TS teologia dogmatyczna

TW mariologia biblijna

mariologia pozytywna

mariologia przywilejów

mariologia historiozbawcza

mariologia ludowa

mariologia wyzwolenia

mariologia chrystotypiczna

mariologia feministyczna

mariologia symboliczna

mariologia narracyjna

mariologia ekumeniczna

Maryja

mariologia biblijna
NU Maryja - nauczanie biblijne

Maryja - nauka biblijna
nauczanie biblijne o Maryi
nauka biblijna o Maryi
biblijne nauczanie o Maryi

TK mariologia pozytywna

mariologia przywilejów

mariologia historiozbawcza

mariologia ludowa

mariologia wyzwolenia

mariologia chrystotypiczna

mariologia feministyczna

mariologia symboliczna

mariologia narracyjna

mariologia ekumeniczna

TS mariologia
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mariologia ludowa

mariologia chrystotypiczna
NU mariologia chrystotypiczna i

eklezjotypiczna
mariologia eklezjotypiczna
mariologia eklezjotypiczna i chry-
stotypiczna

TK mariologia biblijna
mariologia przywilejów
mariologia historiozbawcza
mariologia ludowa
mariologia wyzwolenia
mariologia pozytywna
mariologia feministyczna
mariologia symboliczna
mariologia narracyjna
mariologia ekumeniczna
eklezjologia maryjna

TS mariologia

mariologia chrystotypiczna i
eklezjotypiczna

U mariologia chrystotypiczna

mariologia eklezjotypiczna
U mariologia chrystotypiczna

mariologia eklezjotypiczna i chry-
stotypiczna

U mariologia chrystotypiczna

mariologia ekumeniczna
TK mariologia biblijna

mariologia przywilejów
mariologia historiozbawcza
mariologia ludowa
mariologia wyzwolenia
mariologia chrystotypiczna
mariologia feministyczna
mariologia symboliczna

mariologia narracyjna
mariologia pozytywna

TS mariologia

mariologia feministyczna
TK mariologia biblijna

mariologia przywilejów
mariologia historiozbawcza
mariologia ludowa
mariologia wyzwolenia
mariologia chrystotypiczna
mariologia pozytywna
mariologia symboliczna
mariologia narracyjna
mariologia ekumeniczna

TS mariologia
teologia feministyczna

mariologia historiozbawcza
TK mariologia biblijna

mariologia przywilejów
mariologia pozytywna
mariologia ludowa
mariologia wyzwolenia
mariologia chrystotypiczna
mariologia feministyczna
mariologia symboliczna
mariologia narracyjna
mariologia ekumeniczna

TS mariologia

mariologia ludowa
TK mariologia biblijna

mariologia przywilejów
mariologia historiozbawcza
mariologia pozytywna
mariologia wyzwolenia
mariologia chrystotypiczna
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mariologia narracyjna

mariologia feministyczna
mariologia symboliczna
mariologia narracyjna
mariologia ekumeniczna
kult maryjny

TS mariologia

mariologia narracyjna
NU mariologia narratywna
TK mariologia biblijna

mariologia przywilejów
mariologia historiozbawcza
mariologia ludowa
mariologia wyzwolenia
mariologia chrystotypiczna
mariologia feministyczna
mariologia pozytywna
mariologia symboliczna
mariologia ekumeniczna

TS mariologia
teologia narracyjna

mariologia narratywna
U mariologia narracyjna

mariologia pozytywna
TK mariologia biblijna

mariologia przywilejów
mariologia historiozbawcza
mariologia ludowa
mariologia wyzwolenia
mariologia chrystotypiczna
mariologia feministyczna
mariologia symboliczna
mariologia narracyjna
mariologia ekumeniczna

TS mariologia

mariologia przywilejów
TK mariologia biblijna

mariologia pozytywna
mariologia historiozbawcza
mariologia ludowa
mariologia wyzwolenia
mariologia chrystotypiczna
mariologia feministyczna
mariologia symboliczna
mariologia narracyjna
mariologia ekumeniczna
współodkupicielstwo Maryi

TS mariologia

mariologia symboliczna
NU mariologia typologiczna

typologia maryjna
symbolika maryjna
Maryja - typologia
Maryja - symbolika

TK mariologia biblijna
mariologia przywilejów
mariologia historiozbawcza
mariologia ludowa
mariologia wyzwolenia
mariologia chrystotypiczna
mariologia feministyczna
mariologia pozytywna
mariologia narracyjna
mariologia ekumeniczna

TS mariologia
typologia biblijna

TW Nowa Ewa
Córka Syjonu

mariologia typologiczna
U mariologia symboliczna
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mariologia wyzwolenia
TK mariologia biblijna

mariologia przywilejów
mariologia historiozbawcza
mariologia ludowa
mariologia pozytywna
mariologia chrystotypiczna
mariologia feministyczna
mariologia symboliczna
mariologia narracyjna
mariologia ekumeniczna
objawienie w Guadalupe

TS mariologia
teologia wyzwolenia

Maryja
NU Maria

Madonna
Maryja, Matka Jezusa
NMP
Najświętsza Maria Panna
Najświętsza Panienka
Maryja Panna
Panna Maryja
Miriam
Maria z Nazaretu
Maryja z Nazaretu

TK Jezus Chrystus
TS mariologia

rodzina Jezusa
TW zwiastowanie

Boże macierzyństwo Maryi
duchowe macierzyństwo Maryi
niepokalane poczęcie
dziewictwo Maryi
wniebowzięcie Maryi
pośrednictwo Maryi
współodkupicielstwo Maryi
kult maryjny

Maryja - duchowe macierzyń-
stwo

U duchowe macierzyństwo Maryi

Maryja Dziewica
U dziewictwo Maryi

Maryja - dziewictwo
U dziewictwo Maryi

Maryja - Łaski Pełna
U niepokalane poczęcie

Maryja - macierzyństwo ducho-
we

U duchowe macierzyństwo Maryi

Maryja, Matka Jezusa
U Maryja

Maryja - nauczanie biblijne
U mariologia biblijna

Maryja - nauka biblijna
U mariologia biblijna

Maryja - niepokalne poczęcie
U niepokalane poczęcie

Maryja - objawienia
U objawienie maryjne

Maryja Orędowniczka
U pośrednictwo Maryi

Maryja Panna
U Maryja

Maryja - pośrednictwo
U pośrednictwo Maryi

Maryja - pośredniczenie
U pośrednictwo Maryi
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materia sakramentu

Maryja Pośredniczka
U pośrednictwo Maryi

Maryja - symbolika
U mariologia symboliczna

Maryja - świętość
U niepokalane poczęcie

Maryja - trwałe dziewictwo
U dziewictwo Maryi

Maryja - typologia
U mariologia symboliczna

Maryja - wniebowzięcie
U wniebowzięcie Maryi

Maryja - wolność od grzechu
U niepokalane poczęcie

Maryja - wstawiennictwo
U pośrednictwo Maryi

Maryja z Nazaretu
U Maryja

Maryja - zaśnięcie
U wniebowzięcie Maryi

Maryja Zawsze Dziewica
U dziewictwo Maryi

Maryja - zwiastowanie
U zwiastowanie

maryjne nabożeństwa
U nabożeństwo do Matki Bożej

maryjne objawienia
U objawienie maryjne

Mastema
U Szatan

Masziah
U Mesjasz

Maszijah
U Mesjasz

Mater Dei
U Boże macierzyństwo Maryi

Mater Ecclesiae
U duchowe macierzyństwo Maryi

materia i forma bytu
U hylemorfizm

materia sakramentu
TK forma sakramentu
TS znak sakramentalny

Matka Boga
U Boże macierzyństwo Maryi

Matka Boska
U Boże macierzyństwo Maryi

Matka Boża
U Boże macierzyństwo Maryi

Matka Kościoła
U duchowe macierzyństwo Maryi

Matka Ludu Nowego Przymie-
rza

U duchowe macierzyństwo Maryi

Matka Nowego Ludu Bożego
U duchowe macierzyństwo Maryi
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Matka wierzących
U duchowe macierzyństwo Maryi

matka wszystkich żyjących
U Ewa

matrimonium
U małżeństwo

mazzkin
U demony

mądrość
NU dar mądrości

mądrość - dar
sofia
sophia

TK rozum
rada
męstwo
wiedza
pobożność
bojaźń Boża
roztropność
Mądrość Boża

TS dary Ducha Świętego

Mądrość Boga
U Mądrość Boża

Mądrość Boża
NU Mądrość Boga

Mądrość odwieczna
odwieczna Mądrość Boża
Sapientia Dei
Aeterna Dei Sapientia
Sophia tou Theou
Theou Sophia
hokma Jahwe

hokma Elohim
hochma Jahwe
hochma Elohim
Rozum Boży
Bóg - mądrość

TK Duch Boga
Chwała Boża
Jezus Chrystus
Szekina
mądrość
Logos (teologia)
Słowo Jahwe

TS pneumatologia biblijna

mądrość - dar
U mądrość

Mądrość odwieczna
U Mądrość Boża

Mediator Dei
U pośrednictwo Jezusa

Mediatrix
U pośrednictwo Maryi

Mediatrix omnium gratiarum
U pośrednictwo Maryi

Medjugorie - objawienia
U objawienie w Medjugorie

Medjugorie - objawienie
U objawienie w Medjugorie

mega-odstępstwo
U apostazja eschatologiczna

melchizedekowe kapłaństwo
U Kapłaństwo
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mesalianizm

melchizedkowe kapłaństwo Je-
zusa

U Kapłaństwo

Menachem
U Paraklet

mennonici
U anabaptyzm

meritum
U zasługa

meritum de condigno
U zasługa

meritum de congruo
U zasługa

mesalianie
U mesalianizm

mesalianizm
NU mesalianie

euchici
TK pelagianizm

asceza
augustynianizm

TS herezje soteriologiczne
samozbawienie

mesjanizm
NU systemy mesjanistyczne

mesjanizmy
mesjaństwo
ruchy mesjanistyczne

TK millenaryzm

TW mesjanizm biblijny

mesjanizm apokaliptyczny
NU Mesjasz eschatologiczny

mesjanizm eschatologiczny
eschatologiczny mesjanizm
apokaliptyczny mesjanizm

TK mesjanizm królewski
mesjanizm prorocko-kapłański
millenaryzm

TS mesjanizm biblijny
apokaliptyka

TW Syn Człowieczy

mesjanizm biblijny
NU biblijny mesjanizm

idea mesjanizmu biblijnego
TK naród wybrany

pokój
TS historia zbawienia

mesjanizm
TW Mesjasz

mesjanizm królewski
mesjanizm prorocko-kapłański
mesjanizm apokaliptyczny

mesjanizm eschatologiczny
U mesjanizm apokaliptyczny

mesjanizm kapłański
U mesjanizm prorocko-kapłański

mesjanizm kapłańsko-prorocki
U mesjanizm prorocko-kapłański

mesjanizm królewski
NU Mesjasz Król

król mesjański
mesjański król
władca mesjański
mesjański władca
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Mesjasz

mesjasz królewski
Król wybawiciel
zapowiadany król
król zapowiedziany przez proro-
ków
król przepowiedziany przez pro-
roków

TK mesjanizm prorocko-kapłański
mesjanizm apokaliptyczny

TS mesjanizm biblijny
TW Emmanuel

Syn Dawida
królewska funkcja Jezusa

mesjanizm prorocki
U mesjanizm prorocko-kapłański

mesjanizm prorocko-kapłań-
ski

NU Mesjasz prorocki
Mesjasz kapłański
Mesjasz Prorok
Mesjasz Kapłan
prorok mesjański
mesjański prorok
kapłański mesjanizm
mesjanizm kapłańsko-prorocki
prorocki mesjanizm
mesjanizm prorocki
mesjanizm kapłański

TK mesjanizm królewski
mesjanizm apokaliptyczny

TS mesjanizm biblijny
TW prorocka funkcja Jezusa

Sługa Jahwe

mesjanizmy
U mesjanizm

mesjańska świadomość Jezusa
U wiedza Jezusa

mesjański król
U mesjanizm królewski

mesjański pokój
U pokój

mesjański potomek Dawida
U Syn Dawida

mesjański prorok
U mesjanizm prorocko-kapłański

mesjański władca
U mesjanizm królewski

mesjańskie tytuły
U tytuły chrystologiczne

mesjaństwo
U mesjanizm

Mesjasz
NU Maszijah

Mesziha
Meszaiah
Namaszczony
Pomazaniec
Pomazaniec Boży
Boży pomazaniec
Christus
Christos
Chystus
Masziah

TK Dobry Pasterz
Alfa i Omega
Syn Człowieczy
Emmanuel
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metanoia

Syn Boży
Sługa Jahwe
Kyrios
Ja Jestem
Baranek Boży
Zbawiciel
Syn Dawida
zbawienie
namaszczenie
królewska funkcja Jezusa

TS tytuły chrystologiczne
mesjanizm biblijny

Mesjasz eschatologiczny
U mesjanizm apokaliptyczny

Mesjasz Kapłan
U mesjanizm prorocko-kapłański

Mesjasz kapłański
U mesjanizm prorocko-kapłański

Mesjasz Król
U mesjanizm królewski

mesjasz królewski
U mesjanizm królewski

Mesjasz prorocki
U mesjanizm prorocko-kapłański

Mesjasz Prorok
U mesjanizm prorocko-kapłański

Meszaiah
U Mesjasz

Mesziha
U Mesjasz

metabole
U transsubstancjacja

metafizyczne zło
U zło metafizyczne

metanoia
NU nawrócenie

odwrócenie się od grzechu
przemiana serca
odmiana serca
zmiana sposobu myślenia
zmiana myślenia
teszuwa

TK grzech
sakrament pojednania
wiara
skrucha

metempsychoza
U reinkarnacja

Meter Theou
U Boże macierzyństwo Maryi

meth hemon ho Theos
U Emmanuel

metodyści
U metodyzm

metodyzm
NU Kościół metodystów

Kościół metodystyczny
Kościól ewangelicko-metodystycz-
ny
metodyści

TK kalwinizm
anglikanizm
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męstwo

luteranizm
anabaptyzm
baptyzm
adentyzm
ruch zielonoświątkowy

TS protestantyzm

metousiois
U transsubstancjacja

metropolita
U biskup

mezopotamskie kosmogonie
U kosmogonie pozabiblijne

męczennicy - kult
U kult świętych

męczennicy za wiarę
U święci

męczeństwo Jezusa
U męka Jezusa

męka Jezusa
NU Jezus Chrystus - męka

Jezus - męka
Jezus - męczeństwo
Jezus Chrystus - męczeństwo
pasja Jezusa Chrystusa
cierpienie Jezusa Chrystusa
Jezus Chrystus - pasja
Jezus - pasja
męka Pańska
passio Domini
passio Iesu Christi
passio Domini Iesu Christi
męczeństwo Jezusa
męka Pana Jezusa

TK proces Jezusa
Ostatnia Wieczerza
cierpienie Boga
ofiara Jezusa
sługa Jahwe

TS życie Jezusa
TW ukrzyżowanie Jezusa

męka Pana Jezusa
U męka Jezusa

męka Pańska
U męka Jezusa

męki piekielne
U piekło

męki wieczne
U piekło

męstwo
NU cnota męstwa

męstwo - cnota
dar męstwa
męstwo - dar

TK roztropność
umiarkowanie
sprawiedliwość

TS cnoty kardynalne
dary Ducha Świętego

męstwo - cnota
U męstwo

męstwo - dar
U męstwo

Micha’el
U archanioł Michał
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millenaryzm

Michael archangelus
U archanioł Michał

Michał archanioł
U archanioł Michał

miejsca teologiczne
U źródła teologii

miejsce pobytu zmarłych
U otchłań

miejsce wiecznej rozpaczy
U piekło

Mikaal
U archanioł Michał

Mikael
U archanioł Michał

Mika’il
U archanioł Michał

Mikhail
U archanioł Michał

millenaryzm
NU chiliazm

tysiącletnie panowanie Chry-
stusa
tysiącletnie królestwo

TK apostazja eschatologiczna
Antychryst
Armagedon
zmartwychwstanie
sąd ostateczny
paruzja
koniec świata
Królestwo Boże

adwentyzm
mesjanizm apokaliptyczny

TS herezje eschatologiczne
apokaliptyka

miłosierdzie Boga
U miłosierdzie Boże

miłosierdzie Boże
NU Bóg - miłosierdzie

miłosierdzie Boga
Bóg miłosierny
Jahwe rahamim
Miłosierny Bóg
misericordia Dei

TK wszechmoc Boga
duchowość Boga
wieczność Boga
wszechwiedza Boga
wszechobecność Boga
osobowość Boga
transcendencja Boga
doskonałość Boga
niepojętość Boga
immanencja Boga
jedyność Boga
jedność Boga
samoistność Boga
niezmienność Boga
niecierpiętliwość Boga
wierność Boga
wolność Boga
sprawiedliwość Boża
dobroć Boga
świętość Boga
prawdomówność Boga

TS przymioty Boga
TW przebaczenie grzechów
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Mistyczne Ciało

Miłosierny Bóg
U miłosierdzie Boże

miłość
NU caritas

agape
eros
amor
amatio
dilectio
philia
philotes
storge
cnota miłości
miłość (cnota)
ahaba

TK wiara
nadzieja

TS cnoty teologiczne

miłość (cnota)
U miłość

miraculum
U cud

Miriam
U Maryja

misericordia Dei
U miłosierdzie Boże

misja Kościoła
NU zadania Kościoła

posługa Kościoła
funkcja Kościoła
Kościół - misja
Kościół - zadania
Kościół - funkcje

TK modele Kościoła
ustrój Kościoła
nieomylność Kościoła
przymioty Kościoła
geneza Kościoła

TS Kościół
TW misyjność Kościoła

apostolat

mistagogia
NU Mystagogia

wtajemniczenie
TK sakramenty inicjacji chrześcijań-

skiej

mistrz z Nazaretu
U Jezus Chrystus

mistycyzm
U mistyka

Mistyczne Ciało
NU Corpus Christi

Mystici Corpus Christi
Ciało Chrystusa
Mistyczne Ciało Chrystusa

TK Nowy Lud Boży
Oblubienica
Wspólnota
Owczarnia
Budowla Boża
Świątynia Ducha
Drzewo Oliwne
Winnica Pańska
obcowanie świętych
ubiquitas

TS modele Kościoła

Mistyczne Ciało Chrystusa
U Mistyczne Ciało
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mistyka

mistyczne przeżycia
U mistyka

mistyczne przeżycie
U mistyka

mistyczne zjednoczenie z Bo-
giem

U mistyka

mistyka
NU mistycyzm

teologia mistyczna
kontemplacja mistyczna
przeżycie mistyczne
mistyczne przeżycie
przeżycia mistyczne
mistyczne przeżycia
doświadczenie mistyczne
zjednoczenie mistyczne z Bo-
giem
mistyczne zjednoczenie z Bo-
giem
mistyka chrześcijańska
chrześcijańska mistyka

TK przemienienie Jezusa
łaska Boża
glossolalia
charyzmaty
teologia apofatyczna

TW symbolika zaślubin
mistyka cierpienia
mistyka Logosu

mistyka chrześcijańska
U mistyka

mistyka cierpienia
NU mistyka pasyjna
TK mistyka Logosu

symbolika zaślubin
męka Jezusa

TS mistyka
cierpienie

TW stygmatyzacja

mistyka Logosu
TK mistyka cierpienia

symbolika zaślubin
mistyka Chrystusowa

TS mistyka

mistyka pasyjna
U mistyka cierpienia

mistyka zaślubin
U symbolika zaślubin

misyjna akomodacja
U akomodacja misyjna

misyjna natura Kościoła
U misyjność Kościoła

misyjność Kościoła
NU misyjna natura Kościoła
TK powszechność Kościoła

akomodacja misyjna

TS misja Kościoła

mit Chrystusa
U Chrystus wiary

mit o stworzeniu
U kosmogonia
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modernizm (teologia)

mity o dziewiczych narodzinach
U dziewicze narodzenia

mity o stworzeniu
U kosmogonia

młodość Jezusa
U życie ukryte Jezusa

młodość Jezusa Chrystusa
U życie ukryte Jezusa

moc Jezusa
U cuda Jezusa

moc uzdrawiania
U uzdrawianie

modalizm
NU sabelianizm

monarchianizm unitariański
monarchianizm modalistyczny

TK patripasjanizm
TS herezje trynitarne

herezje chrystologiczne

modele eklezjalne
U modele Kościoła

modele Kościoła
NU modele Kościoła

obrazy kościoła
modele eklezjalne
istota Kościoła
Kościół - modele

TK przymioty Kościoła
misja Kościoła
nieomylność Kościoła
ustrój Kościoła
geneza Kościoła

TS Kościół

TW Mistyczne Ciało

Nowy Lud Boży

Oblubienica

Wspólnota

Owczarnia

Budowla Boża

Świątynia Ducha

Drzewo Oliwne

Winnica Pańska

modele Kościoła
U modele Kościoła

modernistyczna teologia
U modernizm (teologia)

moderniści
U modernizm (teologia)

modernizm (teologia)
NU teologia modernistyczna

modernistyczna teologia
modernizm teologiczny
teologiczny modernizm
moderniści
teologowie moderniści
ruch modernistyczny

TK integryzm katolicki

rozwój dogmatów

TS teologia

katolicyzm

modernizm teologiczny
U modernizm (teologia)
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modlitwa

modlitwa
NU modlitwy

rozmowa z Bogiem
tefillah
oratio

TK adoracja
ofiara

TS akt religijny
TW modlitwa błagalna

modlitwa pochwalna
modlitwa dziękczynna
modlitwa Pańska
różaniec
Ave Maria

modlitwa Ave Maria
U Ave Maria

modlitwa błagalna
TK modlitwa dziękczynna

modlitwa pochwalna
TS modlitwa
TW modlitwa wstawiennicza

modlitwa do aniołów
U kult aniołów

modlitwa do Maryi
U kult maryjny

modlitwa do świętych
U kult świętych

modlitwa dziękczynna
TK modlitwa pochwalna

modlitwa błagalna
TS modlitwa
TW doksologia

modlitwa językami
U glossolalia

modlitwa o uwolnienie
TK Szatan

opętanie
demony
modlitwa o uwolnienie
rozeznanie duchowe

TS demonologia
modlitwa wstawiennicza

modlitwa Ojcze nasz
U modlitwa Pańska

modlitwa Pańska
NU Pater noster

Ojcze nasz
modlitwa Ojcze nasz
modlitwa Pater noster

TK Abba
dziecięctwo Boże
Bóg Ojciec
ojcostwo Boże

TS modlitwa
kazanie na Górze
ojcostwo Boga

modlitwa Pater noster
U modlitwa Pańska

modlitwa pochwalna
TK modlitwa dziękczynna

modlitwa błagalna
TS modlitwa
TW doksologia

modlitwa różańcowa
U różaniec
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molinizm

modlitwa świętych
U wstawiennictwo świętych

modlitwa w intencji zmarłych
U modlitwa za zmarłych

modlitwa wstawiennicza
NU modlitwa za innych
TS modlitwa błagalna

obcowanie świętych
TW modlitwa za zmarłych

modlitwa o uwolnienie
wstawiennictwo świętych

modlitwa wstawiennicza świę-
tych

U wstawiennictwo świętych

modlitwa za dusze cierpiące
U modlitwa za zmarłych

modlitwa za dusze czyśćcowe
U modlitwa za zmarłych

modlitwa za dusze w czyśćcu
U modlitwa za zmarłych

modlitwa za dusze zmarłych
U modlitwa za zmarłych

modlitwa za innych
U modlitwa wstawiennicza

modlitwa za zmarłych
NU modlitwa za dusze zmarłych

modlitwy za zmarłych
modlitwa za dusze w czyśćcu
modlitwa za dusze czyśćcowe
modlitwa w intencji zmarłych
modlitwa za dusze cierpiące

nabożeństo zaduszkowe
modlitwa zaduszna
msza za zmarłych
msza w intencji zmarłych
nabożeństwo w intencji zmar-
łych

TK odpust
śmierc

TS czyściec
modlitwa wstawiennicza
obcowanie świętych

modlitwa zaduszna
U modlitwa za zmarłych

modlitwy
U modlitwa

modlitwy do aniołów
U kult aniołów

modlitwy do Maryi
U kult maryjny

modlitwy do świętych
U kult świętych

modlitwy za zmarłych
U modlitwa za zmarłych

molinizm
TK jansenizm

wolna wola
dysputa teologiczna
predestynacjonizm
banezjanizm
kondeterminizm

TS łaska Boża
TW wiedza pośrednia

kongruizm
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monergizm

moment ostatecznego wyboru
U śmierć

monarchianizm adopcjanistycz-
ny

U adopcjonizm

monarchianizm adpocjonistycz-
ny

U adopcjonizm

monarchianizm modalistyczny
U modalizm

monarchianizm unitariański
U modalizm

monergizm
NU sola Gratia

TK synergizm

TS usprawiedliwienie
herezje charytologiczne
luteranizm

monizm
TK dychotomizm

trychotomizm
nieśmiertelność duszy

TS jednośc człowieka

TW ciało ludzkie

monoenergizm
TK apolinaryzm

monofizytyzm
monoteletyzm

TS herezje chrystologiczne

monofizytyzm
NU eutychianizm

TK apolinaryzm
monoteletyzm
monoenergizm
nestorianizm
unia hipostatyczna
Sobór Chalcedoński (451)
teologia aleksandryjska
communicatio idiomatum
Trzy rozdziały

TS Jezus Chrystus
herezje chrystologiczne

TW aftartodoketyzm

monogenizm
TK poligenizm

hominizacja
grzech pierworodny

TS pochodzenie człowieka

monoteizm
NU jednobóstwo

TK teizm
politeizm
ateizm
deizm
agnostycyzm
panteizm
henoteizm
argumenty na istnienie Boga
jedynośc Boga

TS istnienie Boga
jedyność Boga

TW monoteizm pierwotny
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monoteizm pierwotny
NU pramonoteizm
TK praobjawienie

Logos spermatikos
argumenty religiologiczne

TS monoteizm

monoteletyzm
TK apolinaryzm

monofizytyzm
monoenergizm
posłuszeństwo Jezusa
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)

TS herezje chrystologiczne

moralne zło
U zło moralne

mozaistyczne kapłaństwo
U kapłaństwo starotestamentalne

możliwość zbawienia poza Ko-
ściołem

U zbawienie poza Kościołem

mówienie językami - charyzmat
U glossolalia

mówienie językami ludzi i anio-
łów

U glossolalia

mówienie obcymi językami
U ksenolalia

Msza Św.
U Eucharystia

Msza święta
U Eucharystia

msza w intencji zmarłych
U modlitwa za zmarłych

msza za zmarłych
U modlitwa za zmarłych

munus petrinum
U posługa Piotrowa

Mystagogia
U mistagogia

mysterion
U sakrament

Mystici Corpus Christi
U Mistyczne Ciało

nabi
U prorok

nabożeństo zaduszkowe
U modlitwa za zmarłych

nabożeństwa do aniołów
U kult aniołów

nabożeństwa do Matki Bożej
U nabożeństwo do Matki Bożej

nabożeństwa maryjne
U nabożeństwo do Matki Bożej

nabożeństwo do aniołów
U kult aniołów
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nabożeństwo do Matki Bożej

nabożeństwo do Matki Bo-
żej

NU nabożeństwo majowe
nabożeństwo maryjne
nabożeństwa maryjne
maryjne nabożeństwa
nabożeństwa do Matki Bożej

TK godzinki
Magnificat
Ave Maria
sanktuaria maryjne
różaniec

TS kult maryjny

TW litania loretańska

nabożeństwo majowe
U nabożeństwo do Matki Bożej

nabożeństwo maryjne
U nabożeństwo do Matki Bożej

nabożeństwo w intencji zmar-
łych

U modlitwa za zmarłych

nadane cnoty
U cnoty wlane

nadnaturalność
U nadprzyrodzoność

nadprzyrodzona egzystencjal-
ność

U nadprzyrodzoność egzystencjal-
na

nadprzyrodzone cnoty
U cnoty wlane

nadprzyrodzone usynowienie czło-
wieka

U dziecięctwo Boże

nadprzyrodzone życie człowie-
ka

U życie ludzkie

nadprzyrodzoność
NU stan nadprzyrodzony

nadnaturalność
supernaturalis
nadprzyrodzony porządek
porządek nadprzyrodzony

TK natura ludzka
łaska Boża
dziecięctwo Boże
predestynacja
życie ludzkie

TS charytologia
TW nadprzyrodzoność egzystencjal-

na

nadprzyrodzoność egzysten-
cjalna

NU egzystencjał nadprzyrodzony
nadprzyrodzony egzystencjał
egzystencjalność nadprzyrodzo-
na
nadprzyrodzona egzystencjalność

egzystencjalna nadprzyrodzoność
TK chrześcijaństwo anonimowe

usprawiedliwienie
TS nadprzyrodzoność

nadprzyrodzony egzystencjał
U nadprzyrodzoność egzystencjal-

na

184



nadprzyrodzony porządek
U nadprzyrodzoność

nadzieja
TK wiara

miłość
TS cnoty teologiczne

nadzorca
U biskup

nadzorca diecezji
U biskup

nadzorca Kościoła lokalnego
U biskup

nadzwyczajne dary Ducha Świę-
tego

U charyzmaty

nadzwyczajne nauczanie Ko-
ścioła

U nauczanie nadzwyczajne

nadzwyczajne nauczanie papie-
ża

U ex cathedra

nadzwyczajny szafarz
U szafarz

Nahasz
U Szatan

najczystsza forma
U Absolut

najdoskonalsza monada
U Absolut

najdoskonalsza Osoba
U Absolut

Najświętsza Maria Panna
U Maryja

Najświętsza Panienka
U Maryja

Najświętszy sakrament
U Eucharystia

najwyższy byt
U Absolut

nakaz tajemnicy chrześcijań-
skiej

U disciplina arcani

namaszczenie chorych
U sakrament chorych

Namaszczony
U Mesjasz

naprawienie grzechów
U zadośćuczynienie za grzechy

narodowość Jezusa
U żydowskość Jezusa

Narodowy Kościół Anglii
U anglikanizm

narodzenia z dziewicy
U dziewicze narodzenia
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narodzenie i dzieciństwo Jezusa

narodzenie i dzieciństwo Je-
zusa

NU Jezus Chrystus - dzieciństwo
Jezus Chrystus - narodzenie
narodzenie Jezusa
Dziecię Jezus
Jezus - dzieciństwo
dzieciństwo Jezusa
Jezus - narodzenie i dzieciń-
stwo
Jezus Chrystus - narodzenie i
dzieciństwo
Ewangelia dzieciństwa
Ewangelie dzieciństwa

TK życie ukryte Jezusa
rodzina Jezusa
dziewicze poczęcie Jezusa

TS życie Jezusa

narodzenie Jezusa
U narodzenie i dzieciństwo Jezusa

narodzenie Jezusa z Dziewicy
U dziewicze poczęcie Jezusa

narodzenie ponowne
U nowe narodzenie

narodzenie z dziewicy
U dziewicze narodzenia

naród izraelski
U naród wybrany

naród wybrany
NU Lud Jahwe

Lud Starego Przymierza
Własność Jahwe
Israel

własność Boża
segullah Jahwe
segullah JHWH
ktesis Theou
Izrael
am JHWH
am Israel
Kahał Jahwe
Dwanaście Pokoleń Izraela
naród wybrany przez Jahwe
naród wybrany przez Boga
naród izraelski
Święty Izrael
Dzieci Izraela
naród żydowski
Dom Judy
Dom Jakuba
Dom Izraela

TK Nowy Lud Boży
mesjanizm biblijny

TS Lud Boży
wybranie

TW przymierze synajskie
kapłaństwo starotestamentalne
Reszta

naród wybrany przez Boga
U naród wybrany

naród wybrany przez Jahwe
U naród wybrany

naród żydowski
U naród wybrany

nasienie Logosu
U Logos spermatikos

nasienie Słowa
U Logos spermatikos
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natura ludzka

następca apostołów
U biskup

następca Księcia Apostołów
U papież

następca Piotra
U papież

następca Piotra Apostoła
U papież

następca Szymona-Piotra
U papież

następca św. Piotra
U papież

następcy apostołów
U biskup

następstwo apostołów
U sukcesja apostolska

natchnienie Biblii
U natchnienie biblijne

natchnienie biblijne
NU biblijne natchnienie

natchnienie Pisma Świętego
natchnienie Biblii
theopneustos
natchnienie przez Ducha Świę-
tego
Biblia - natchnienie
natchnienie skrypturystyczne
skrypturystyczne natchnienie

TK kanon Pisma Świętego
TS działanie Ducha Świętego

Biblia

natchnienie Pisma Świętego
U natchnienie biblijne

natchnienie przez Ducha Świę-
tego

U natchnienie biblijne

natchnienie skrypturystyczne
U natchnienie biblijne

natura
U świat

natura Boga
U przymioty Boga

natura boska Jezusa
U boskość Jezusa

natura człowieka
U natura ludzka

natura czysta
U natura ludzka

natura czysta człowieka
U natura ludzka

natura hominis
U natura ludzka

natura ludzka
NU natura pura

natura człowieka
ludzka natura
natura czysta człowieka
natura czysta
natura hominis

TK łaska Boża
nadprzyrodzoność
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nauczanie Jezusa

TS człowiek
charytologia

TW skażenie natury ludzkiej

natura ludzka Jezusa
U człowieczeństwo Jezusa

natura pura
U natura ludzka

naturalny sakrament
U sakrament naturalny

natury Jezusa - wymiana przy-
miotów

U communicatio idiomatum

nauczanie biblijne o aniołach
U angelologia biblijna

nauczanie biblijne o demonach
U demonologia biblijna

nauczanie biblijne o Duchu
Świętym

U pneumatologia biblijna

nauczanie biblijne o Jezusie
Chrystusie

U chrystologia biblijna

nauczanie biblijne o Kościele
U eklezjologia biblijna

nauczanie biblijne o łasce
U charytologia biblijna

nauczanie biblijne o Maryi
U mariologia biblijna

nauczanie biblijne o Szatanie
U demonologia biblijna

nauczanie biblijne o zbawieniu

U soteriologia biblijna

nauczanie ex cathedra

U ex cathedra

nauczanie Jezusa
NU Jezus Chrystus - nauczanie

Jezus - nauczanie

nauczanie Jezusa Chrystusa

orędzie Jezusa Chrystusa

nauka Jezusa

nauki Jezusa

Jezus - nauczanie etyczne

Jezus Chrystus - nauczanie

etyczne

Jezus jako rabbi

Jezus jako nauczyciel

Nauczyciel Jezus

Jezus Nauczyciel

nauczanie moralne Jezusa

TK kerygmat

Królestwo Boże

cuda Jezusa

TS życie Jezusa

TW Kazanie na Górze

nauczanie Jezusa Chrystusa

U nauczanie Jezusa

nauczanie moralne Jezusa

U nauczanie Jezusa
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nauczanie zwyczajne papieża

nauczanie nadzwyczajne
NU Kościół - nauczanie nadzwy-

czajne
nauczanie nadzwyczajne Ko-
ścioła
nadzwyczajne nauczanie Ko-
ścioła
uroczyste nauczanie Kościoła
Kościół - nauczanie uroczyste
nauczanie uroczyste Kościoła
magisterium extraordinarium
magisterium sollemne

TK nauczanie zwyczajne
TS Urząd Nauczycielski Kościoła

dogmat
TW ex cathedra

sobór

nauczanie nadzwyczajne Ko-
ścioła

U nauczanie nadzwyczajne

nauczanie nadzwyczajne papie-
ża

U ex cathedra

nauczanie uroczyste Kościoła
U nauczanie nadzwyczajne

nauczanie zwyczajne
NU Kościół - nauczanie zwyczajne

nauczanie zwyczajne Kościoła
zwyczajne nauczanie Kościoła
magisterium ordinarium

TK nauczanie nadzwyczajne
TS Urząd Nauczycielski Kościoła
TW Episkopat

nauczanie zwyczajne papieża

nauczanie zwyczajne Kościoła
U nauczanie zwyczajne

nauczanie zwyczajne papie-
ża

NU zwyczajne nauczanie papieża
papież - nauczanie zwyczajne

TK ex cathedra
TS papież

nauczanie zwyczajne
źródła teologii

Nauczyciel Jezus
U nauczanie Jezusa

Nauczycielski Urząd Kościoła
U Urząd Nauczycielski Kościoła

nauka Ariusza
U arianizm

nauka biblijna o aniołach
U angelologia biblijna

nauka biblijna o demonach
U demonologia biblijna

nauka biblijna o Duchu Świę-
tym

U pneumatologia biblijna

nauka biblijna o Kościele
U eklezjologia biblijna

nauka biblijna o łasce
U charytologia biblijna

nauka biblijna o Maryi
U mariologia biblijna
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negacja historyczności Jezusa

nauka biblijna o Szatanie
U demonologia biblijna

nauka heretycka
U herezja

nauka Jezusa
U nauczanie Jezusa

nauka Macedoniusza
U macedonianizm

nauka o aniołach
U angelologia

nauka o Duchu Świętym
U pneumatologia

nauka o dwóch mieczach
U papocezaryzm

nauka o Kościele
U eklezjologia

nauka o pojednaniu
U soteriologia

nauka o rzeczach ostatecznych
U eschatologia

nauka o transsubstancjacji
U transsubstancjacja

nauka o ubiquitas
U ubiquitas

nauka o usprawiedliwieniu
U soteriologia

nauka o zbawieniu
U soteriologia

nauka Orygenesa
U orygenizm

nauka potępiona
U herezja

nauki Jezusa
U nauczanie Jezusa

nawrócenie
U metanoia

nawyk dobrego postępowania
U cnota

Nazarejczyk
U Jezus Chrystus

Nazareńczyk
U Jezus Chrystus

nazwy aniołów
U imiona aniołów

nefesz
U dusza ludzka

nefilim
U bunt aniołów

negacja historyczności Je-
zusa

NU Jezus Chrystus - negacja histo-
ryczności
Jezus - negacja historyczności
negowanie historyczności Jezu-
sa
kwestionowanie historyczności
Jezusa
odrzucenie historyczności Je-
zusa
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nestorianizm

TK data narodzenia Jezusa
demitologizacja Jezusa
świadectwa historyczności Jezu-
sa

TS historycznośc Jezusa

negacja istnienia Boga
U ateizm

negacja zmartwychwstania
Jezusa

NU negowanie zmartwychwstania Je-
zusa
zmartwychwstanie Jezusa - ne-
gacja
hipotezy negujące zmartwych-
wstanie Jezusa

TK chrystofanie
pusty grób

TS zmartwychwstanie Jezusa

negatywna predestynacja
U predestynacjonizm

negatywna teologia
U teologia apofatyczna

negowanie historyczności Jezu-
sa

U negacja historyczności Jezusa

negowanie zmartwychwstania
Jezusa

U negacja zmartwychwstania Je-
zusa

neodarwinizm
U ewolucjonizm

neotomizm
TS tomizm

nestorianizm
TK apolinaryzm

monofizytyzm
Boże macierzyństwo Maryi
unia hipostatyczna
Kościół Asyryjski
chrystologia Logos-anthropos
Sobór Efeski (431)

TS herezje chrystologiczne
TW Trzy rozdziały

Niceano-Constantinopolitanum
U symbol konstantynopolitański

Nicejski Sobór
U Sobór Nicejski (1 ; 325)

nicejski symbol wiary
U symbol nicejski

nicejskie wyznanie wiary
U symbol nicejski

nicejsko-konstantynopolitańskie
wyznanie wiary

U symbol konstantynopolitański

niebiański konflikt
U bunt aniołów

niebiański prokurator
U Szatan

niebiańskie byty
U anioł

Niebieskie Królestwo
U Królestwo Boże
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Niebo (teologia)

Niebiosa
U Niebo (teologia)

niebiosa i ziemia
U świat

niebo i ziemia
U świat

Niebo (teologia)
NU Niebiosa

Raj
Raj Boży
Raj Niebiański
Dom Ojca
Trzecie Niebo
Kościół triumfujący

TK Piekło
Czyściec
obcowanie świętych
święci
zmartwychwstanie
Eden
Królestwo Boże

TS stany eschatyczne
TW wizja uszczęśliwiająca

życie wieczne

niecierpiętliwość Boga
NU Bóg - niecierpiętliwość

niezdolność Boga do cierpienia
niezdolność do cierpienia u
Boga
Bóg - niezdolność do cierpienia
Bóg - niepodleganie cierpieniu
apatia Boga
Bóg - apatia

TK wszechmoc Boga
duchowość Boga

wieczność Boga
wszechwiedza Boga
wszechobecność Boga
osobowość Boga
transcendencja Boga
doskonałość Boga
niepojętość Boga
immanencja Boga
jedyność Boga
jedność Boga
samoistność Boga
niezmienność Boga
dobroć Boga
wolność Boga
sprawiedliwość Boża
miłosierdzie Boże
wierność Boga
świętość Boga
prawdomówność Boga
Bóg a zło
istota i istnienie
argument z przygodności bytów
cierpienie Boga
patripasjanizm

TS przymioty Boga

nieczystość
NU rozwiązłość

rozpusta
TK pycha

chciwość
zazdrość
łakomstwo
lenistwo
gniew

TS grzechy główne

niedoskonałe bóstwo
U Demiurg
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nieomylność papieska

niedoskonały bóg
U Demiurg

Niegodziwiec
U Antychryst

niematerialność Boga
U duchowość Boga

nieodpuszczalny grzech
U grzech przeciwko Duchowi Świę-

temu

nieograniczony byt
U Absolut

nieomylne nauczanie papieża
U nieomylność papieska

nieomylność biskupa Rzymu
U nieomylność papieska

nieomylność Kościoła
NU Kościół - nieomylność

TK modele Kościoła
misja Kościoła
ustrój Kościoła
przymioty Kościoła
geneza Kościoła
dogmat
depozyt wiary

TS Kościół

TW Urząd Nauczycielski Kościoła
nieomylność papieska
sobór
dogmat
zmysł wiary

nieomylność papieska
NU papież - nieomylność

papieże - nieomylność
nieomylność papieży
nieomylność papieża
nieomylność biskupa Rzymu
papieska nieomylność
nieomylne nauczanie papieża
dogmat o nieomylności papie-
skiej
dogmat nieomylności papieskiej

TK Urząd Nauczycielski Kościoła
zmysł wiary
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

starokatolicyzm
prymat papieski

TS nieomylność Kościoła
papież

TW ex cathedra

nieomylność papieża
U nieomylność papieska

nieomylność papieży
U nieomylność papieska

nieosobowa ludzka natura
U anhypostazja

nieosobowość ludzkiej natury
Jezusa

U anhypostazja

niepodobny
U anomoios

niepodobny do Ojca
U anomoios
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niepojętość Boga

niepodzielność Boga
U jedność Boga

niepojętość Boga
NU Bóg niepojęty

niepojmowalność Boga
Bóg - niepojmowalność
Bóg - niepojętość
Niepojęty Bóg
niewymowność Boga

TK wszechmoc Boga
duchowość Boga
wieczność Boga
wszechwiedza Boga
wszechobecność Boga
osobowość Boga
transcendencja Boga
doskonałość Boga
samoistność Boga
immanencja Boga
jedyność Boga
jedność Boga
niezmienność Boga
niecierpiętliwość Boga
dobroć Boga
wolność Boga
sprawiedliwość Boża
miłosierdzie Boże
wierność Boga
świętość Boga
prawdomówność Boga
teologia apofatyczna

TS przymioty Boga
poznanie Boga

Niepojęty Bóg
U niepojętość Boga

niepojmowalność Boga
U niepojętość Boga

Niepokalana
U niepokalane poczęcie

niepokalane poczęcie
NU Immaculatae conception

Immaculata conceptio
niepokalane poczęcie NMP
niepokalane poczęcie Najświęt-
szej Marii Panny
Niepokalana
Niepokalanie Poczęta
Panagia
Panhagia
Pełna Łaski
Maryja - niepokalne poczęcie
niepokalane poczęcie Maryi
bezgrzeszność Maryi
świętość Maryi
Obdarowana łaską
Maryja - świętość
Maryja - Łaski Pełna
Łaski Pełna
wolność Maryi od grzechu
Maryja - wolność od grzechu
Kacheritomene

TK grzech pierworodny
zwiastowanie
Boże Macierzyństwo Maryi
dziewictwo Maryi
wniebowzięcie Maryi
pośrednictwo Maryi
duchowe macierzyństwo Maryi
współodkupicielstwo Maryi
kult maryjny

TS Maryja
wolność od grzechu
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nieśmiertelność duszy

niepokalane poczęcie Maryi
U niepokalane poczęcie

niepokalane poczęcie Najświęt-
szej Marii Panny

U niepokalane poczęcie

niepokalane poczęcie NMP
U niepokalane poczęcie

Niepokalanie Poczęta
U niepokalane poczęcie

Niepokalna Oblubienica Baran-
ka

U Oblubienica

nieprzyjaciel rodzaju ludzkiego
U Szatan

nierozerwalność małżeństwa
NU małżeństwo - nierozerwalność

nierozwiązywalność małżeństwa
TK przeszkody małżeńskie

Sobór Laterański (3 ; 1179)
TS małżeństwo
TW przywilej Pawłowy

przywilej Piotrowy
unieważnienie małżeństwa

nierozwiązywalność małżeństwa
U nierozerwalność małżeństwa

nieskończona substancja
U Absolut

nieśmiertelna dusza
U nieśmiertelność duszy

nieśmiertelność
U nieśmiertelność duszy

nieśmiertelność duszy
NU nieśmiertelność duszy ludzkiej

dusza - nieśmiertelność
dusza nieśmiertelna
nieśmiertelna dusza
dusza ludzka - nieśmiertelność
niezniszczalność duszy
nieśmiertelność
anima separata

TK pochodzenie duszy
stworzenie człowieka
życie wieczne
anihilacjonizm
zmartwychwstanie
śmierć
wieczność Boga
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

TS dusza ludzka

nieśmiertelność duszy ludzkiej
U nieśmiertelność duszy

nieumiarkowanie
U łakomstwo

nieumiarkowanie w jedzeniu i
piciu

U łakomstwo

nieusuwalne znamię
U charakter sakramentalny

nieusuwalny znak
U charakter sakramentalny

nieuwarunkowany byt
U Absolut

niewiara w Boga
U ateizm
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niezmienność Boga

niewidzialność Boga
U duchowość Boga

niewinność pierwotna
U pierwotna niewinność

niewinność pierwszych ludzi
U pierwotna niewinność

niewybaczalny grzech
U grzech przeciwko Duchowi Świę-

temu

niewymowność Boga
U niepojętość Boga

niezatarte znamię
U charakter sakramentalny

niezatarty znak
U charakter sakramentalny

niezdolność Boga do cierpienia
U niecierpiętliwość Boga

niezdolność do cierpienia u Bo-
ga

U niecierpiętliwość Boga

niezłożoność Boga
U jedność Boga

niezmienność Boga
NU Bóg - niezmienność
TK wszechmoc Boga

duchowość Boga
wieczność Boga
wszechwiedza Boga
wszechobecność Boga
osobowość Boga
transcendencja Boga

doskonałość Boga
niepojętość Boga
immanencja Boga
jedyność Boga
jedność Boga
samoistność Boga
niecierpiętliwość Boga
dobroć Boga
wolność Boga
sprawiedliwość Boża
miłosierdzie Boże
wierność Boga
świętość Boga
prawdomówność Boga

TS przymioty Boga

niezmierzoność Boga
U duchowość Boga

nieznane lata Jezusa
U życie ukryte Jezusa

niezniszczalność duszy
U nieśmiertelność duszy

niezwykłe zjawiska w innych re-
ligiach

U cuda poza chrześcijaństwem

Niosący światło
U Szatan

Niski Kościół
U purytanizm

niższy bóg
U Demiurg

NMP
U Maryja
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nowe stworzenie

noszenie ran Chrystusa
U stygmatyzacja

notae Ecclesiae
U przymioty Kościoła

Novum Testamentum
U Nowy Testament

nowa egzystencja
U nowe narodzenie

Nowa Ewa
TK Córka Syjonu

duchowe macierzyństwo Maryi
współodkupicielstwo Maryi
Ewa

TS mariologia symboliczna

nowacjanie
U nowacjanizm

nowacjanizm
NU nowacjanie

Kościół nowacjański
schizma nowacjańska
nowacjańska schizma

TK donatyzm
sakrament pojednania
antypapież

TS herezje sakramentologiczne
schizma

nowacjańska schizma
U nowacjanizm

nowe ciało
U ciało zmartwychwstałe

nowe narodzenie
NU odrodzenie

nowe życie
udział w śmierci i zmartwych-
wstaniu Jezusa
nowa egzystencja
odrodzenie duchowe
ponowne narodzenie
narodzenie ponowne
duchowe odrodzenie

TK charakter sakramentalny
dziecięctwo Boże

TS skutki chrztu

nowe niebo i nowa ziemia
U nowe stworzenie

Nowe Przymierze
NU przymierze nowe

przymierze Jezusa Chrystusa
berit hadasza
kaine diatheke

TK przymierze synajskie
przymierze z pierwszymi ludźmi
przymierze noachickie
przymierze z Abrahamem
pośrednictwo Jezusa
ustanowienie Eucharystii

TS przymierze

nowe stworzenie
NU odnowienie świata

nowe niebo i nowa ziemia
creatio nova
odnowienie oblicza ziemi
odmienienie świata
odnowa świata
odnowiony świat
uczynienie wszystkiego nowym
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Nowy Lud Boży

TK paruzja
koniec świata
zmartwychwstanie

TS akty eschatyczne
akt stwórczy

nowe życie
U nowe narodzenie

nowotestamentalna teologia
U teologia biblijna

Nowy Izrael
U Nowy Lud Boży

Nowy Lud Boży
NU Lud Nowego Przymierza

Nowy Izrael
Nowy Lud Święty

TK Mistyczne Ciało
Oblubienica
Wspólnota
Owczarnia
Budowla Boża
Świątynia Ducha
Drzewo Oliwne
Winnica Pańska
kapłaństwo powszechne
naród wybrany
eklezjologia historiozbawcza
laikat

TS modele Kościoła
Lud Boży

Nowy Lud Święty
U Nowy Lud Boży

Nowy Testament
NU Novum Testamentum
TK Stary Testament

TS Biblia

Nowy Testament - demitologi-
zacja

U demitologizacja Jezusa

Nowy Testament - teologia
U teologia biblijna

numinosum
U świętość

obcowanie świętych
NU świętych obcowanie

społeczność świętych
wspólnota świętych
communio sanctorum
komunia świętych

TK wizja uszczęśliwiająca
czyściec
Niebo (teologia)
życie wieczne
Mistyczne Ciało

TS Wspólnota

TW modlitwa za zmarłych
kult świętych
święci
odpust
wstawiennictwo świętych

Obdarowana łaską
U niepokalane poczęcie

obecność Boga
U szekina
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objawienie

obecność Chrystusa
NU rzeczywista obecność Chrystusa

rzeczywista obecność Jezusa
obecność Chrystusa w Eucha-
rystii
obecność Jezusa Chrystusa
realna obecność Chrystusa
Jezus Chrystus - obecność w
Eucharystii
Jezus - obecność w Eucharystii
eucharystyczna obecność Jezu-
sa
obecność eucharystyczna Jezu-
sa
Jezus Chrystus - obecność eu-
charystyczna
Jezus Chrystus - eucharystycz-
na obecność
Jezus - obecność eucharystycz-
na

TK anamneza
kult Eucharystii
ustanowienie Eucharystii

TS Eucharystia
TW transsubstancjacja

konsubstancjacja
ubiquitas
impanacja

obecność Chrystusa in usum
U konsubstancjacja

obecność Chrystusa w Eucha-
rystii

U obecność Chrystusa

obecność eucharystyczna Jezu-
sa

U obecność Chrystusa

obecność Jahwe
U szekina

obecność Jezusa Chrystusa
U obecność Chrystusa

obiecane Królestwo
U Królestwo Boże

objawienia Jahwe
U teofania

objawienia maryjne
U objawienie maryjne

objawienia prywatne
U objawienie prywatne

objawienia w Medjugorie
U objawienie w Medjugorie

objawienie
NU objawienie Boże

epifania
revelatio Dei

TK Słowo Jahwe
TS poznanie Boga
TW objawienie naturalne

praobjawienie
objawienie historyczne
objawienie prywatne
Logos spermatikos
Biblia
Tradycja

objawienie anielskie
U angelofania

objawienie Boże
U objawienie
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objawienie historyczne

objawienie - Fatima
U objawienie w Fatimie

objawienie fatimskie
U objawienie w Fatimie

objawienie - Guadalupe
U objawienie w Guadalupe

objawienie historyczne
NU objawienie publiczne

revelatio historiae
TK objawienie naturalne

praobjawienie
objawienie prywatne
historia zbawienia
Biblia

TS objawienie
TW teofania

objawienie kosmiczne
U objawienie naturalne

objawienie - La Salette
U objawienie w La Salette-Falla-

vaux

objawienie - Lourdes
U objawienie w Lourdes

objawienie maryjne
NU objawienia maryjne

mariofania
maryjne objawienia
Maryja - objawienia
mariofanie

TK chrystofanie
angelofania
kult maryjny

TS Maryja
objawienie prywatne

TW objawienie w Medjugorie
objawienie w La Salette-Falla-
vaux
objawienie w Lourdes
objawienie w Fatimie
objawienie w Guadalupe

objawienie maryjne - Fatima
U objawienie w Fatimie

objawienie maryjne - Guadalu-
pe

U objawienie w Guadalupe

objawienie maryjne - La Salette
U objawienie w La Salette-Falla-

vaux

objawienie maryjne - Lourdes
U objawienie w Lourdes

objawienie maryjne - Medjugo-
rie

U objawienie w Medjugorie

objawienie maryjne w Fatimie
U objawienie w Fatimie

objawienie maryjne w Guadalu-
pe

U objawienie w Guadalupe

objawienie maryjne w La Salet-
te

U objawienie w La Salette-Falla-
vaux

objawienie maryjne w Lourds
U objawienie w Lourdes
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objawienie w Guadalupe

objawienie maryjne w Medjugo-
rie

U objawienie w Medjugorie

objawienie - Medjugorie
U objawienie w Medjugorie

objawienie naturalne
NU objawienie kosmiczne

revelatio naturae
TK objawienie historyczne

praobjawienie
objawienie prywatne
świat

TS objawienie

objawienie pierwotne
U praobjawienie

objawienie prehistoryczne
U praobjawienie

objawienie prywatne
NU objawienia prywatne

prywatne objawienie
TK objawienie naturalne

praobjawienie
objawienie historyczne
angelofania

TS objawienie
TW objawienia maryjne

objawienie przed prawem
U praobjawienie

objawienie przedhistoryczne
U praobjawienie

objawienie publiczne
U objawienie historyczne

objawienie w Fatimie
NU Fatima - objawienie

objawienie fatimskie

fatimskie objawienie

orędzie fatimskie

fatimskie orędzie

tajemnice fatimskie

objawienie maryjne w Fatimie

objawienie - Fatima

objawienie maryjne - Fatima

Fatima - objawienie

TK objawienie w La Salette-Falla-

vaux

objawienie w Lourdes

objawienie w Guadalupe

objawienie w Medjugorie

TS objawienie maryjne

objawienie w Guadalupe
NU Guadalupe - objawienie

objawienie maryjne w Guada-

lupe

objawienie - Guadalupe

objawienie maryjne - Guadalu-

pe

Guadelupe - objawienie

TK objawienie w La Salette-Falla-

vaux

objawienie w Lourdes

objawienie w Fatimie

objawienie w Medjugorie

TS objawienie maryjne
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objawienie w La Salette-Fallavaux

objawienie w La Salette-
-Fallavaux

NU La Salette - objawienie
objawienie maryjne w La Salet-
te
objawienie - La Salette
objawienie maryjne - La Salet-
te

TK objawienie w Lourdes
objawienie w Guadalupe
objawienie w Fatimie
objawienie w Medjugorie

TS objawienie maryjne

objawienie w Lourdes
NU Lourds - objawienie

objawienie maryjne w Lourds
objawienie - Lourdes
objawienie maryjne - Lourdes

TK objawienie w La Salette-Falla-
vaux
objawienie w Guadalupe
objawienie w Fatimie
objawienie w Medjugorie

TS objawienie maryjne

objawienie w Medjugorie
NU Medjugorie - objawienie

objawienia w Medjugorie
objawienie maryjne w Medju-
gorie
objawienie - Medjugorie
objawienie maryjne - Medjugo-
rie
Medjugorie - objawienia

TK objawienie w La Salette-Falla-
vaux
objawienie w Lourdes

objawienie w Guadalupe
objawienie w Fatimie

TS objawienie maryjne

Oblubienica
NU Panna Młoda

Oblubienica Pana
Oblubienica Jezusa Chrystusa
Oblubienica Baranka
Oblubienica Jezusa
Niepokalna Oblubienica Baran-
ka
gody Baranka
Żona Jezusa Chrystusa
Żona Jezusa

TK Mistyczne Ciało
Nowy Lud Boży
Wspólnota
Owczarnia
Budowla Boża
Świątynia Ducha
Drzewo Oliwne
Winnica Pańska
Oblubieniec

TS modele Kościoła
symbolika zaślubin

Oblubienica Baranka
U Oblubienica

Oblubienica Jezusa
U Oblubienica

Oblubienica Jezusa Chrystusa
U Oblubienica

Oblubienica Pana
U Oblubienica
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Obrona Konfesji Augsburskiej

Oblubieniec
NU Oblubieniec Kościoła

Jezus Oblubieniec
Pan Młody

TK Mesjasz
Alfa i Omega
Syn Człowieczy
Emmanuel
Syn Boży
Sługa Jahwe
Kyrios
Ja Jestem
Baranek Boży
Dobry Pasterz
Zbawiciel
Syn Dawida
Oblubienica
Mistyczne Ciało

TS tytuły chrystologiczne
symbolika zaślubin

Oblubieniec Kościoła
U Oblubieniec

obowiązek małżeński
U akt małżeński

obraz Boga
U obraz Boży

obraz Boży
(niektórzy uważają obraz Boży i po-
dobieństwo Boże za synonimy)

NU obraz Boga
wyobrażenie Boga
Bóg - obraz
selem
eikon tou Theou
imago Dei
Boży obraz

TK podobieństwo Boże
znaki Trójcy

TS stworzenie człowieka

TW godność osoby ludzkiej

obraza Boga
U grzech

obrazoburcy
U ikonoklazm

obrazoburstwo
U ikonoklazm

obrazy kościoła
U modele Kościoła

Obrona Konfesji Augsbur-
skiej

NU Apologia Konfesji Augsburskiej
Obrona Wyznania Augsbur-
skiego
Apologia Confessionis Augu-
stanae

TK Konfesja Augsburska
Mały Katechizm
Duży Katechizm
Artykuły Szmalkaldzkie
Formuła Zgody
Dotrechckie Wyznanie Wiary
Westminterskie Wyznanie Wiary
Common Prayer Book
39 Artykułów
Druga Konfesja Helwecka
Katechizm Heidelberski
Konfesja Sandomierska

TS Pisma wyznaniowe
luteranizm
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odkupienie

Obrona Wyznania Augsbur-
skiego

U Obrona Konfesji Augsburskiej

Obrońca
U Paraklet

obrońca Kościoła
U archanioł Michał

obrońca narody wybranego
U archanioł Michał

obrzędy kultyczne
U liturgia

obrzędy sakralne
U liturgia

obżarstwo
U łakomstwo

ocena teologiczna
U kwalifikacja teologiczna

oczyszczenie przez ogień
U czyściec

oczyszczenie przez wcielenia
U reinkarnacja

odczuwanie bólu przez Boga
U cierpienie Boga

odczuwanie cierpnienia przez
Boga

U cierpienie Boga

oddawanie czci Bogu
U adoracja

oddech Boga
U Duch Boga

odejście do ojców
U śmierć

odejście Jezusa do nieba
U wniebowstąpienie Jezusa

odejście od Kościoła
U apostazja

odejście od wiary
U apostazja

odejście z tego świata
U śmierć

Odkupiciel
U Zbawiciel

odkupienie
[często terminy ”zbawienie” i ”od-
kupienie” traktowane są jako sy-
nonimy i używane bywają zamien-
nie, zbawienie jest jednak poję-
ciem bardziej ogólnym, przynale-
żącym do podstawowych kategorii
wszystkich religii, także niechrze-
ścijańskich; odkupienie zaś to ter-
min ściśle chrześcijański oznaczają-
cy dzieło odkupienia i wykupienia
z niewoli grzechów, które dokonało
się przez życie, śmierć, mękę i zmar-
twychwstanie Jezusa]

NU dzieło odkupienia
apolytrosis
padah
lytron
wykupienie
Jezus Chrystus - odkupienie
ludzkości
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odpust

odkupienie ludzkości
dzieło odkupienia
Jezus Chrystus - dzieło odku-
pienia
wykupienie ludzkości
redemptio

TK zbawienie
usprawiedliwienie

TS soteriologia
TW ofiara Jezusa

współodkupicielstwo Maryi

odkupienie ludzkości
U odkupienie

odmiana serca
U metanoia

odmienienie świata
U nowe stworzenie

odmitologizowanie
U demitologizacja

odnowa charyzmatyczna
U ruch charyzmatyczny

odnowa świata
U nowe stworzenie

odnowa w Duchu Świętym
U ruch charyzmatyczny

odnowienie oblicza ziemi
U nowe stworzenie

odnowienie świata
U nowe stworzenie

odnowione ciało
U ciało zmartwychwstałe

odnowiony świat
U nowe stworzenie

odpust
NU odpusty

indulgentia
odpust zupełny
odpust cząstkowy

TK modlitwa za zmarłych
skarbiec Kościoła

TS czyściec
sakrament pojednania
obcowanie świętych

odpust cząstkowy
U odpust

odpust zupełny
U odpust

odpusty
U odpust

odpuszczenie grzechów
U przebaczenie grzechów

odpuszczenie grzechów w sa-
kramencie pokuty

U rozgrzeszenie

odrodzenie
U nowe narodzenie

odrodzenie duchowe
U nowe narodzenie

odrzucenie historyczności Jezu-
sa

U negacja historyczności Jezusa

odrzucenie uprzednie
U predestynacjonizm
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ofiara

odstępstwo
U apostazja

odstępstwo eschatologiczne
U apostazja eschatologiczna

odstępstwo od chrześcijaństwa
U apostazja

odstępstwo od wiary
U apostazja

odstępstwo przed końcem świa-
ta

U apostazja eschatologiczna

odwieczna Mądrość Boża
U Mądrość Boża

odwieczne istnienie Logosu
U preegzystencja Jezusa Chrystusa

Odwieczne Słowo
U Logos (teologia)

Odwieczne Słowo Boże
U Logos (teologia)

odwieczne zrodzenie
U zrodzenie

odwrócenie się od grzechu
U metanoia

oeconomia salutis
U historia zbawienia

ofiara
NU ofiary

ofiara całopalna
ofiara dziękczynna

ofiara kadzielna
ofiara biesiadna

TK liturgia
modlitwa

TS akt religijny
TW ofiara Jezusa

ofiara biesiadna
U ofiara

ofiara całopalna
U ofiara

ofiara dziękczynna
U ofiara

ofiara ekpiacyjna Jezusa
U ofiara Jezusa

ofiara eucharystyczna
U Eucharystia

ofiara Jezusa
NU ofiara Jezusa Chrystusa

Jezus - ofiara
Jezus Chrystus - ofiara
ofiara ekpiacyjna Jezusa
ekspiacyjna ofiara Jezusa
ekspiacyjna śmierć Jezusa
ofiara krzyżowa
ofiara Krzyża
ofiara przebłagalna Jezusa
przebłagalna ofiara Jezusa
ofiara paschalna Jezusa
paschalna ofiara Jezusa
ofiara Nowego Przymierza
ofiara Jezusa na krzyżu
ofiara na krzyżu
zadośćuczynienie dokonane przez
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Jezusa
ofiara zastępcza Jezusa
zastępcza ofiara Jezusa
zastępcza ofiara przebłagalna
zadośćuczynienie za grzechy
ludzkości

TK zstąpienie do otchłani
pośrednictwo Jezusa
posłuszeństwo Jezusa
zmartwychwstanie Jezusa
wniebowstąpienie Jezusa
wywyższenie Jezusa
Sługa Jahwe
Baranek Boży
zbawienie

TS zasługi Jezusa
odkupienie
ofiara
Kapłaństwo

TW Eucharystia

ofiara Jezusa Chrystusa
U ofiara Jezusa

ofiara Jezusa na krzyżu
U ofiara Jezusa

ofiara Jezusa - uobecnienie
U anamneza

ofiara kadzielna
U ofiara

ofiara Krzyża
U ofiara Jezusa

ofiara krzyżowa
U ofiara Jezusa

ofiara Mszy św.
U Eucharystia

ofiara Mszy świętej
U Eucharystia

ofiara na krzyżu
U ofiara Jezusa

ofiara Nowego Przymierza
U ofiara Jezusa

ofiara paschalna Jezusa
U ofiara Jezusa

ofiara przebłagalna Jezusa
U ofiara Jezusa

ofiara zastępcza Jezusa
U ofiara Jezusa

ofiary
U ofiara

ogień czyśćcowy
U czyściec

ogień oczyszczający
U czyściec

ogień piekielny
U piekło

oglądanie Boga
U wizja uszczęśliwiająca

ogołocenie się Jezusa Chrystu-
sa

U kenoza

ogród Adama i Ewy
U Eden

ogród Eden
U Eden
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ojcostwo Boga

ogród Edenu
U Eden

ogród pierwszych ludzi
U Eden

ogród rajski
U Eden

ogród rozkoszy
U Eden

ogród w Edenie
U Eden

ogród zasadzony przez Boga
U Eden

oikonomia te soterias
U historia zbawienia

ojciec kłamstwa
U Szatan

Ojciec święty
U papież

ojcostwo Boga
[termin ”Bóg Ojciec” odnosi się
do Pierwszej Osoby Trójcy Świętej;
”ojcostwo Boga” dotyczy zaś rela-
cji Boga do człowieka, porównywa-
nej drogą analogii do bycia ojcem
lub matką]

NU macierzyństwo Boga
ojcostwo i macierzyństwo Boga

TK Bóg Ojciec
istnienie Boga
poznanie Boga
przymioty Boga
imię Boga

opatrznośc
cierpienie Boga
gniew Boży
Bóg a zło
dziecięctwo Boże

TS Bóg
TW Abba

modlitwa Pańska

ojcostwo i macierzyństwo Boga
U ojcostwo Boga

ojcowie apostolscy
TK ojcowie Kapadoccy
TS ojcowie Kościoła

ojcowie Kapadoccy
TK ojcowie apostolscy

orygenizm
TS ojcowie Kościoła

ojcowie Kościoła
TS źródła teologii
TW ojcowie apostolscy

ojcowie Kapadoccy

Ojcze nasz
U modlitwa Pańska

okruchy Słowa
U Logos spermatikos

on
U byt

ontologiczny argument
U argument ontologiczny

ontologiczny dowód
U argument ontologiczny
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ontyczna świętość
U świętość Boga

opatrzność
NU opatrzność Boga

opatrzność Boża
opatrzność Boska
Boska opatrzność
Boża opatrzność

TK poznanie Boga
imię Boga
ojcostwo Boga
gniew Boży
Stwórca
Bóg a zło
cierpienie Boga
Trójca Święta
przymioty Boga
deizm
ciągłość stwarzania
immanencja Boga

TS Bóg
TW historia zbawienia

opatrzność Boga
U opatrzność

opatrzność Boska
U opatrzność

opatrzność Boża
U opatrzność

opętanie
NU opętanie diabelskie

diabelskie opętanie
opętanie demoniczne
demoniczne opętanie
zniewolenie demoniczne

demoniczne zniewolenie
possesio

TK demony
bunt aniołów
Szatan
egzorcyzm
pokusa
modlitwa o uwolnienie
rozeznanie duchowe

opętanie demoniczne
U opętanie

opętanie diabelskie
U opętanie

opieka anioła
U anioł stróż

opieka aniołów
U anioł stróż

opiekuńczy anioł
U anioł stróż

oponenet Chrystusa
U Antychryst

opowiedzenie się za Antychry-
stem

U apostazja eschatologiczna

opus operantis
U ważność sakramentów

opus operatum
U ważność sakramentów

oratio
U modlitwa
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orygenizm

ordinatio sacerdotalis
U sakrament kapłaństwa

ordynacja
U sakrament kapłaństwa

ordynacja kapłańska
U sakrament kapłaństwa

ordynacja kapłańska kobiet
U kapłaństwo kobiet

ordynacja kobiet
U kapłaństwo kobiet

ordynariusz
U biskup

ordynowanie kobiet
U kapłaństwo kobiet

Orędowniczka
U pośrednictwo Maryi

Orędownik
U Paraklet

Orędownik Boży
U Paraklet

orędzie
U kerygmat

orędzie fatimskie
U objawienie w Fatimie

orędzie Jezusa Chrystusa
U nauczanie Jezusa

Orientalne Kościoły Narodowe
U Kościoły przedchalcedońskie

Orientalne Kościoły Ortodok-
syjne

U Kościoły przedchalcedońskie

Ormiański Kościół Apostolski
U Kościoły przedchalcedońskie

Ormiański Kościół Katolicki
U Kościoły unickie

Ortodoksyjne Kościoły Wschod-
nie

U Kościoły Wschodnie

Ortodoksyjny Kościół Etiopski
U Kościoły przedchalcedońskie

Ortodoksyjny Kościół Koptyj-
ski

U Kościoły przedchalcedońskie

orygenizm
NU nauka Orygenesa
TK chrystologia Logos-sarks

teologia symboliczna
apokatastaza
reinkarnacja
preegzystencja duszy
ojcowie Kapadoccy

TS teologia aleksandryjska

orzeczenie ex cathedra
U ex cathedra

osądzenie i skazanie Jezusa
U proces Jezusa

osądzenie Jezusa
U proces Jezusa
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osobowość Boga

oskarżyciel ludzi
U Szatan

oskarżyciel ludzkości
U Szatan

oskarżyciel naszych braci
U Szatan

oskarżyciel rodzaju ludzkiego
U Szatan

osoba
NU persona

prosopon
TK hipostaza

ousia

TW osobowość Boga
osobowość Szatana
osoba ludzka
wolna wola
wolnośc

osoba Boga
U osobowość Boga

Osoba korporatywna
U Wspólnota

osoba ludzka
NU persona humana

człowiek - osobowość
ludzka osoba
osobowość człowieka

TK wolna wola

TS osoba
człowiek

TW godność osoby ludzkiej

osoba ludzka - godność
U godność osoby ludzkiej

osobowość Boga
NU Bóg - osobowość

Bóg osobowy
osobowy Bóg
osoba Boga
personalność Boga
Bóg - personalność

TK wszechmoc Boga
duchowość Boga
wieczność Boga
wszechwiedza Boga
wszechobecność Boga
transcendencja Boga
immanencja Boga
doskonałość Boga
samoistność Boga
niepojętość Boga
jedyność Boga
jedność Boga
niezmienność Boga
niecierpiętliwość Boga
dobroć Boga
wolność Boga
sprawiedliwość Boża
miłosierdzie Boże
wierność Boga
świętość Boga
prawdomówność Boga
teizm
panteizm

TS przymioty Boga
osoba

osobowość człowieka
U osoba ludzka
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osobowość Szatana

osobowość Jezusa
U psychologia Jezusa

osobowość Szatana
NU Szatan - osobowość

antyosoba
TS Szatan

osoba

osobowy Bóg
U osobowość Boga

Osoby Boskie - pochodzenie
U pochodzenie Osób Bożych

Osoby Boże - pochodzenie
U pochodzenie Osób Bożych

Osoby Boże - relacje
U relacje Osób Bożych

Osoby Boże - relacje
U relacje Osób Bożych

Osoby w Trójcy Świętej
U relacje Osób Bożych

ostateczny sakrament
U sakrament chorych

ostateczny sąd
U sąd ostateczny

ostatni sakrament
U sakrament chorych

Ostatnia Wieczerza
TK męka Jezusa
TS życie Jezusa
TW ustanowienie Eucharystii

ostatnie namaszczenie
U sakrament chorych

ostatnie namaszczenie
U sakrament chorych

Oszczerca
U Szatan

otchłań
NU szeol

limbus
kraina zmarłych
miejsce pobytu zmarłych
kraina cieni
świat podziemny

TK Niebo (teologia)
czyściec
piekło
zstąpienie do otchłani

TS stany eschatyczne
TW limbus puerorum

limbus patrum

otchłań dzieci
U limbus puerorum

otchłań ojców
U limbus patrum

otchłań patriarchów
U limbus patrum

otchłań przeznaczona dla dzieci
U limbus puerorum

otchłań przeznaczona dla oj-
ców

U limbus patrum
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palamizm

oth
U cud

otrzymanie ran Chrystusa
U stygmatyzacja

otrzymanie stygmatów
U stygmatyzacja

otwarta komunia
U komunia otwarta

ousia
NU usia

essentia
TK hipostaza

relacje Osób Bożych
osoba
homousios

TS Trójca Święta

Owczarnia
NU Trzoda Chrystusa

Owczarnia Pana
Owczarnia Chrystusa

TK Mistyczne Ciało
Nowy Lud Boży
Oblubienica
Wspólnota
Budowla Boża
Świątynia Ducha
Drzewo Oliwne
Winnica Pańska
Dobry Pasterz

TS modele Kościoła

Owczarnia Chrystusa
U Owczarnia

Owczarnia Pana
U Owczarnia

owoce Ducha Świętego
NU Duch Święty - owoce

Duch Św. - owoce
TK dary Ducha Świętego

charyzmaty
TS działanie Ducha Świętego
TW zasługa

ożywienie Jezusa
U zmartwychwstanie Jezusa

padah
U odkupienie

paenitentia
U spowiedź

palamizm
NU istota i energie
TK agnostycyzm

fideizm
przebóstwienie
teologia apofatyczna

TS poznanie Boga
prawosławie

palingeneza
U reinkarnacja

Pamiątka
U anamneza

pamiątka Ostatniej Wieczerzy
U anamneza

pamiątka śmierci i zmartwych-
wsytania

U anamneza
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panenteizm

Pan
U Kyrios

Pan Bóg
U Bóg

Pan ciemności
U Szatan

Pan Jezus
U Kyrios

Pan Młody
U Oblubieniec

Pan Much
U Belzebub

Panagia
U niepokalane poczęcie

panenteizm
TK transcendencja Boga

teologia procesu

TS panteizm

Panhagia
U niepokalane poczęcie

Panna Maryja
U Maryja

Panna Młoda
U Oblubienica

panowanie Boga
U Królestwo Boże

panowanie człowieka
NU władza człowieka

człowiek - panowanie
czynienie Ziemi poddaną
zarządzanie światem
panowanie człowieka nad świa-
tem
rządy człowieka

TK stworzenie człowieka
antropocentryzm
świat

TS człowiek
przymierze z pierwszymi ludźmi

TW praca

panowanie człowieka nad świa-
tem

U panowanie człowieka

panowanie Jezusa
U wywyższenie Jezusa

panowanie Jezusa nad naturą
U cuda Jezusa

panpneumatologizm
U eklezjologia charyzmatyczna

panteistyczna koncepcja zła
NU zło - koncepcja panteistyczna

zło - koncepcja emanacyjna
TK zło metafizyczne

zło moralne
Bóg a zło
dualizm
zło fizyczne

TS zło
panteizm
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papież

panteizm
TK politeizm

monoteizm
ateizm
teizm
deizm
agnostycyzm
argumenty na istnienie Boga
wszechobecność Boga
transcendencja Boga
immanencja Boga
osobowość Boga
emanacja

TS istnienie Boga
TW panenteizm

panteistyczna koncepcja zła

panteizm eklezjologiczny
U eklezjologia charyzmatyczna

Pantokrator
U wszechmoc Boga

państwo i Kościół
U Kościół i państwo

papa
U papież

papalizm
U ultramontanizm

papalizm
U papocezaryzm

papieska nieomylność
U nieomylność papieska

papieska supremacja
U prymat papieski

papieska władza
U prymat papieski

papieski autorytet
U prymat papieski

papieski prymat
U prymat papieski

papieskie zwierzchnictwo
U prymat papieski

papiestwo
U papież

papiestwo
U papież

papież
[tytułu papieża używa również pra-
wosławny patriarcha Aleksandrii i
całej Afryki oraz koptyjski patriar-
cha Aleksandrii, który jest głową
Kościoła koptyjskiego]

NU papa
pappas
biskup Rzymu
papiestwo
papieże
papiestwo
patriarcha Rzymu
patriarcha Zachodu
głowa Kościoła rzymskokato-
lickiego
głowa Państwa Watykan
Wikariusz Chrystusa
Wikariusz Jezusa Chrystusa
prymas Włoch
następca św. Piotra
następca Piotra
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papocezaryzm

następca Szymona-Piotra
następca Piotra Apostoła
następca Księcia Apostołów
Sługa Sług Bożych
Pontifex Maximus
Summus Pontifex
Servus servorum Dei
Ojciec święty
Jego świątobliwość
zastępca Jezusa Chrystusa
głowa Kościoła katolickiego
Stolica Apostolska
pasterz Kościoła powszechnego

TK koncyliaryzm
ultramontanizm
pentarchia
kolegialność Kościoła
prezbiterianizm
episkopalizm
kongregacjonalizm
autokefalia
sukcesja apostolska
biskup

TS rządy w Kościele
TW nauczanie zwyczajne papieża

ex cathedra
prymat papieski
nieomylność papieska
posługa Piotrowa
papocezaryzm
wybór papieża

papież - autorytet
U prymat papieski

papież - nauczanie zwyczajne
U nauczanie zwyczajne papieża

papież - nieomylność
U nieomylność papieska

papież - prymat
U prymat papieski

papież - supremacja
U prymat papieski

papież - wybór
U wybór papieża

papież - zwierzchnictwo
U prymat papieski

papieże
U papież

papieże - autorytet
U prymat papieski

papieże - nieomylność
U nieomylność papieska

papieże - prymat
U prymat papieski

papieże - supremacja
U prymat papieski

papieże - wybór
U wybór papieża

papizm
U ultramontanizm

papocezaryzm
NU papalizm

teoria dwóch mieczy
nauka o dwóch mieczach

TK cezaropapizm
prymat papieski

TS Kościoł i państwo
papież
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paruzja

pappas
U papież

Paracletus
U Paraklet

paradisus voluptatis
U Eden

paradosis
U Tradycja

paradoxa
U cud

Paraklet
NU Duch Prawdy

Duch Paraklet
Jezus Chrystus Paraklet
Parakletos
Paracletus
Praklit
inny Paraklet
Menachem
Spiritus Advocatus
Advocatus
Pocieszyciel
Duch Pocieszyciel
Duch Obrońca
Duch Orędownik
Duch Rzecznik
Orędownik Boży
Orędownik
Wspomożyciel
Obrońca
Boży Obrońca
Boży Adwokat
Boży Orędownik

TS pośrednictwo Jezusa
działanie Ducha Świętego

Parakletos
U Paraklet

partykularyzm zbawienia
NU ekskluzywizm zbawienia
TK pewność zbawienia

konieczność zbawienia
uniwersalizm zbawienia
zbawienie poza Kościołem
zbawienie dzieci nieochrzczo-
nych
wybranie

TS zbawienie

paruzja
NU powtórne przyjście Chrystusa

powrót Chrystusa
drugie przyjście Chrystusa
powrót Jezusa Chrystusa
paruzja Jezusa Chrystusa
powtórne przyjście Jezusa Chry-
stusa
przyjście powtórne Jezusa Chry-
stusa
Jezus Chrystus - powtórne
przyjście
Jezus - powtórne przyjście
Jezus Chrystus - przyjście po-
wtórne
Jezus - przyjście powtórne
Jezus Chrystus - przyjście w
chwale
Jezus - przyjście w chwale
Jezus Chrystus - paruzja
Jezus - paruzja
Jezus Chrystus - powrót
Jezus - powrót
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patripasjanizm

Jezus Chrystus - drugie przyj-
ście
Jezus - drugie przyjście

TK sąd ostateczny
nowe stworzenie
millenaryzm
adwentyzm
apostazja eschatologiczna
koniec świata
pełnia czasu
Antychryst
Syn Człowieczy
eschatologizm
wniebowstąpienie Jezusa

TS akty eschatyczne
Jezus Chrystus

paruzja Jezusa Chrystusa
U paruzja

paschalna ofiara Jezusa
U ofiara Jezusa

pasja Jezusa Chrystusa
U męka Jezusa

passio Domini
U męka Jezusa

passio Domini Iesu Christi
U męka Jezusa

passio Iesu Christi
U męka Jezusa

pasterz diecezji
U biskup

pasterz Kościoła lokalnego
U biskup

pasterz Kościoła powszechnego
U papież

pastoralna akomodacja
U akomodacja pastoralna

Pater noster
U modlitwa Pańska

patriarcha Rzymu
U papież

patriarcha Zachodu
U papież

patripasjanie
U patripasjanizm

patripasjanizm
NU patripasjanie
TK modalizm

communicatio idiomatum
cierpienie Boga
niecierpiętliwość Boga

TS herezje trynitarne
herezje chrystologiczne

Pawłowy przywilej
U przywilej Pawłowy

pax
U pokój

peccatum
U grzech

peccatum mortale
U grzech ciężki

peccatum originale
U grzech pierworodny
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pewność zbawienia

peccatum veniale
U grzech powszedni

pegaia theotys
U Bóg Ojciec

peiradzein
U pokusa

pelagianie
U pelagianizm

pelagianizm
NU pelagianie

TK semipelagianizm
grzech pierworodny
mesalianizm
augustynianizm
egzemplaryzm

TS samozbawienie
herezje soteriologiczne
herezje charytologiczne

Pełna Łaski
U niepokalane poczęcie

pełnia
U pleroma

pełnia bytu
U Absolut

pełnia człowieczeństwa Jezusa
U człowieczeństwo Jezusa

pełnia istnienia
U Absolut

pentarchia
TK papież

ultramontanizm
kongregacjonalizm
kolegialność Kościoła
koncyliaryzm
prezbiterianizm
episkopalizm
autokefalia

TS rządy w Kościele

pentekostalizm
U ruch zielonoświątkowy

persona
U osoba

persona humana
U osoba ludzka

personalność Boga
U osobowość Boga

perychoreza chrystologiczna
U unia hipostatyczna

perychoreza Osób Bożych
U relacje Osób Bożych

perychoreza trynitarna
U relacje Osób Bożych

peszah
U grzech

pewność zbawienia
TK konieczność zbawienia

partykularyzm zbawienia
uniwersalizm zbawienia
zbawienie poza Kościołem
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piekło

zbawienie dzieci nieochrzczo-
nych

TS zbawienie

philia
U miłość

philotes
U miłość

pieczęc
U charakter sakramentalny

piekielna czeluść
U piekło

piekielne męki
U piekło

piekielny ogień
U piekło

piekło
NU ogień piekielny

piekielny ogień
gehenna
męki piekielne
piekielne męki
wieczne potępienie
potępienie
potępienie wieczne
infernum
kara piekła
kary piekielne
poena damni
poena sensus
Tartar
Tartaros
abyssos
czeluść

czeluść piekielna
piekielna czeluść
miejsce wiecznej rozpaczy
jezioro ognia i siarki
męki wieczne
wieczne męki

TK Niebo (teologia)
czyściec
otchłań
Szatan
demony
gniew Boży
sąd Boży
apokatastaza
zstąpienie do otchłani

TS stany eschatyczne

pierworodny grzech
U grzech pierworodny

pierwotna niewinność
NU stan pierwotny

pierwotny stan
pierwotny porządek
porządek pierwotny
porządek Adama
świętośc pierwotna
pierwotna świętośc
sprawiedliwość pierwotna
pierwotna sprawiedliwość
niewinność pierwotna
niewinność pierwszych ludzi
sprawiedliwość pierwszych lu-
dzi
pierwsi ludzie - niewinność
pierwsi ludzie - sprawiedliwość
stan pierwszych ludzi

TK Eden
Adam
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Ewa
przymierze z pierwszymi ludźmi
pierwszy grzech
grzech pierworodny
usprawiedliwienie
wizja uszczęśliwiająca

TS stworzenie człowieka
pierwsi ludzie

pierwotna sprawiedliwość
U pierwotna niewinność

pierwotna świętośc
U pierwotna niewinność

pierwotny byt
U Absolut

pierwotny porządek
U pierwotna niewinność

pierwotny raj
U Eden

pierwotny stan
U pierwotna niewinność

pierwsi ludzie
NU Adam i Ewa

prarodzice
pierwsze małżeństwo
protoplaści ludzkości
pierwszy człowiek
protoplaści rodzaju ludzkiego

TK Eden
obraz Boży
podobieństwo Boże

TS stworzenie człowieka
TW Adam

Ewa

przymierze z pierwszymi ludźmi
pierwotna niewinność
pierwszy grzech
grzech pierworodny

pierwsi ludzie - niewinność
U pierwotna niewinność

pierwsi ludzie - przymierze
U przymierze z pierwszymi ludźmi

pierwsi ludzie - sprawiedliwość
U pierwotna niewinność

pierwsi ludzie - upadek
U pierwszy grzech

pierwsza kobieta
U Ewa

pierwsza matka
U Ewa

pierwsza niewiasta
U Ewa

Pierwsza Osoba Trójcy Świętej
U Bóg Ojciec

Pierwsza Przyczyna
U Absolut

pierwsze małżeństwo
U pierwsi ludzie

pierwsze przymierze
U przymierze synajskie

pierwszy człowiek
U pierwsi ludzie

pierwszy człowiek
U Adam
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pierwszy grzech

pierwszy grzech
NU upadek człowieka

grzech pierwszych ludzi
upadek Adama i Ewy
grzech Adama i Ewy
upadek pierwszych rodziców
upadek pierwszych ludzi
upadek Adama
upadek pierwszego człowieka
pierwsi ludzie - upadek

TK Eden
Adam
Ewa
przymierze z pierwszymi ludźmi
pierwotna niewinnośc
grzech pierworodny

TS pierwsi ludzie
grzech

Pierwszy i Ostatni
U Alfa i Omega

pierwszy mężczyzna
U Adam

pierwszy ojciec
U Adam

Pierwszy Testament
U Stary Testament

pięć dowodów na istnienie Bo-
ga

U pięć dróg

pięć dróg
NU pięć dróg św. Tomasza

dowody św. Tomasza
tomistyczne dowody na istnie-
nie Boga

pięć dowodów na istnienie Bo-
ga

TK argument ontologiczny
argument teleologiczny
argument deontologiczny
argument eudajmonistyczny
argumenty religiologiczne

TS argumenty na istnienie Boga
tomizm

TW argument kosmologiczny
argument klimakologiczny
argument teleologiczny

pięć dróg św. Tomasza
U pięć dróg

Piotr i apostołowie
U Dwunastu

Piotrowa posługa
U posługa Piotrowa

Piotrowe posługiwanie
U posługa Piotrowa

Piotrowy przywilej
U przywilej Piotrowy

Piotrowy urząd
U posługa Piotrowa

Pisma symboliczne
U Pisma wyznaniowe

Pisma wyznaniowe
NU Księgi wyznaniowe

Księgi symboliczne
Pisma symboliczne

TK symbol wiary
TS symbolika
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pneumatocentryzm

TW Konfesja Augsburska
Obrona Konfesji Augsburskiej
Mały Katechizm
Duży Katechizm
Artykuły Szmalkaldzkie
Formuła Zgody
Dotrechckie Wyznanie Wiary
Westminsterskie Wyznanie Wia-
ry
Common Prayer Book
39 Artykułów
Druga Konfesja Helwecka
Katechizm Heidelberski
Konfesja Sandomierska

Pismo
U Biblia

Pismo Święte
U Biblia

Pismo Święte - kanon
U kanon Pisma Świętego

pistis
U wiara

pleroma
NU pełnia
TK chrystologia kosmiczna

gnostycyzm
Alfa i Omega

pleromizacja
U chrystologia kosmiczna

płciowość człowieka
U płciowość ludzka

płciowość ludzka
NU płciowość człowieka

płeć człowieka
płeć ludzka
seksualność ludzka
seksualnośc człowieka
człowiek - płciowość
człowiek - seksualność
ludzie - płciowość
ludzie - seksualność
ludzka płciowość
ludzka seksualność

TK ciało ludzkie

TS człowiek

TW akt małżeński
komplementarność płci

płeć człowieka
U płciowość ludzka

płeć - komplementarność
U komplementarność płci

płeć ludzka
U płciowość ludzka

Pneuma Hagion
U Duch Święty

pneuma tou Theou
U Duch Boga

pneumatika
U dary Ducha Świętego

pneumatocentryzm
TK eschatologia charyzmatyczna

TS Duch Święty
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pneumatologia

pneumatocentryzm eklezjolo-
giczny

U eklezjologia charyzmatyczna

pneumatochowie
U macedonianizm

pneumatologia
NU traktat o Duchu Świętym

nauka o Duchu Świętym
teologia Ducha Świętego

TK protologia
trynitologia
chrystologia
eklezjologia
charytologia
mariologia
sakramentologia
eschatologia

TS teologia dogmatyczna
TW Duch Święty

pneumatologia biblijna

pneumatologia biblijna
NU biblijna pneumatologia

Duch Święty - nauczanie biblij-
ne
Duch Święty - nauka biblijna
Duch Św. - nauczanie biblijne
Duch Św. - nauka biblijna
biblijna nauka o Duchu Świę-
tym
nauka biblijna o Duchu Świę-
tym
nauczanie biblijne o Duchu
Świętym

TS pneumatologia
teologia biblijna

TW Mądrość Boża
Chwała Boża
Szekina
Duch Boga

pneumatologia chrystologiczna
U chrystologia eschatyczno-pneu-

matologiczna

pneumatologiczne herezje
U herezje pneumatologiczne

pobożność
NU dar pobożności

pobożność - dar

TK mądrość
rozum
męstwo
wiedza
rada
bojaźń Boża

TS dary Ducha Świętego

pobożność - dar
U pobożność

pobożność eucharystyczna
U kult Eucharystii

pobożność maryjna
U kult maryjny

pobyt Jezusa na pustyni
U kuszenie Jezusa

pochodzenie ciała człowieka
U pochodzenie człowieka
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pochodzenie Osób Bożych

pochodzenie człowieka
NU człowiek - pochodzenie

antropogeneza
filogeneza człowieka
ewolucja człowieka
pochodzenie ciała człowieka
teoria ewolucji człowieka
proces ewolucji człowieka

TK stworzenie człowieka

TS człowiek
ewolucjonizm

TW hominizacja
poligenizm
monogenizm
monofiletyzm
polifiletyzm

pochodzenie Ducha Św.
U pochodzenie Ducha Świętego

pochodzenie Ducha Święte-
go

NU Duch Święty - pochodzenie
Duch Św. - pochodzenie
tchnienie
pochodzenie Ducha Św.

TK działanie Ducha Świętego
boskość Ducha Świętego
zrodzenie
Bóg Ojciec

TS pochodzenie Osób Bożych
Duch Święty

TW filioque

pochodzenie Ducha Świętego
od Syna

U filioque

pochodzenie duszy
[dotyczy tego, jak teologia tłumaczy
powstanie duszy pierwszego czło-
wieka i dusz rodzących się obecnie
dzieci]

NU pochodzenie duszy ludzkiej
dusza - pochodzenie
dusza ludzka - pochodzenie

TK nieśmiertelność duszy
stworzenie człowieka

TS dusza ludzka
TW traducjonizm

preegzystencja duszy
emanacjonizm duszy
kreacjonizm

pochodzenie duszy ludzkiej
U pochodzenie duszy

pochodzenie Kościoła
U geneza Kościoła

pochodzenie od Syna
U filioque

pochodzenie Osób Boskich
U pochodzenie Osób Bożych

pochodzenie Osób Bożych
NU pochodzenie Osób Boskich

Osoby Boże - pochodzenie
Osoby Boskie - pochodzenie
pochodzenie Trójcy Świętej
Trójca Święta - pochodzenie

TS relacje Osób Bożych
TW pochodzenie Ducha Świętego

zrodzenie
Bóg Ojciec

pochodzenie sakramentów
U ustanowienie sakramentów
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podobieństwo Boże

pochodzenie także od Syna
U filioque

pochodzenie Trójcy Świętej
U pochodzenie Osób Bożych

Pocieszyciel
U Paraklet

Początek i Koniec
U Alfa i Omega

poczęcie Jezusa
U dziewicze poczęcie Jezusa

poczęcie Jezusa Chrystusa
U dziewicze poczęcie Jezusa

poddanie się Jezusa woli Ojca
U posłuszeństwo Jezusa

poddanie wszystkiego Jezusowi
U wywyższenie Jezusa

podobieństwo Boże
(niektórzy obraz Boży i podobień-
stwo Boże, uważają za synonimy)

NU podobieństwo do Boga
demut
Boże podobieństwo
similitudo Dei

TK obraz Boży
przebóstwienie
znaki Trójcy
praca

TS stworzenie człowieka

podobieństwo do Boga
U podobieństwo Boże

podobnej natury
U homoios

podobny do Ojca
U homoios

podrzędnośc Syna Bożego
U subordynacjonizm

podtrzymywanie świata w ist-
nieniu

U ciągłość stwarzania

podwójna predestynacja
U predestynacjonizm

podwójne przeznaczenie
U predestynacjonizm

podzaił w Kościele
U schizma

podziały w Kościele
U schizma

poena damni
U piekło

poena sensus
U piekło

pogląd heretycki
U herezja

poglądy heretyckie
U herezja

pogromca Smoka
U archanioł Michał

pogromca Szatana
U archanioł Michał
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politeizm

pojednanie wszystkich stwo-
rzeń z Bogiem

U apokatastaza

pojmanie i proces Jezusa
U proces Jezusa

pojmanie Jezusa
U proces Jezusa

pokój
NU szalom

pokój Boży
pax
eirene
pokój mesjański
mesjański pokój
pokój Chrystusowy

TK mesjanizm biblijny
TS historia zbawienia

pokój Boży
U pokój

pokój Chrystusowy
U pokój

pokój mesjański
U pokój

pokusa
NU kuszenie

pokuszenie
tentatio
peiradzein

TK Szatan
egzorcyzm
modlitwa o uwolnienie
opętanie

grzech
kuszenie Jezusa

pokuszenie
U pokusa

pokuta nałożona przez kapłana
U zadośćuczynienie za grzechy

pokuta - sakrament
U sakrament pojednania

pokuta za grzechy
U zadośćuczynienie za grzechy

poligenizm
TK hominizacja

monogenizm
grzech pierworodny

TS pochodzenie człowieka

politeizm
NU wielobóstwo
TK teizm

monoteizm
ateizm
deizm
agnostycyzm
panteizm
argumenty na istnienie Boga
jedynośc Boga

TS istnienie Boga

TW tryteizm
henoteizm
triada

polscy arianie
U socynianizm
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posługa Piotrowa

Pomazaniec
U Mesjasz

Pomazaniec Boży
U Mesjasz

ponowne inkarnacje
U reinkarnacja

ponowne narodzenie
U nowe narodzenie

Pontifex Maximus
U papież

poprzednie inkarnacje
U reinkarnacja

poprzednie wcielenia
U reinkarnacja

porównawcza symbolika
U symbolika

porównawcza teologia
U symbolika

porządek Adama
U pierwotna niewinność

porządek nadprzyrodzony
U nadprzyrodzoność

porządek pierwotny
U pierwotna niewinność

porządek prawd
U hierarchia prawd wiary

porzucenie chrześcijaństwa
U apostazja

porzucenie wiary
U apostazja

posłańcy Boga
U anioł

posługa diakonów
U diakon

posługa kapłańska
U kapłaństwo hierarchiczne

posługa kapłańska kobiet
U kapłaństwo kobiet

posługa Kościoła
U misja Kościoła

posługa laikatu
U laikat

posługa Piotrowa
NU posługiwanie Piotrowe

Piotrowa posługa
Piotrowe posługiwanie
munus petrinum
urząd Piotrowy
Piotrowy urząd

TK nauczanie zwyczajne papieża
ex cathedra
prymat papieski
papocezaryzm
nieomylność papieska

TS papież
TW prymat Piotrowy

posługa stałego diakona
U diakonat stały

posługa świeckich
U laikat
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pośrednictwo Jezusa

posługi w Kościele
U struktura Kościoła

posługiwanie Piotrowe
U posługa Piotrowa

posłuszeństwo Jezusa
NU wola Jezusa

wola Jezusa Chrystusa
Jezus - posłuszeństwo
Jezus - posłuszeństwo woli Oj-
ca
Jezus Chrystus - posłuszeństwo
woli Ojca
Jezus Chrystus - posłuszeństwo
Jezus Chrystus - wolna wola
Jezus Chrystus - wola
poddanie się Jezusa woli Ojca
Jezus Chrystus - poddanie się
woli Ojca
posłuszeństwo Jezusa Chrystu-
sa woli Ojca

TK zstąpienie do otchłani
pośrednictwo Jezusa
ofiara Jezusa
zmartwychwstanie Jezusa
wniebowstąpienie Jezusa
wywyższenie Jezusa
monoteletyzm
wola Boża

TS zasługi Jezusa

posłuszeństwo Jezusa Chrystu-
sa woli Ojca

U posłuszeństwo Jezusa

possesio
U opętanie

postanowienie poprawy
U skrucha

pośrednia wiedza Boga
U wiedza pośrednia

pośrednictwo Jezusa
NU Mediator Dei

Pośrednik
Jedyny Pośrednik
Jezus - pośrednictwo
Jezus Chrystus - pośrednictwo
pośrednictwo Jezusa Chrystusa
Jezus Pośrednik
potrójna funkja Jezusa
potrójna funkcja Jezusa Chry-
stusa
Jezus - potrójna funkcja
Jezus Chrystus - potrójna funk-
cja
Pośrednik zbawienia

TK zstąpienie do otchłani
posłuszeństwo Jezusa
ofiara Jezusa
zmartwychwstanie Jezusa
wniebowstąpienie Jezusa
wywyższenie Jezusa
Nowe Przymierze
pośrednictwo Maryi

TS zasługi Jezusa

TW Kapłaństwo
królewska funkcja Jezusa
prorocka funkcja Jezusa
Paraklet

pośrednictwo Jezusa Chrystusa
U pośrednictwo Jezusa
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pośrednictwo Maryi

pośrednictwo Maryi
NU Maryja - pośrednictwo

pośredniczenie Maryi
pośrednictwo NMP
pośrednictwo Najświętszej Ma-
ryi Panny
wstawiennictwo Maryi
Maryja - wstawiennictwo
pośredniczenie Najświętszej Ma-
ryi Panny
pośredniczenie Maryi
Maryja - pośredniczenie
Maryja Pośredniczka
Pośredniczka
Mediatrix
Wspomożycielka
Wspomożycielka wiernych
Maria Mediatrix
Pośredniczka wszelkich łask
Mediatrix omnium gratiarum
Orędowniczka
Maryja Orędowniczka
Szafarka łask

TK zwiastowanie
Boże Macierzyństwo Maryi
niepokalane poczęcie
dziewictwo Maryi
wniebowzięcie Maryi
duchowe macierzyństwo Maryi
współodkupicielstwo Maryi
kult maryjny
wstawiennictwo świętych
pośrednictwo Jezusa

TS Maryja

pośrednictwo Najświętszej Ma-
ryi Panny

U pośrednictwo Maryi

pośrednictwo NMP
U pośrednictwo Maryi

pośredniczenie Maryi
U pośrednictwo Maryi

pośredniczenie Maryi
U pośrednictwo Maryi

pośredniczenie Najświętszej Ma-
ryi Panny

U pośrednictwo Maryi

Pośredniczka
U pośrednictwo Maryi

Pośredniczka wszelkich łask
U pośrednictwo Maryi

Pośrednik
U pośrednictwo Jezusa

Pośrednik zbawienia
U pośrednictwo Jezusa

potencjał religijny człowieka
U homo religiosus

potępienie
U piekło

potępienie wieczne
U piekło

potępiona nauka
U herezja

potomek Dawida
U Syn Dawida

potomek króla Dawida
U Syn Dawida
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powołanie kapłańskie

potrójna funkcja Jezusa Chry-
stusa

U pośrednictwo Jezusa

potrójna funkja Jezusa
U pośrednictwo Jezusa

powinność małżeńska
U akt małżeński

powołanie
NU powołanie człowieka przez Bo-

ga
powołanie przez Boga

TK wybranie
sens życia

TS predestynacja
TW prorok

powołanie kapłańskie

powołanie człowieka przez Bo-
ga

U powołanie

powołanie do istnienia
U akt stwórczy

powołanie do kapłaństwa
U powołanie kapłańskie

powołanie do posługi kapłań-
skiej

U powołanie kapłańskie

powołanie do stanu duchowne-
go

U powołanie kapłańskie

powołanie do stanu kapłańskie-
go

U powołanie kapłańskie

powołanie kapłańskie
NU powołanie do stanu duchowne-

go
powołanie na kapłana
powołanie na księdza
powołanie do posługi kapłań-
skiej
powołanie do stanu kapłańskie-
go
powołanie kościelne
kapłańskie powołanie
powołanie do kapłaństwa

TK celibat
kapłaństwo kobiet
stopnie sakramentu kapłaństwa

TS sakrament kapłaństwa
powołanie

powołanie kościelne
U powołanie kapłańskie

powołanie na kapłana
U powołanie kapłańskie

powołanie na księdza
U powołanie kapłańskie

powołanie prorockie
U prorok

powołanie przez Boga
U powołanie

powołanie świeckich
U laikat

powoływanie biskupów Rzymu
U wybór papieża

powoływanie papieży
U wybór papieża

231



powszechność Kościoła

powrót Chrystusa
U paruzja

powrót Jezusa Chrystusa
U paruzja

powrót Jezusa do nieba
U wniebowstąpienie Jezusa

powstanie Jezusa z martwych
U zmartwychwstanie Jezusa

powstanie Kościoła
U geneza Kościoła

powstanie z martwych
U zmartwychwstanie

powstanie z martwych Jezusa
U zmartwychwstanie Jezusa

powszechne kapłaństwo
U kapłaństwo powszechne

powszechne zbawienie
U uniwersalizm zbawienia

powszechność Kościoła
NU Kościół - powszechność

Kościół - katolickość
katolickość Kościoła

TK apostolskość Kościoła
jedność Kościoła
świętość Kościoła
uniwersalizm zbawienia
misyjność Kościoła

TS przymioty Kościoła
TW przynależność do Kościoła

powszechność zbawienia
U uniwersalizm zbawienia

powszechny sąd Boży
U sąd ostateczny

powściągliwość
U umiarkowanie

powtórne inkarnacje
U reinkarnacja

powtórne przyjście Chrystusa
U paruzja

powtórne przyjście Jezusa Chry-
stusa

U paruzja

powtórne wcielenie
U reinkarnacja

poza Kościołem nie ma zbawie-
nia

U zbawienie poza Kościołem

pozabiblijne kosmogonie
U kosmogonie pozabiblijne

pozabiblijne mity kosmogonicz-
ne

U kosmogonie pozabiblijne

pozdrowienie anielskie
U Ave Maria

poznanie Boga
NU Bóg - poznanie

poznanie natury Boga
Bóg - poznawalność
poznawalność Boga

TK istnienie Boga
przymioty Boga
imię Boga
ojcostwo Boga
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praobjawienie

opatrzność
cierpienie Boga
gniew Boży
niepojętość Boga
Bóg a zło

TS Bóg

TW antropomorfizm
analogia bytu
palamizm
fideizm
agnostycyzm
teologia apofatyczna
niepojętośc Boga

poznanie natury Boga
U poznanie Boga

poznawalność Boga
U poznanie Boga

pozorna cielesność Jezusa
U doketyzm

pozorne ciało Jezusa
U doketyzm

pozorne człowieczeństwo Jezu-
sa

U doketyzm

pozytywna teologia
U teologia katafatyczna

pożycie małżeńskie
U akt małżeński

pożycie seksualne małżonków
U akt małżeński

praca
NU teologia pracy
TK podobieństwo Boże
TS panowanie człowieka

pragnienie chrztu
U chrzest pragnienia

Prajednia
U Absolut

Praklit
U Paraklet

pramatka ludzkości
U Ewa

pramonoteizm
U monoteizm pierwotny

praobjawienie
NU objawienie prehistoryczne

objawienie pierwotne
objawienie przedhistoryczne
objawienie przed prawem

TK objawienie naturalne
objawienie historyczne
objawienie prywatne
pierwotna niewinność
triada
monoteizm pierwotny
Logos spermatikos

TS objawienie
tradycjonalizm

praojciec ludzkości
U Adam

praprzymierze
U przymierze z pierwszymi ludźmi
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Prasakrament

prarodzice
U pierwsi ludzie

Prasakrament
TK sakrament

sakrament podstawowy
szafarz sakramentu

TS sakramentologia
Jezus Chrystus

prawda wiary
U dogmat

prawdomówność Boga
NU Bóg - prawdomówność

Bóg prawdomówny
TK wszechmoc Boga

duchowość Boga
wieczność Boga
wszechwiedza Boga
wszechobecność Boga
osobowość Boga
transcendencja Boga
doskonałość Boga
niepojętość Boga
immanencja Boga
jedyność Boga
jedność Boga
samoistność Boga
niezmienność Boga
niecierpiętliwość Boga
wierność Boga
wolność Boga
sprawiedliwość Boża
dobroć Boga
miłosierdzie Boże
świętość Boga

TS przymioty Boga

prawdziwy Baranek paschalny
U Baranek Boży

prawo karmana
U reinkarnacja

prawo karmy
U reinkarnacja

prawosławie
NU Kościoły prawosławne

Kościół prawosławny
Kościół ortodoksyjny
Kościół Wschodni
Kościół Bizantyjski
chrześcijaństwo bizantyjskie
teologia prawosławna
teologia bizantyjska

TK protestantyzm
katolicyzm
Kościoły Wschodnie
Kościoły unickie

TS chrześcijaństwo

TW autokefalia
wyznanie Piotra Mogiły
wyznanie Dozyteusza
wyznanie Lukarisa
filioque
ikona
palamizm
teologia chwały

predestynacja
NU przeznaczenie
TK wola Boża

nadprzyrodzoność

TS charytologia
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preegzystencja Jezusa Chrystusa

TW predestynacjonizm
powołanie
wybranie

predestynacja do potępienia
U predestynacjonizm

predestynacja do zbawienia i
potępienia

U predestynacjonizm

predestynacja negatywna
U predestynacjonizm

predestynacja podwójna
U predestynacjonizm

predestynacjonalizm
U predestynacjonizm

predestynacjonizm
NU predestynacjonalizm

podwójna predestynacja
podwójne przeznaczenie
reprobacja
reprobacja bezwarunkowa
bezwarunkowa reprobacja
negatywna predestynacja
uprzednie odrzucenie
odrzucenie uprzednie
uprzednie potępienie
uprzednie dopuszczenie odrzu-
cenia
uprzednia reprobacja
reprobacja uprzednia
predestynacja podwójna
predestynacja do zbawienia i
potępienia
predestynacja negatywna

przeznaczenie do potępienia
predestynacja do potępienia

TK molinizm
augustynianizm
uniwersalizm zbawienia
wolna wola
wiedza uprzednia
banezjanizm
kondeterminizm
determinizm

TS herezje soteriologiczne
herezje charytologiczne
kalwinizm
predestynacja

preegzystencja duszy
NU preegzystencjonizm
TK kreacjonizm

emanacjonizm duszy
traducjonizm
reinkarnacja
orygenizm

TS pochodzenie duszy

preegzystencja Jezusa
U preegzystencja Jezusa Chrystusa

preegzystencja Jezusa Chry-
stusa

NU uprzednie istnienie Jezusa
Jezus - preegzystencja
Jezus Chrystus - preegzystencja
Logos - preegzystencja
preegzystencja Logosu
Syn Boży - preegzystencja
istnienie przed wcieleniem
odwieczne istnienie Logosu
preegzystencja Jezusa
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pretrynitologia

TK kenoza
wcielenie
Ja Jestem
zrodzenie

TS boskość Jezusa
Logos (teologia)

preegzystencja Logosu
U preegzystencja Jezusa Chrystusa

preegzystencjonizm
U preegzystencja duszy

prefigury chrztu
U typologia chrztu

prefigury Trójcy Świętej
U pretrynitologia

prefigury trynitarne
U pretrynitologia

pregeneracjonizm
U traducjonizm

presbyterion
U prezbiter

presbyteroi
U prezbiter

presbyteros
U prezbiter

pretrynitologia
NU pretrynitologia starotestamen-

talna
zapowiedzi trynitarne
zapowiedzi Trójcy Świętej
figury trynitarne

prefigury trynitarne
typologia trynitarna
typy trynitarne
Trójca Święta - typologia
Trójca Święta - zapowiedzi
typologia Trójcy Świętej
prefigury Trójcy Świętej

TK Anioł Jahwe
Duch Boga
triada

TS Trójca Święta
typologia biblijna

TW Elohim
trisagion

pretrynitologia starotestamen-
talna

U pretrynitologia

prezbiter
NU prezbiterat

przezbiterzy
księża
ksiądz
ksiądz katolicki
księża katoliccy
ksiądz proboszcz
proboszcz
sacerdos
presbyteros
presbyteroi
presbyterion
kolegium prezbiterów
urząd prezbiterów
grupa prezbiterów
starszy Kościoła
starsi Kościoła

TK diakon
biskup
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TS stopnie sakramentu kapłaństwa

prezbiterat
U prezbiter

prezbiterianizm
TK papież

ultramontanizm
pentarchia
kolegialność Kościoła
koncyliaryzm
episkopalizm
kongregacjonalizm
autokefalia

TS rządy w Kościele
kalwinizm

problem teodycealny
U Bóg a zło

proboszcz
U prezbiter

proces ewolucji człowieka
U pochodzenie człowieka

proces Jezusa
NU Jezus Chrystus - proces

Jezus - proces
Jezus Chrystus - rozprawa są-
dowa
aresztowanie i proces Jezusa
pojmanie i proces Jezusa
pojmanie Jezusa
aresztowanie Jezusa
sąd nad Jezusem
wydanie wyroku na Jezusa
proces Jezusa Chrystusa
proces przed Piłatem

proces Jezusa przed Piłatem
proces przed Sanhedrynem
proces Jezusa przed Sanhedry-
nem
przesłuchanie Jezusa przez He-
roda Antypasa
proces sądowy Jezusa
rozprawa sądowa Jezusa
rozprawa Jezusa
przebieg procesu Jezusa
skazanie Jezusa
skazanie Jezusa na śmierć
osądzenie Jezusa
osądzenie i skazanie Jezusa
przesłuchanie Jezusa przed San-
hedrynem
procesy Jezusa

TK męka Jezusa
TS życie Jezusa

historyczność Jezusa
TW ukrzyżowanie Jezusa

proces Jezusa Chrystusa
U proces Jezusa

proces Jezusa przed Piłatem
U proces Jezusa

proces Jezusa przed Sanhedry-
nem

U proces Jezusa

proces przed Piłatem
U proces Jezusa

proces przed Sanhedrynem
U proces Jezusa

proces sądowy Jezusa
U proces Jezusa
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procesy eschatyczne

proces stawania się człowie-
kiem

U hominizacja

proces uświecania
U uświęcenie

procesy eschatyczne
NU eschatyczne procesy

TK akty eschatyczne
stany eschatyczne

TS eschatologia

TW śmierć
życie wieczne
zmartwychwstanie
Sąd Boży

procesy Jezusa
U proces Jezusa

profesja zakonna
U śluby zakonne

professio fidei
U symbol wiary

profetyzm
TS religia

TW prorok
proroctwo
prorocka funkcja Jezusa

prokurator niebiański
U Szatan

prophetos
U prorok

prorocka funkcja Jezusa
NU prorocka funkcja Jezusa Chry-

stusa
funkcja prorocka Jezusa
Jezus - funkcja prorocka
Jezus Chrystus - funkcja pro-
rocka
urząd prorocki Jezusa
Jezus Prorok
Jezus jako Prorok
Prorok Jezus
prorocki Pośrednik zbawienia

TK Kapłaństwo
królewska funkcja Jezusa
proroctwo
prorok

TS pośrednictwo Jezusa
profetyzm
mesjanizm prorocko-kapłański

prorocka funkcja Jezusa Chry-
stusa

U prorocka funkcja Jezusa

prorocki mesjanizm
U mesjanizm prorocko-kapłański

prorocki Pośrednik zbawienia
U prorocka funkcja Jezusa

proroctwo
[dotyczy wyłącznie charyzmatu pro-
roctwa we wspólnocie Kościoła; do
charakterystyki urzędu prorockiego
lub szczególnego powołania proroc-
kiego w ST służy termin ”prorok”;
do zjawiska występowania proroków
w różnych religiach zastosowanie
ma termin ”profetyzm”]

NU charyzmat proroctwa
proroctwo - charyzmat
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protestantyzm

prorokowanie
dar proroctwa
prorocy nowotestamentalni

TK tłumaczenie języków
rozeznanie duchowe
uzdrawianie
glossolalia
czynienie cudów
prorok
wiedza wlana
prorocka funkcja Jezusa

TS charyzmaty
profetyzm

proroctwo - charyzmat
U proroctwo

prorocy
U prorok

prorocy nowotestamentalni
U proroctwo

prorocy starotestamentalni
U prorok

prorok
[dotyczy charakterystyki proroków,
urzędu prorockiego lub szczególne-
go powołania prorockiego w ST; do
charyzmatu proroctwa we wspólno-
cie Kościoła zastosowanie ma ter-
min ”proroctwo”; do zjawiska wy-
stępowania proroków w różnych reli-
giach zastosowanie ma termin ”pro-
fetyzm”]

NU prorocy starotestamentalni
prorocy
powołanie prorockie
urząd proroka
widzący

prorokinie
nabi
prophetos
hoze

TK proroctwo
wiedza wlana
prorocka funkcja Jezusa

TS historia zbawienia
profetyzm
powołanie

Prorok Jezus
U prorocka funkcja Jezusa

prorok mesjański
U mesjanizm prorocko-kapłański

prorokinie
U prorok

prorokowanie
U proroctwo

prosopon
U osoba

prostota Boga
U jedność Boga

protestantyzm
NU Kościoły protestanckie

teologia protestancka
wyznania protestanckie
wspólnoty protestanckie
zbory protestanckie

TK prawosławie
katolicyzm
Kościoły Wschodnie
husytyzm

TS chrześcijaństwo

239



protologia

TW luteranizm
kawlinizm
anglikanizm
baptyzm
anabaptyzm
ruch zielonoświątkowy
adwentyzm
metodyzm

protologia
NU teologia stworzenia

teologia pierwszych rzeczy
teologia początków
traktat o Bogu Stwórcy
traktat o stworzeniu

TK chrystologia
pneumatologia
charytologia
soteriologia
eschatologia
trynitologia

TS teologia dogmatyczna
TW Stwórca

stworzenie
akt stwórczy
antropologia teologiczna
angelologia

protoplaści ludzkości
U pierwsi ludzie

protoplaści rodzaju ludzkiego
U pierwsi ludzie

próżność
U pycha

prudentia
U roztropność

prymas Włoch
U papież

prymat
U prymat papieski

prymat Apostoła Piotra
U prymat Piotrowy

prymat biskupa Rzymu
U prymat papieski

prymat honorowy papieża
U prymat papieski

prymat jurysdykcyjny
U prymat papieski

prymat jurysdykcyjny biskupa
Rzymu

U prymat papieski

prymat jurysdykcyjny papieża
U prymat papieski

prymat Kefasa
U prymat Piotrowy

prymat papieski
NU papież - prymat

papieże - prymat
papieski autorytet
autorytet papieski
prymat papieży
prymat papieża
prymat biskupa Rzymu
władza papieża
władza papieska
papieska władza
autorytet papieża
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przebaczenie grzechów

supremacja papieża
supremacja papieska
papieska supremacja
prymat
papieski prymat
papieże - supremacja
papieże - autorytet
papież - autorytet
papież - supremacja
prymat honorowy papieża
prymat jurysdykcyjny
prymat jurysdykcyjny papieża
prymat jurysdykcyjny biskupa
Rzymu
jurysdykcyjny prymat
honorowy prymat
zwierzchnictwo papieża
zwierzchnictwo papieskie
papieskie zwierzchnictwo
papież - zwierzchnictwo

TK nauczanie zwyczajne papieża
ex cathedra
posługa Piotrowa
papocezaryzm
nieomylność papieska
prymat Piotrowy

TS papież

prymat papieża
U prymat papieski

prymat papieży
U prymat papieski

prymat Piotra
U prymat Piotrowy

prymat Piotrowy
NU Apostoł Piotr - prymat

św. Piotr - prymat
Szymon Piotr - prymat
święty Piotr - prymat
Kefas - prymat
prymat Piotra
prymat Kefasa
prymat Szymona Piotra
prymat Apostoła Piotra
prymat św. Piotra
prymat świętego Piotra
zwierzchnictwo św. Piotra
przewodnictwo św. Piotra
przewodniczenie w Kolegium
Dwunastu
Skała Kościoła

TK prymat papieski
TS Dwunastu

posługa Piotrowa

prymat Szymona Piotra
U prymat Piotrowy

prymat św. Piotra
U prymat Piotrowy

prymat świętego Piotra
U prymat Piotrowy

prywatne objawienie
U objawienie prywatne

przebaczenie grzechów
NU przebaczenie grzechów przez

Boga
Boże przebaczenie grzechów
odpuszczenie grzechów

TK grzech
spowiedź
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przebóstwienie

TS wolność od grzechu
miłosierdzie Boże
skutki chrztu

TW rozgrzeszenie

przebaczenie grzechów przez
Boga

U przebaczenie grzechów

przebieg egzekucji Jezusa
U ukrzyżowanie Jezusa

przebieg procesu Jezusa
U proces Jezusa

przebieg ukrzyżowania Jezusa
U ukrzyżowanie Jezusa

przebłagalna ofiara Jezusa
U ofiara Jezusa

przebóstwienie
[termin deifikacja, używany na grun-
cie j. angielskiego, nie jest jedno-
znaczny]

NU theosis
theiosis
theopoiesis
ubóstwienie
bogoczłowieczeństwo ludzi
przebóstwienie człowieka
człowiek - przebóstwienie

TK uświęcenie
usprawiedliwienie
wcielenie
eklezjologia teandryczna
dziecięctwo Boże

TS łaska uświęcająca

przebóstwienie człowieka
U przebóstwienie

Przeciwnik
U Szatan

przeciwnik Boga
U Szatan

przeciwnik Chrystusa
U Antychryst

przeciwnik Chrystusowy
U Antychryst

przedpiekle
U limbus patrum

Przedwieczne Słowo
U Logos (teologia)

Przedwieczne Słowo Boże
U Logos (teologia)

przedwieczne zrodzenie
U zrodzenie

Przedwieczny Bóg
U wieczność Boga

przeistoczenie
U transsubstancjacja

przejście do innego świata
U śmierć

Przekaz kościelny
U Tradycja

przemiana serca
U metanoia

przemiana substancji
U transsubstancjacja
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przeszkody małżeńskie

Przemienienie
U przemienienie Jezusa

przemienienie chleba i wina
U transsubstancjacja

przemienienie Jezusa
NU Jezus Chrystus - przemienienie

Jezus - przemienienie
przemienienie Jezusa Chrystu-
sa
przemieninie Pańskie
przemienienie na Górze
przemienienie na górze Tabor
Przemienienie

TK cuda Jezusa
chwała Boża
teofania
boskośc Jezusa
mistyka

TS życie Jezusa

przemienienie Jezusa Chrystusa
U przemienienie Jezusa

przemienienie na Górze
U przemienienie Jezusa

przemienienie na górze Tabor
U przemienienie Jezusa

przemieninie Pańskie
U przemienienie Jezusa

przemienione ciało
U ciało zmartwychwstałe

Przenajświętsza Trójca
U Trójca Święta

Przenajświętszy sakrament
U Eucharystia

przepowiadanie obcymi języka-
mi

U ksenolalia

przepowiadanie w obcych języ-
kach

U ksenolalia

przesłuchanie Jezusa przed San-
hedrynem

U proces Jezusa

przesłuchanie Jezusa przez He-
roda Antypasa

U proces Jezusa

przeszkody małżeńskie
NU małżeństwo - przeszkody
TK nierozerwalność małżeństwa

unieważnienie małżeństwa
TS małżeństwo

ważność sakramentu

przewodnictwo św. Piotra
U prymat Piotrowy

przewodniczenie w Kolegium
Dwunastu

U prymat Piotrowy

przezbiterzy
U prezbiter

przeznaczenie
U predestynacja

przeznaczenie do potępienia
U predestynacjonizm
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przymierze

przeżycia mistyczne
U mistyka

przeżycie mistyczne
U mistyka

przodkowie Jezusa
U rodzina Jezusa

przybranie za dzieci Boże
U dziecięctwo Boże

przybytek Boga z ludźmi
U Budowla Boża

przychylność Boga
U łaska Boża

przyczyna śmierci Jezusa
U ukrzyżowanie Jezusa

przygotowanie do chrztu doro-
słych

U katechumenat

przygotowanie dorosłych do
chrztu

U katechumenat

przyjście powtórne Jezusa Chry-
stusa

U paruzja

przymierze
NU berit

berith
diatheke
przymierze z Bogiem

TK wierność Boga
TS historia zbawienia

TW przymierze z pierwszymi ludźmi
przymierze noachickie
przymierze z Abrahamem
przymierze synajskie
Nowe Przymierze

przymierze abrahamickie
U przymierze z Abrahamem

przymierze abrahamiczne
U przymierze z Abrahamem

przymierze adamickie
U przymierze z pierwszymi ludźmi

przymierze adamiczne
U przymierze z pierwszymi ludźmi

przymierze Boga z Abrahamem
U przymierze z Abrahamem

przymierze Boga z Adamem
U przymierze z pierwszymi ludźmi

przymierze Boga z Adamem i
Ewą

U przymierze z pierwszymi ludźmi

przymierze Boga z Noem
U przymierze noachickie

przymierze Jezusa Chrystusa
U Nowe Przymierze

przymierze małżeńskie
U małżeństwo

przymierze mozaistyczne
U przymierze synajskie

przymierze na Synaju
U przymierze synajskie
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przymierze z pierwszymi ludźmi

przymierze noachickie
NU przymierze z Noem

przymierze Boga z Noem
TK przymierze z pierwszymi ludźmi

przymierze z Abrahamem
przymierze synajskie
Nowe Przymierze

TS przymierze

przymierze nowe
U Nowe Przymierze

przymierze synajskie
NU przymierze na Synaju

synajskie przymierze
przymierze mozaistyczne
przymierze z Mojżeszem
przymierze z narodem wybra-
nym
przymierze z Izraelem
przymierze z Żydami
stare przymierze
pierwsze przymierze

TK przymierze z Abrahamem
przymierze z pierwszymi ludźmi
przymierze noachickie
Nowe Przymierze
kapłaństwo starotestamentalne

TS przymierze
naród wybrany

przymierze z Abrahamem
NU przymierze abrahamiczne

przymierze Boga z Abrahamem
przymierze abrahamickie
przymierze z patriarchami
przymierze z Abrahamem, Iza-
akiem i Jakubem

TK przymierze synajskie
przymierze z pierwszymi ludźmi
przymierze noachickie
Nowe Przymierze

TS przymierze

przymierze z Abrahamem, Iza-
akiem i Jakubem

U przymierze z Abrahamem

przymierze z Adamem
U przymierze z pierwszymi ludźmi

przymierze z Adamem i Ewą
U przymierze z pierwszymi ludźmi

przymierze z Bogiem
U przymierze

przymierze z Izraelem
U przymierze synajskie

przymierze z Mojżeszem
U przymierze synajskie

przymierze z narodem wybra-
nym

U przymierze synajskie

przymierze z Noem
U przymierze noachickie

przymierze z patriarchami
U przymierze z Abrahamem

przymierze z pierwszymi
ludźmi

NU przymierze adamiczne
przymierze Boga z Adamem
przymierze adamickie
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przymioty Boga

przymierze z Adamem
przymierze z Adamem i Ewą
przymierze Boga z Adamem i
Ewą
praprzymierze
pierwsi ludzie - przymierze

TK przymierze synajskie
przymierze z Abrahamem
przymierze noachickie
Nowe Przymierze
praobjawienie
pierwotna niewinność
pierwszy grzech

TS przymierze
pierwsi ludzie

TW panowanie człowieka

przymierze z Żydami
U przymierze synajskie

przymioty Boga
NU Bóg - przymioty

Bóg - właściwości
atrybuty Boga
Bóg - atrybuty
przymioty Boże
Boże przymioty
przymioty natury Bożej
właściwości Boga
istota Boga
natura Boga

TK poznanie Boga
imię Boga
ojcostwo Boga
opatrzność
Stwórca
cierpienie Boga
gniew Boży

Trójca Święta
Bóg a zło
apropriacja

TS Bóg
TW osobowość Boga

duchowość Boga
wszechmoc Boga
wieczność Boga
wszechwiedza Boga
transcendencja Boga
immanencja Boga
wszechobecność Boga
doskonałość Boga
samoistność Boga
niepojętość Boga
jedyność Boga
jedność Boga
niezmienność Boga
niecierpiętliwość Boga
dobroć Boga
wolność Boga
sprawiedliwość Boża
miłosierdzie Boże
wierność Boga
świętość Boga
prawdomówność Boga

przymioty Boże
U przymioty Boga

przymioty Kościoła
NU notae Ecclesiae

znamiona Kościoła
atrybuty Kościoła
cechy Kościoła
właściwości Kościoła
Kościół - przymioty

TK modele Kościoła
misja Kościoła
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psychologia Jezusa

nieomylność Kościoła
ustrój Kościoła
geneza Kościoła

TS Kościół
TW jedność Kościoła

powszechność Kościoła
świętość Kościoła
apostolskość Kościoła

przymioty natury Bożej
U przymioty Boga

przynależność do Kościoła
NU członkostwo w Kościele

członkostwo kościelne
Kościół - członkostwo
Kościół - przynależność
kręgi przynależności do Ko-
ścioła

TK zbawienie poza Kościołem
TS powszechność Kościoła

konieczność zbawienia
skutki chrztu

TW chrześcijaństwo anonimowe
ekskomunika
schizma
apostazja

przynależność Jezusa do naro-
du żydowskiego

U żydowskość Jezusa

przywilej Pawłowy
NU przywilej św. Pawła

Pawłowy przywilej
przywilej świętego Pawła

TK przywilej Piotrowy
unieważnienie małżeństwa

TS nierozerwalność małżeństwa

przywilej Piotrowy
NU unieważnienie ze względu na

wiarę
Piotrowy przywilej

TK przywilej Pawłowy
unieważnienie małżeństwa

TS nierozerwalność małżeństwa

przywilej św. Pawła
U przywilej Pawłowy

przywilej świętego Pawła
U przywilej Pawłowy

przywódca zbuntowanych anio-
łów

U Szatan

psychanalityczna chrystologia
U chrystologia psychoanalityczna

psyche
U dusza ludzka

psychiczne cierpienie
U cierpienie

psychologia Jezusa
NU psychologia Jezusa Chrystusa

charakter Jezusa
osobowość Jezusa
usposobienie Jezusa
zachowanie Jezusa
Jezus Chrystus - usposobienie
Jezus - usposobienie
Jezus - charakter
Jezus Chrystus - charakter
Jezus - psychologia
Jezus Chrystus - psychologia
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purytanizm

TK dusza Jezusa
wiedza Jezusa
chrystologia psychoanalityczna

TS człowieczeństwo Jezusa

psychologia Jezusa Chrystusa
U psychologia Jezusa

publiczne wyznanie grzechów
U spowiedź

Punkt Omega
U chrystologia kosmiczna

purytanie
U purytanizm

purytanizm
NU purytanie

Niski Kościół
Kościół Niski
Low Church

TK anglokatolicyzm
TS anglikanizm
TW Westminsterskie Wyznanie Wia-

ry

pusty grób
NU doświadczenie pustego grobu
TK chrystofanie

negacja zmartwychwstania Je-
zusa

TS zmartwychwstanie Jezusa

pycha
NU próżność

zarozumiałość
wywyższanie się

TK chciwość
nieczystość
zazdrość
łakomstwo
lenistwo
gniew

TS grzechy główne

qadosz
U świętość

Quicumque
U symbol Atanazego

rabbi Jehoszua bar Josef
U Jezus Chrystus

rabbi Jezus
U Jezus Chrystus

rabbi z Nazaretu
U Jezus Chrystus

rachunek sumienia
TK spowiedź

skrucha
zadośćuczynienie za grzechy

TS akty penitenta
sumienie

rada
NU dar rady

rada - dar
TK mądrość

rozum
męstwo
wiedza
pobożność
bojaźń Boża

TS dary Ducha Świętego
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reinkarnacja

rada - dar
U rada

Rafael
U archanioł Rafał

Rafał archanioł
U archanioł Rafał

Raj
U Niebo (teologia)

Raj Boży
U Niebo (teologia)

Raj Niebiański
U Niebo (teologia)

raj pierwotny
U Eden

raj rozkoszy
U Eden

raj ziemski
U Eden

rajski Eden
U Eden

rajski ogród
U Eden

rationales seminales
U Logos spermatikos

realna obecność Chrystusa
U obecność Chrystusa

rebelia aniołów
U bunt aniołów

rebelia w niebie
U bunt aniołów

redemptio
U odkupienie

Regnum Dei
U Królestwo Boże

regula fidei
U dogmat

reguła wiary
U dogmat

reincarnatio
U reinkarnacja

reinkarnacja
NU reincarnatio

reinkarnacje
powtórne wcielenie
wędrówka dusz
metempsychoza
transmigracja
palingeneza
cyrkulacja wcieleń
krąg wcieleń
ciąg wcieleń
kołowrót wcieleń
koło wcieleń
koło narodzin i śmierci
oczyszczenie przez wcielenia
prawo karmy
poprzednie wcielenia
poprzednie inkarnacje
prawo karmana
karma
kołowrót narodzin i śmierci
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relacje Osób Bożych

sansara
łańcuch wcieleń
łańcuch inkarmacji
cykl inkarnacji
wcielenia
powtórne inkarnacje
ponowne inkarnacje
inkarnacje
cykl sansary

TK gnostycyzm
orygenizm
preegzystencja duszy

TS samozbawienie
herezje soteriologiczne
herezje eschatologiczne

reinkarnacje
U reinkarnacja

reinterpretacja dogmatów
U akomodacja dogmatyczna

reinterpretacja dogmatu
U akomodacja dogmatyczna

rekapitaulacja
U apokatastaza

rekompensata za grzechy
U zadośćuczynienie za grzechy

rekonstrukcja wyglądu Jezusa
U wygląd Jezusa

relacje Kościół-państwo
U Kościół i państwo

relacje między Osobami Boski-
mi

U relacje Osób Bożych

relacje Ojca, Syna i Ducha
Świętego

U relacje Osób Bożych

relacje Osób Boskich
U relacje Osób Bożych

relacje Osób Bożych
NU Trójca immanentna

relacje Ojca, Syna i Ducha
Świętego
Osoby Boże - relacje
relacje w Trójcy Świętej
relacje w Trójcy Św.
relacje między Osobami Boski-
mi
relacje wewnątrztrynitarne
wewnątrztrynitarne relacje
Osoby w Trójcy Świętej
wzajemne przenikanie Osób Bo-
żych
relacje Osób Trójcy Świętej
Trójca Święta - relacje
życie wewnętrzne Trójcy Świę-
tej
immanentna Trójca
perychoreza trynitarna
perychoreza Osób Bożych
relacje w Bogu
Bóg - relacje wewnętrzne
Osoby Boże - relacje
relacje Osób Boskich
teologia wewnętrzna Trójcy
teologia wewnątrztrynitarna
wewnątrztrynitarna teologia
zależność między Osoabami Bo-
skimi

TK hipostaza
ousia
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Reszta

TS Trójca Święta
TW pochodzenie Osób Bożych

apropriacja

relacje Osób Trójcy Świętej
U relacje Osób Bożych

relacje państwo-Kościół
U Kościół i państwo

relacje w Bogu
U relacje Osób Bożych

relacje w Trójcy Św.
U relacje Osób Bożych

relacje w Trójcy Świętej
U relacje Osób Bożych

relacje wewnątrztrynitarne
U relacje Osób Bożych

religia Jezusa
U żydowskość Jezusa

religijna apostazja
U apostazja

religijnośc
U życie religijne

religijny człowiek
U homo religiosus

religiologiczne argumenty
U argumenty religiologiczne

reprobacja
U predestynacjonizm

reprobacja bezwarunkowa
U predestynacjonizm

reprobacja uprzednia
U predestynacjonizm

Reszta
NU Reszta Izraela

Reszta narodu wybranego
Reszta Ludu Izraela
szear
szeerit
to leimma
Święta Reszta

TS naród wybrany

Reszta Izraela
U Reszta

Reszta Ludu Izraela
U Reszta

Reszta narodu wybranego
U Reszta

revelatio Dei
U objawienie

revelatio historiae
U objawienie historyczne

revelatio naturae
U objawienie naturalne

rodzaj ludzki
U człowiek

rodzeństwo Jezusa
U bracia Jezusa

Rodzicielka Boga
U Boże macierzyństwo Maryi

251



rodzina Jezusa

rodzina Jezusa
NU Jezus Chrystus - rodzina

Jezus - rodzina
genealogia Jezusa
Jezus - genealogia
Jezus Chrystus - genealogia
genealogia Jezusa
przodkowie Jezusa
Jezus - przodkowie
Jezus Chrystus - przodkowie
Święta Rodzina

TK narodzenie i dzieciństwo Jezusa
Syn Dawida

TS życie Jezusa
człowieczeństwo Jezusa

TW bracia Jezusa
Maryja

rozeznanie duchowe
NU rozeznawanie duchów

rozeznanie duchów
rozróżnianie duchów
discretio spirituum
charyzmat rozeznania ducho-
wego
dar rozenawania duchów
duchowe rozeznanie
rozpoznawanie duchów
dar rozeznania
diakriseis pneumaton

TK prorokowanie
glossolalia
uzdrawianie
tłumaczenie języków
czynienie cudów
objawienie prywatne
opętanie

modlitwa o uwolnienie
powołanie kapłańskie

TS charyzmaty

rozeznanie duchów
U rozeznanie duchowe

rozeznawanie duchów
U rozeznanie duchowe

rozgrzeszenie
NU odpuszczenie grzechów w sakra-

mencie pokuty
absolucja
absolvere a peccatis
sakramentalne odpuszczenie grze-
chów

TK spowiedź
TS sakrament pojednania

przebaczenie grzechów

rozłam w Kościele
U schizma

rozłamy w Kościele
U schizma

rozmaitość języków
U glossolalia

rozmowa z Bogiem
U modlitwa

rozpoznawanie duchów
U rozeznanie duchowe

rozprawa Jezusa
U proces Jezusa

rozprawa sądowa Jezusa
U proces Jezusa
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różaniec

rozpusta
U nieczystość

rozróżnianie duchów
U rozeznanie duchowe

rozsiane ziarna Logosu
U Logos spermatikos

rozsiane ziarna Słowa
U Logos spermatikos

roztropność
NU rozwaga

cnota roztropności
roztropność - cnota
prudentia
fronesis

TK sprawiedliwość
umiarkowanie
męstwo
mądrość

TS cnoty kardynalne

roztropność - cnota
U roztropność

rozum
NU dar rozumu

rozum - dar
TK mądrość

rada
męstwo
wiedza
pobożność
bojaźń Boża

TS dary Ducha Świętego

Rozum Boży
U Mądrość Boża

rozum - dar
U rozum

Rozum kosmiczny
U Logos (filozofia)

rozwaga
U roztropność

rozwiązłość
U nieczystość

rozwód kościelny
U unieważnienie małżeństwa

rozwój dogmatów
NU ewolucja dogmatów
TS dogmat
TW akomodacja dogmatyczna

równy w istocie z Ojcem
U homousios

różaniec
NU modlitwa różańcowa
TK nabożeństwo do Matki Bożej

Magnificat
sanktuaria maryjne
różaniec
godzinki
Ave Maria
Cudowny Medalik

TS kult maryjny
modlitwa

ruah Elohim
U Duch Boga

Ruah hakkodesz
U Duch Święty
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ruch charyzmatyczny

ruah Jahwe
U Duch Boga

ruah JHWH
U Duch Boga

ruch charyzmatyczny
NU odnowa charyzmatyczna

odnowa w Duchu Świętym
charyzmatyczny ruch

TK charyzmaty
ruch zielonoświątkowy
uzdrawianie
czynienie cudów
tłumaczenie języków
glossolalia

TS działanie Ducha Świętego

ruch lefebrystyczny
U Bractwo Kapłańskie św. Piusa X

ruch modernistyczny
U modernizm (teologia)

Ruch Oxfordzki
U anglokatolicyzm

ruch tradycjonalistyczny
U integryzm katolicki

ruch ultramontański
U ultramontanizm

ruch zielonoświątkowy
NU zielonoświątkowcy

pentekostalizm
Kościół zielonoświątkowy
Kościoły zielonoświątkowe
wspólnoty zielonoświątkowe

chrześcijaństwo zielonoświątko-
we

TK charyzmaty
ruch charyzmatyczny
uzdrawianie
czynienie cudów
tłumaczenie języków
glossolalia
kalwinizm
anglikanizm
baptyzm
luteranizm
anabaptyzm
adwentyzm
metodyzm

TS działanie Ducha Świętego
protestantyzm

TW chrzest w Duchu Świętym

ruchy antymodernistyczne
U integryzm katolicki

ruchy mesjanistyczne
U mesjanizm

rządy człowieka
U panowanie człowieka

rządy w Kościele
NU sprawowanie władzy w Koście-

le
władza kościelna
Kościół - rządy
Kościół - władza
władza w Kościele

TK struktura Kościoła
Kościół i państwo

TS ustrój Kościoła
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sakrament

TW prezbiterianizm
episkopalizm
kongregacjonalizm
papież
koncyliaryzm
kolegialność Kościoła
pentarchia
ultramontanizm
autokefalia

rzeczy ostateczne - herezje
U herezje eschatologiczne

rzeczy ostateczne - nauczanie
biblijne

U eschatologia biblijna

rzeczy ostateczne - nauka bi-
blijna

U eschatologia biblijna

rzeczy stworzone
U stworzenie

rzeczywista obecność Chrystu-
sa

U obecność Chrystusa

rzeczywista obecność Jezusa
U obecność Chrystusa

rzeczywistośc stworzona
U stworzenie

sabelianizm
U modalizm

sacerdos
U prezbiter

Sacra Scripura
U Biblia

Sacra traditio
U Tradycja

sacramentum
U sakrament

sacramentum ordinis
U sakrament kapłaństwa

sacrum
U świętość

sadokickie kapłaństwo
U kapłaństwo starotestamentalne

sakrament
NU sacramentum

mysterion
sakramenty
sakramenty Kościoła
sakramenty święte
święty sakrament
sakrament święty

TK sakramentalia
Prasakrament
sakrament podstawowy
sakrament naturalny
szafarz
łaska Boża

TS sakramentologia
TW skutki sakramentów

liczba sakramentów
ustanowienie sakramentów
ważność sakramentów
znak sakramentalny
communicatio in sacris

255



sakrament chorych

sakramenty inicjacji chrześcijań-
skiej
sakramenty uzdrowienia chrze-
ścijańskiego
sakramenty powołania chrześci-
jańskiego
disciplina arcani

sakrament bierzmowania
U bierzmowanie

sakrament chorych
NU ostatnie namaszczenie

sakrament uzdrowienia cho-
rych
sakrament ostatniego namasz-
czenia
sakrament namaszczenia cho-
rych
sakrament umierających
sakrament odchodzących
ostatni sakrament
ostateczny sakrament
sakrament odchodzących
extrema unctio
unctio infirmorum
namaszczenie chorych
ostatnie namaszczenie

TK sakrament pojednania

TS sakramenty uzdrowienia chrze-
ścijańskiego

TW wiatyk

sakrament chrztu
U chrzest

sakrament chrztu - skutki
U skutki chrztu

sakrament chrztu - typologia
U typologia chrztu

sakrament dojrzałości
U bierzmowanie

sakrament dojrzałości chrześci-
jańskiej

U bierzmowanie

sakrament Eucharystii
U Eucharystia

sakrament kapłaństwa
NU sakrament święceń

sacramentum ordinis
święcenia kapłańskie
ordynacja kapłańska
ordynacja
sakramentalne święcenia ka-
płańskie
sakramentalne święcenia
ordinatio sacerdotalis
włączenie do stanu kapłańskie-
go
święcenia wyższe

TK małżeństwo
charakter sakramentalny

TS sakramenty powołania chrześ-
cjańskiego
kapłaństwo hierarchiczne

TW powołanie kapłańskie
stopnie sakramentu kapłaństwa
celibat
kapłaństwo kobiet

sakrament kapłaństwa - stopnie
U stopnie sakramentu kapłaństwa
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sakrament pojednania

sakrament małżeński
U małżeństwo

sakrament małżeństwa
U małżeństwo

sakrament namaszczenia cho-
rych

U sakrament chorych

sakrament naturalny
NU naturalny sakrament
TK sakrament

Logos spermatikos

TS teologia symboliczna
sakramentologia

sakrament nawrócenia
U sakrament pojednania

sakrament odchodzących
U sakrament chorych

sakrament odchodzących
U sakrament chorych

sakrament odpuszczenia grze-
chów

U sakrament pojednania

sakrament Ołtarza
U Eucharystia

sakrament ostatniego namasz-
czenia

U sakrament chorych

sakrament Ostatniej Wieczerzy
U Eucharystia

sakrament paschalny
U Eucharystia

sakrament podstawowy
TK sakrament

Prasakrament
TS sakramentologia

eklezjologia sakramentalna

sakrament pojednania
NU sakrament pokuty

sakrament odpuszczenia grze-
chów
sakrament pokuty i pojednania
sakrament nawrócenia
sakrament pojednania z Bo-
giem
pokuta - sakrament

TK sakrament chorych
grzech
metanoia
nowacjanizm

TS sakramenty uzdrowienia chrze-
ścijańskiego

TW rozgrzeszenie
akty penitenta

sakrament pojednania - warun-
ki

U akty penitenta

sakrament pojednania z Bo-
giem

U sakrament pojednania

sakrament pokuty
U sakrament pojednania

sakrament pokuty i pojednania
U sakrament pojednania
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sakramentalia

sakrament Stołu Pańskiego
U Eucharystia

sakrament święceń
U sakrament kapłaństwa

sakrament święty
U sakrament

sakrament umierających
U sakrament chorych

sakrament uzdrowienia chorych
U sakrament chorych

sakrament Wieczernika
U Eucharystia

sakrament Wieczerzy Pańskiej
U Eucharystia

sakramentale
U sakramentalia

sakramentalia
NU sakramentale
TK sakrament

sakrament naturalny

TS sakramentologia

TW liturgika

sakramentalna łaska
U łaska sakramentalna

sakramentalne kapłaństwo
U kapłaństwo hierarchiczne

sakramentalne małżeństwo
U małżeństwo

sakramentalne odpuszczenie grze-
chów

U rozgrzeszenie

sakramentalne święcenia
U sakrament kapłaństwa

sakramentalne święcenia ka-
płańskie

U sakrament kapłaństwa

sakramentalny charakter
U charakter sakramentalny

sakramentalny znak
U znak sakramentalny

sakramentologia
NU teologia sakramentów

sakramentologia dogmatyczna
TK charytologia

eklezjologia
chrystologia
pneumatologia
teologia symboliczna

TS teologia dogmatyczna
TW sakrament

sakramentalia
szafarz
Prasakrament
sakrament podstawowy
herezje sakramentologiczne

sakramentologia biblijna
NU teologia biblijna sakramentów

sakramenty - nauczanie biblij-
ne

TW typologia chrztu
ustanowienie Eucharystii

258



sakramenty powołania chrześcijańskiego

symbolika zaślubin
metanoia
kapłaństwo starotestamentalne

sakramentologia dogmatyczna
U sakramentologia

sakramentologia - herezje
U herezje sakramentologiczne

sakramentologiczne herezje
U herezje sakramentologiczne

sakramenty
U sakrament

sakramenty - herezje
U herezje sakramentologiczne

sakramenty inicjacji
U sakramenty inicjacji chrześcijań-

skiej

sakramenty inicjacji chrze-
ścijańskiej

NU sakramenty wtajemniczenia chrze-
ścijańskiego
sakramenty inicjacji

TK liczba sakramentów
ustanowienie sakramentów
ważność sakramentów
znak sakramentalny
communicatio in sacris
skutki sakramentów
sakramenty uzdrowienia chrze-
ścijańskiego
sakramenty powołania chrześci-
jańskiego
mistagogia

TS sakrament

TW chrzest
bierzmowanie
Eucharystia

sakramenty komunii
U sakramenty powołania chrześci-

jańskiego

sakramenty Kościoła
U sakrament

sakramenty - liczba
U liczba sakramentów

sakramenty - nauczanie biblijne
U sakramentologia biblijna

sakramenty powołania chrze-
ścijańskiego

NU sakramenty w służbie komunii
sakramenty służby
sakramenty komunii

TK liczba sakramentów
ustanowienie sakramentów
ważnośc sakramentów
znak sakramentalny
communicatio in sacris
skutki sakramentów
sakramenty inicjacji chrześcijań-
skiej
sakramenty uzdrowienia chrze-
ścijańskiego

TS sakrament
TW małżeństwo

sakrament kapłaństwa

sakramenty służby
U sakramenty powołania chrześci-

jańskiego
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sakramenty uzdrowienia chrześcijańskiego

sakramenty święte
U sakrament

sakramenty - ustanowienie
U ustanowienie sakramentów

sakramenty uzdrowienia
U sakramenty uzdrowienia chrze-

ścijańskiego

sakramenty uzdrowienia chrze-
ścijańskiego

NU sakramenty uzdrowienia
TK liczba sakramentów

ustanowienie sakramentów
ważność sakramentów
znak sakramentalny
communicatio in sacris
skutki sakramentów
sakramenty inicjacji chrześcijań-
skiej
sakramenty powołania chrześci-
jańskiego

TS sakrament

TW sakrament pojednania
sakrament chorych

sakramenty w służbie komunii
U sakramenty powołania chrześci-

jańskiego

sakramenty - ważność
U ważność sakramentów

sakramenty wtajemniczenia chrze-
ścijańskiego

U sakramenty inicjacji chrześcijań-
skiej

salus
U zbawienie

salus extra Ecclesiam
U zbawienie poza Kościołem

Salvator
U Zbawiciel

Samael
U Szatan

samoistność Boga
NU Bóg - samoistność

Istniejące Istnienie
TK wszechmoc Boga

duchowość Boga
wieczność Boga
wszechwiedza Boga
wszechobecność Boga
osobowość Boga
transcendencja Boga
doskonałość Boga
niepojętość Boga
immanencja Boga
jedyność Boga
jedność Boga
niezmienność Boga
niecierpiętliwość Boga
dobroć Boga
wolność Boga
sprawiedliwość Boża
miłosierdzie Boże
wierność Boga
świętość Boga
prawdomówność Boga
Bóg a zło
istota i istnienie
argument z przygodności bytów
Absolut
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Sąd Boży

TS przymioty Boga

samoogołocenie Jezusa Chry-
stusa

U kenoza

samoświadomość Jezusa
U wiedza Jezusa

samoudzielenie się Boga
U łaska Boża

samouniżenie Jezusa Chrystusa
U kenoza

samozbawczośc
U samozbawienie

samozbawienie
NU autosoteriologia

autosoteryzm
samozbawczośc

TK koniecznośc zbawienia
TS zbawienie
TW pelagianizm

gnostycyzm
reinkarnacja
mesalianizm
egzemplaryzm

Sanctissimum
U Eucharystia

Sanctus Deus
U świętość Boga

sanktuaria maryjne
TK nabożeństwo do Matki Bożej

Magnificat
godzinki

różaniec
Ave Maria

TS kult maryjny

sansara
U reinkarnacja

Sapientia Dei
U Mądrość Boża

sarx
U ciało ludzkie

Satanael
U Szatan

Satanael
U Szatan

Satanas
U Szatan

satisfactio operum
U zadośćuczynienie za grzechy

Sąd Boga
U Sąd Boży

Sąd Boży
NU Sąd Boga

Boży Sąd
TK gniew Boży
TS procesy eschatyczne
TW sąd ostateczny

sąd szczegółowy

sąd eschatologiczny
U sąd ostateczny

sąd indywidualny
U sąd szczegółowy
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sąd ostateczny

sąd jednostkowy
U sąd szczegółowy

sąd nad Jezusem
U proces Jezusa

sąd nad światem
U sąd ostateczny

sąd nad żywymi i umarłymi
U sąd ostateczny

sąd ostateczny
NU sąd eschatologiczny

sąd powszechny
powszechny sąd Boży
sądny dzień
dzień sądu ostatecznego
ostateczny sąd
Dzień Pański
Dzień Pana
Dzień Jahwe
Dzień Syna Człowieczego
dzień gniewu
dzień kary
Dies irae
sąd nad światem
sądzenie żywych i umarłych
sąd nad żywymi i umarłymi

TK paruzja
koniec świata
zmartwychwstanie
Antychryst
apostazja eschatologiczna

TS Sąd Boży

sąd powszechny
U sąd ostateczny

sąd szczegółowy
NU sąd indywidualny

sąd jednostkowy
szczegółowy sąd

TK śmierć
TS Sąd Boży

sądny dzień
U sąd ostateczny

sądzenie żywych i umarłych
U sąd ostateczny

schizma
NU schizmy

schizmy w Kościele
schizmy i rozłamy w Kościele
rozłam w Kościele
rozłamy w Kościele
podzaił w Kościele
podziały w Kościele
schizmatyckie grupy
grupy schizmatyckie
schizmatyckie wspólnoty
wspólnoty schizmatyckie
schizmatycy

TK ekskomunika
herezja

TS przynależność do Kościoła
jedność Kościoła

TW donatyzm
nowacjanizm
starokatolicyzm
sedewakantyzm
Bractwo Kapłańskie św. Piusa X

schizma donatystyczna
U donatyzm
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sedewakantyzm

schizma lefebrystów
U Bractwo Kapłańskie św. Piusa X

schizma lefebrystyczna
U Bractwo Kapłańskie św. Piusa X

schizma Marcela Lefebvre’a
U Bractwo Kapłańskie św. Piusa X

schizma nowacjańska
U nowacjanizm

schizma starokatolicka
U starokatolicyzm

schizmatyckie grupy
U schizma

schizmatyckie wspólnoty
U schizma

schizmatycy
U schizma

schizmy
U schizma

schizmy i rozłamy w Kościele
U schizma

schizmy sedewakantystyczne
U sedewakantyzm

schizmy w Kościele
U schizma

scientia condicionata
U wiedza pośrednia

scientia media
U wiedza pośrednia

sedeqa
U sprawiedliwość

sedewakantystyczne schizmy
U sedewakantyzm

sedewakantyści
U sedewakantyzm

sedewakantyzm
NU sedewakantyści

schizmy sedewakantystyczne
sedewakantystyczne schizmy

TK Bractwo Kapłańskie św. Piusa X
TS antypapież

integryzm katolicki
schizma

segullah Jahwe
U naród wybrany

segullah JHWH
U naród wybrany

seks małżeński
U akt małżeński

seks małżonków
U akt małżeński

seksualnośc człowieka
U płciowość ludzka

seksualność ludzka
U płciowość ludzka

sekty judeochrześcijańskie
U ebionici

selem
U obraz Boży
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semiarianizm

semeia ton kairon
U znaki czasu

semeion
U cud

semiarianie
U semiarianizm

semiarianizm
NU semiarianie

homejczycy
homojuzjanie
akacjanie

TK subordynacjonizm
adopcjonizm
socynianizm
arianizm
macedonianizm

TS herezje chrystologiczne
unitarianizm

TW homoios

semipelagianie
U semipelagianizm

semipelagianizm
NU semipelagianie
TK pelagianizm

augustynianiam
synergizm

TS herezje soteriologiczne
herezje charytologiczne

sens egzystencji ludzkiej
U sens życia

sens istnienia
U sens życia

sens życia
NU sensus vitae

życie - sens
sens istnienia
sens egzystencji ludzkiej
cel życia
cel istnienia

TK powołanie
zbawienie
życie religijne

TS życie człowieka

sensus ecclesiasticus
U zmysł wiary

sensus fidei
U zmysł wiary

sensus fidelium
U zmysł wiary

sensus vitae
U sens życia

seraf
NU serafy

serafin
serafini
serafiny
serafim
seraphim

TK archanioł
cherub
trisagion

TS chóry anielskie

serafim
U seraf

serafin
U seraf
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skarbiec Kościoła

serafini
U seraf

serafiny
U seraf

serafy
U seraf

seraphim
U seraf

Servus servorum Dei
U papież

sfera świętości
U świętość

sfragis
U charakter sakramentalny

siedem darów Ducha Świętego
U dary Ducha Świętego

siedem grzechów głównych
U grzechy główne

siedmiorakie dary Ducha Świę-
tego

U dary Ducha Świętego

signa temporis
U znaki czasu

similitudo Dei
U podobieństwo Boże

Sion
U Córka Syjonu

siostry Jezusa
U bracia Jezusa

Skała Kościoła
U prymat Piotrowy

skarbiec Kościoła
NU skarbnica Kościoła

skarbiec łask
skarbiec zadośćuczynień
duchowy skarbiec Kościoła
skarbiec zasług

TK zasługa
zasługi Jezusa

TS odpust

skarbiec łask
U skarbiec Kościoła

skarbiec zadośćuczynień
U skarbiec Kościoła

skarbiec zasług
U skarbiec Kościoła

skarbnica Kościoła
U skarbiec Kościoła

skarbnica wiary
U depozyt wiary

skazanie Jezusa
U proces Jezusa

skazanie Jezusa na śmierć
U proces Jezusa

skażenie ludzkiej natury
U skażenie natury ludzkiej

skażenie natury człowieka
U skażenie natury ludzkiej
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skażenie natury ludzkiej

skażenie natury ludzkiej
NU deprawacja natury ludzkiej

całkowite skażenie natury
skażenie natury człowieka
skażenie ludzkiej natury
zepsucie natury ludzkiej
zdeprawowanie natury ludzkiej

TS grzech pierworodny
kalwinizm
bajanizm
natura ludzka

skąpstwo
U chciwość

skład apostolski
U symbol apostoslski

sknerstwo
U chciwość

skotyzm
NU szkotyzm
TK tomizm

augustynianizm
TS szkoła franciszkańska

skrucha
NU żal za grzechy

skrucha doskonała
skrucha niedoskonała
contritio
contritio cordis
attritio
postanowienie poprawy

TK rachunek sumienia
spowiedź
zadośćuczynienie za grzechy
metanoia

TS akty penitenta

skrucha doskonała
U skrucha

skrucha niedoskonała
U skrucha

skrypturystyczne natchnienie
U natchnienie biblijne

skutek sakramentu
U skutki sakramentów

skutki chrztu
NU skutki chrztu świętego

skutki sakramentu chrztu
chrzest - skutki
konsekwencje chrztu
sakrament chrztu - skutki
chrzest święty - skutki

TK chrzest dzieci

katechumenat

chrzest krwi

chrzest pragnienia

chrzest heretyków

konieczność chrztu

forma chrztu

TS chrzest

TW nowe narodzenie

przebaczenie grzechów

przynależność do Kościoła

charakter sakramentalny

skutki chrztu świętego
U skutki chrztu
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Słowo Jahwe

skutki sakramentów
NU skutek sakramentu
TK liczba sakramentów

ustanowienie sakramentów
ważnośc sakramentów
znak sakramentalny
communicatio in sacris
sakramenty inicjacji chrześcijań-
skiej
sakramenty uzdrowienia chrze-
ścijańskiego
sakramenty powołania chrześci-
jańskiego

TS sakrament
TW łaska sakramentalna

charakter sakramentalny
skutki chrztu

skutki sakramentu chrztu
U skutki chrztu

Słowo
U Logos (filozofia)

Słowo Boga
U Słowo Jahwe

Słowo Boga
U Logos (teologia)

Słowo Boskie
U Logos (teologia)

Słowo Boże
U Logos (teologia)

Słowo Boże
U Biblia

Słowo Boże - wcielenie
U wcielenie

Słowo Jahwe
NU debar Jahwe

debar Elohim
Słowo JHWH
Słowo Jehowy
Słowo YHWH
Słowo Pana
Słowo Boga

TK Logos (teologia)
Logos spermatikos
objawienie
Duch Boga
Mądrość Boga

TS Jahwe

Słowo Jehowy
U Słowo Jahwe

Słowo JHWH
U Słowo Jahwe

Słowo Odwieczne
U Logos (teologia)

Słowo Pana
U Słowo Jahwe

Słowo Przedwieczne
U Logos (teologia)

Słowo rozsiane
U Logos spermatikos

Słowo - wcielenie
U wcielenie

Słowo wcielone
U wcielenie

Słowo YHWH
U Słowo Jahwe
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Sługa Jahwe

Sługa Boży
U Sługa Jahwe

Sługa Jahwe
NU Cierpiący Sługa Jahwe

Sługa Boży
Sługa Pański
ebed Jahwe

TK Mesjasz
Alfa i Omega
Syn Boży
Emmanuel
Kyrios
Syn Człowieczy
Baranek Boży
Oblubieniec
Ja Jestem
Dobry Pasterz
Zbawiciel
Syn Dawida
cierpienie Boga
cierpienie
męka Jezusa
ofiara Jezusa
zadoścuczynienie

TS tytuły chrystologiczne
mesjanizm prorocko-kapłański

Sługa Pański
U Sługa Jahwe

Sługa Sług Bożych
U papież

Smok
U Szatan

sobory
U sobór

sobór
NU sobór powszechny

sobór ekumeniczny
sobory

TK Urząd Nauczycielski Kościoła
koncyliaryzm
papież

TS źródła teologii
nauczanie nadzwyczajne
nieomylnośc Kościoła

TW Sobór Chalcedoński (451)
Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)
Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Laterański (5; 1512-1517)
Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór Nicejski (1 ; 325)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)

Sobór Bazylejski
U Sobór w Bazylei (1431-1449)

268



Sobór Chalcedoński (451)
NU Concilium Chalcedonense

Concilium Universale Chalce-
donense

TK monofizytyzm
Kościoły przedchalcedońskie
Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)
Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór Nicejski (1 ; 325)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)
TS sobór
TW symbol chalcedoński

Sobór Efeski (431)
NU Concilium Ephesenum

Concilium Universale Ephese-
num

Sobór w Efezie
Efeski Sobór

TK nestorianizm
Boże macierzyństwo Maryi
Kościół Asyryjski
Boże macierzyństwo Maryi
Sobór Chalcedoński (451)
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)
Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór Nicejski (1 ; 325)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)
TS sobór

sobór ekumeniczny
U sobór

Sobór Florencki
U Sobór w Bazylei (1431-1449)
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Sobór Konstantynopolitański (1 ; 381)

Sobór Konstancjański
U Sobór w Konstancji (1414-1418)

Sobór Konstantynopolitań-
ski (1 ; 381)

NU Concilium Constantinopolita-
num
Sobór Konstantynopolski 1

TK macedonianizm
Sobór Chalcedoński (451)
Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór Nicejski (1 ; 325)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)

TS sobór

TW symbol konstantynopolitański

Sobór Konstantynopolitań-
ski (2 ; 553)

NU Concilium Constantinopolita-
num
Sobór Konstantynopolski 2

TK apokatastaza
orygenizm
Trzy rozdziały
Sobór Chalcedoński (451)
Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór Nicejski (1 ; 325)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)
TS sobór

Sobór Konstantynopolitań-
ski (3 ; 680-681)

NU Concilium Constantinopolita-
num
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Sobór Konstantynopolski 3
TK monoteletyzm

Sobór Chalcedoński (451)
Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)
Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)
Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór Nicejski (1 ; 325)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)
TS sobór

Sobór Konstantynopolitań-
ski (4 ; 869-870)

NU Concilium Constantinopolita-
num
Sobór Konstantynopolski 4

TK Sobór Chalcedoński (451)
Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)

Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór Nicejski (1 ; 325)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)

filoque
TS sobór

Sobór Konstantynopolski 1
U Sobór Konstantynopolitański (1

; 381)

Sobór Konstantynopolski 2
U Sobór Konstantynopolitański (2

; 553)

Sobór Konstantynopolski 3
U Sobór Konstantynopolitański (3

; 680-681)

Sobór Konstantynopolski 4
U Sobór Konstantynopolitański (4

; 869-870)
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Sobór Laterański (1 ; 1123)

Sobór Laterański (1 ; 1123)
NU Concilium Lateranense
TK Sobór Chalcedoński (451)

Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)
Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)

Sobór Nicejski (1 ; 325)
cezaropapizm

TS sobór

Sobór Laterański (2 ; 1139)
NU Concilium Lateranense
TK Sobór Chalcedoński (451)

Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)

Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)

Sobór Nicejski (1 ; 325)
TS sobór

Sobór Laterański (3 ; 1179)
NU Concilium Lateranense
TK Sobór Chalcedoński (451)

Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)
Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
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Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)

Sobór Nicejski (1 ; 325)
nierozerwalność małżeństwa

TS sobór

Sobór Laterański (4 ; 1215)
NU Concilium Lateranense
TK Sobór Chalcedoński (451)

Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)
Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór w Bazylei (1431-1449)

Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)

Sobór Nicejski (1 ; 325)
transsubstancjacja

TS sobór
TW symbol laterański

Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)
TK Sobór Chalcedoński (451)

Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)
Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór w Konstancji (1414-1418)
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Sobór Lyoński (1 ; 1245)

Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)

Sobór Nicejski (1 ; 325)
koncyliaryzm
nieśmiertelność duszy

TS sobór

Sobór Lyoński (1 ; 1245)
TK Sobór Chalcedoński (451)

Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)
Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)

Sobór Nicejski (1 ; 325)
czyściec

TS sobór

Sobór Lyoński (2 ; 1274)
TK Sobór Chalcedoński (451)

Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)
Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)

Sobór Nicejski (1 ; 325)
wybór papieża

TS sobór

Sobór Nicejski (1 ; 325)
NU Concilium Nicaeum

Sobór w Nicei
Nicejski Sobór

TK arianizm
Sobór Chalcedoński (451)
Sobór Efeski (431)
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Sobór Trydencki (1545-1563)

Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)
Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)
TS sobór
TW symbol nicejski

Sobór Nicejski (2 ; 787)
NU Drugi Sobór w Nicei
TK Sobór Chalcedoński (451)

Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)
Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4

; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór Nicejski (1 ; 325)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)

ikonoklazm
TS sobór

sobór powszechny
U sobór

Sobór Trydencki (1545-1563)
NU Concilium Tridentinum
TK Sobór Chalcedoński (451)

Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)
Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
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Sobór Vienneński (1311-1312)

Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)

Sobór Nicejski (1 ; 325)
TS sobór
TW symbol trydencki

Sobór Vienneński (1311-1312)
NU Sobór w Vienne
TK Sobór Chalcedoński (451)

Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)
Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)

Sobór Nicejski (1 ; 325)
zbawienie dzieci nieochrzczo-
nych
hylemorfizm

TS sobór

Sobór w Bazylei (1431-1449)
NU Sobór Bazylejski

Sobór Florencki
Concilium Florentinum
Concilium Basiliense

TK Sobór Chalcedoński (451)
Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)
Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)
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Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)

Sobór Nicejski (1 ; 325)
koncyliaryzm

TS sobór
TW Unia florencka

Sobór w Efezie
U Sobór Efeski (431)

Sobór w Konstancji (1414-1418)
NU Concilium Constantiense

Sobór Konstancjański
TK Sobór Chalcedoński (451)

Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)
Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Sobór Vienneński (1311-1312)

Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)

Sobór Nicejski (1 ; 325)
husytyzm
koncyliaryzm

TS sobór

Sobór w Nicei
U Sobór Nicejski (1 ; 325)

Sobór w Vienne
U Sobór Vienneński (1311-1312)

Sobór Watykański (1 ;
1869-1870)

NU Concilium Vaticanum I
Vaticanum Primum
Vaticanum I

TK Sobór Chalcedoński (451)
Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)
Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

Sobór Lyoński (1 ; 1245)

277



Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)

Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)

Sobór Nicejski (1 ; 325)
ultramontanizm
starokatolicyzm
fideizm
tradycjonalizm
nieomylność papieska

TS sobór

Sobór Watykański (2 ;
1962-1965)

NU Concilium Vaticanum
Vaticanum Secundum
Vaticanum II

TK Sobór Chalcedoński (451)
Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)
Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3
; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4
; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)

Sobór Lyoński (1 ; 1245)

Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Sobór Nicejski (1 ; 325)
TS sobór

socynianizm
NU arianie polscy

polscy arianie
Bracia Polscy

TK subordynacjonizm
adopcjonizm
arianizm
semiarianizm

TS Trójca Święta
herezje chrystologiczne
herezje trynitarne
jezuologia

sofia
U mądrość

sofrosyne
U umiarkowanie

sola Gratia
U monergizm

solidarność Boga z cierpiącymi
U cierpienie Boga

soma
U ciało ludzkie

soma pneumatikon
U ciało zmartwychwstałe
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spowiedź

sophia
U mądrość

Sophia tou Theou
U Mądrość Boża

Soter
U Zbawiciel

soteria
U zbawienie

soteriologia
NU nauka o zbawieniu

teologia zbawienia
teologia odkupienia
traktat o zbawieniu
chrystologia historiozbawcza
chrystologia soteriologiczna
nauka o usprawiedliwieniu
nauka o pojednaniu

TK chrystologia
charytologia
pneumatologia
sakramentologia
eschatologia

TS teologia dogmatyczna
TW soteriologia biblijna

zbawienie
odkupienie
usprawiedliwienie
herezje soteriologiczne

soteriologia biblijna
NU biblijna nauka o zbawieniu

nauczanie biblijne o zbawieniu
biblijna soteriologia
zbawienie - nauczanie biblijne

TS soteriologia
teologia biblijna

TW historia zbawienia

soteriologiczne herezje
U herezje soteriologiczne

Spiritus Advocatus
U Paraklet

spiritus Dei
U Duch Boga

Spiritus Sanctus
U Duch Święty

społeczność świętych
U obcowanie świętych

spotkania ze Zmartwychwsta-
łym

U chrystofanie

spowiedź
NU wyznanie grzechów

spowiedź szczera
szczera spowiedź
spowiedź powszechna
publiczne wyznanie grzechów
spowiedź uszna
wyznawanie grzechów
wyjawienie grzechów
confessio oris
paenitentia

TK rachunek sumienia
skrucha
zadośćuczynienie za grzechy
rozgrzeszenie

TS akty penitenta
TW tajemnica spowiedzi
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sprawiedliwość

spowiedź powszechna
U spowiedź

spowiedź szczera
U spowiedź

spowiedź uszna
U spowiedź

spór o filioque
U filioque

spór o obrazy
U ikonoklazm

sprawa Jezusa
U Jezus marksitowski

sprawiedliwość
NU cnota sprawiedliwości

sprawiedliwość - cnota
iustitia
sedeqa

TK roztropność
umiarkowanie
męstwo
mądrość
usprawiedliwienie
sprawiedliwość Boża

TS cnoty kardynalne

sprawiedliwość Boga
U sprawiedliwość Boża

sprawiedliwość Boża
NU Bóg - sprawiedliwość

sprawiedliwość Boga
Bóg sprawiedliwy
Sprawiedliwy Bóg
dikaiosyne Theou

TK wszechmoc Boga
duchowość Boga
wieczność Boga
wszechwiedza Boga
wszechobecność Boga
osobowość Boga
transcendencja Boga
doskonałość Boga
niepojętość Boga
immanencja Boga
jedyność Boga
jedność Boga
samoistność Boga
niezmienność Boga
niecierpiętliwość Boga
wierność Boga
wolność Boga
miłosierdzie Boże
dobroć Boga
świętość Boga
prawdomówność Boga
sprawiedliwość
usprawiedliwienie

TS przymioty Boga

sprawiedliwość - cnota
U sprawiedliwość

sprawiedliwość pierwotna
U pierwotna niewinność

sprawiedliwość pierwszych ludzi
U pierwotna niewinność

Sprawiedliwy Bóg
U sprawiedliwość Boża

sprawność moralna
U cnota
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starokatolicyzm

sprawowanie władzy w Kościele
U rządy w Kościele

stali diakoni
U diakonat stały

stała posługa diakonacka
U diakonat stały

stały diakonat
U diakonat stały

stan duchowny
U kapłaństwo hierarchiczne

stan kapłański w Kościele
U kapłaństwo hierarchiczne

stan nadprzyrodzony
U nadprzyrodzoność

stan pierwotny
U pierwotna niewinność

stan pierwszych ludzi
U pierwotna niewinność

stan pośredni
U stany eschatyczne

stan świecki
U laikat

stan usprawiedliwienia
U usprawiedliwienie

stan uświęcenia
U uświęcenie

stanie się człowiekiem
U wcielenie

stany eschatyczne
NU eschatyczne stany

zaświaty
tamten świat
stan pośredni
kraina pośrednia

TK akty eschatyczne
procesy eschatyczne

TS eschatologia
TW piekło

otchłań
Niebo (teologia)
czyściec

stany w Kościele
U struktura Kościoła

stare przymierze
U przymierze synajskie

starodawny wąż
U Szatan

starokatolicka schizma
U starokatolicyzm

starokatolicka teologia
U starokatolicyzm

starokatolickość
U starokatolicyzm

starokatolicyzm
NU Kościół starokatolicki

Kościoły starokatolickie
Kościoły utrechckie
Kościoły Unii Utrechckiej
Unia Utrechcka
schizma starokatolicka
starokatolicka schizma
teologia starokatolicka
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Stary Testament

starokatolicka teologia
starokatolickość

TK Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

nieomylność papieska
koncyliaryzm
jansenizm

TS katolicyzm
schizma

starotestamentalna teologia
U teologia biblijna

starotestamentalne kapłaństwo
U kapłaństwo starotestamentalne

Starożytne Kościoły Wschod-
nie

U Kościoły Wschodnie

starsi Kościoła
U prezbiter

starszy Kościoła
U prezbiter

Stary i Nowy Testament
U Biblia

Stary Testament
NU Biblia hebrajska

Pierwszy Testament
Tanak
Vetus Testamentum

TK Nowy Testament
TS Biblia

Stary Testament - teologia
U teologia biblijna

status dzieci Bożych
U dziecięctwo Boże

stawanie się człowiekiem
U hominizacja

stigmata
U stygmatyzacja

Stolica Apostolska
U papież

stopień diakonatu
U diakon

stopnie sakramentu kapłań-
stwa

NU sakrament kapłaństwa - stop-
nie
stopnie urzędu kościelnego
kapłaństwo hierarchiczne - stop-
nie

TK powołanie kapłańskie
celibat
kapłaństwo kobiet

TS sakrament kapłaństwa
TW biskup

prezbiter
diakon

stopnie urzędu kościelnego
U stopnie sakramentu kapłaństwa

storge
U miłość

stosunek seksualny małżonków
U akt małżeński

stosunki Kościoła i państwa
U Kościół i państwo
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stworzenie człowieka

stosunki Kościół-państwo
U Kościół i państwo

stosunki państwa i Kościoła
U Kościół i państwo

stosunki państwo-Kościół
U Kościół i państwo

stosunki seksualne małżonków
U akt małżeński

strącenie aniołów
U bunt aniołów

strącenie aniołów z nieba
U bunt aniołów

strącenie z nieba aniołów
U bunt aniołów

strącenie zbuntowanych anio-
łów

U bunt aniołów

struktura Kościoła
NU hierarchia kościelna

hierarchiczna struktura Kościo-
ła
Kościół - struktura
Kościół - hierarchia
stany w Kościele
posługi w Kościele
hierarchia kościelna

TK rządy w Kościele
Kościół i państwo

TS ustrój Kościoła
TW laikat

kapłaństwo hierarchiczne
życie konsekrowane

stwarzanie
U akt stwórczy

stwierdzenie nieważności mał-
żeństwa

U unieważnienie małżeństwa

stworzenia
U stworzenie

stworzenie
[nie należy mylic z aktem stwór-
czym]

NU rzeczywistośc stworzona
rzeczy stworzone
stworzenia
istoty stworzone
byty stworzone
byt stworzony

TK akt stwórczy
emanacja

TS Stwórca
protologia

TW człowiek
anioł
świat

stworzenie Adama
U stworzenie człowieka

stworzenie Adama i Ewy
U stworzenie człowieka

stworzenie człowieka
hasło może być również stosowane
do prac z zakresu religioznawstwa
o koncepcji stworzenia człowieka w
innych religiach

NU akt stworzania człowieka
stworzenie pierwszych ludzi
stworzenie Adama
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Stwórca

stworzenie Adama i Ewy
stworzenie ludzi

TK pochodzenie człowieka
panowanie człowieka
pochodzenie duszy
antropocentryzm

TS człowiek
akt stwórczy

TW obraz Boży
podobieństwo Boże
pierwsi ludzie

stworzenie ludzi
U stworzenie człowieka

stworzenie pierwszych ludzi
U stworzenie człowieka

stworzenie świata
U akt stwórczy

stworzenie wszechświata
U akt stwórczy

stworzenie z niczego
U akt stwórczy

stworzony świat
U świat

Stworzyciel
U Stwórca

Stwórca
[terminem tym mogą byc w reli-
giach niechrześcijańskich nazwane
inne osoby niż Bóg]

NU Stworzyciel
Kreator

TK Jezus Chrystus
Duch Święty

Bóg Ojciec
Jahwe
demiurg

TS Bóg
protologia

TW akt stwórczy
stworzenie

stwórca materii
U Demiurg

stwórca świata materialnego
U Demiurg

stygmaty
U stygmatyzacja

stygmatycy
U stygmatyzacja

stygmatyczki
U stygmatyzacja

stygmatyzacja
NU stygmatyzm

stygmaty
stigmata
stygmatyczki
stygmatycy
doświadczenie stygmatyzacji
noszenie ran Chrystusa
otrzymanie ran Chrystusa
otrzymanie stygmatów

TS mistyka cierpienia

stygmatyzm
U stygmatyzacja
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symbol apostoslski

subordynacjonizm
NU podrzędnośc Syna Bożego
TK pochodzenie Osób Bożych

orygenizm
TS herezje trynitarne

herezje chrystologiczne
TW arianizm

eunomianizm
macedonianizm

successio apostolica
U sukcesja apostolska

sufragan
U biskup

sukcesja apostolska
NU apostołowie - następstwo

apostolska sukcesja
successio apostolica
następstwo apostołów

TK Dwunastu
apostolat
Tradycja
biskup
papież

TS apostolskość Kościoła

sumienie
NU syneidesis

conscientia
ludzkie sumienie
sumienie ludzkie
człowiek - sumienie
sumienie człowieka

TS człowiek
TW wolnośc sumienia

rachunek sumienia

sumienie człowieka
U sumienie

sumienie ludzkie
U sumienie

Summus Pontifex
U papież

superintendent
U biskup

supernaturalis
U nadprzyrodzoność

supremacja papieska
U prymat papieski

supremacja papieża
U prymat papieski

swoboda praktyk religijnych
U wolność religijna

swoboda wyznawania religii
U wolność religijna

Syjon
U Córka Syjonu

symbol apostoslski
NU apostolskie wyznanie wiary

skład apostolski
credo apostolskie
Apostolicum
symbolum apostolicum

TK symbol Atanazego
symbol laterański
symbol lyoński
symbol toledański
symbol konstantynopolitański
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symbol Atanazego

symbol nicejski
symbol chalcedoński
symbol trydencki
wyznanie Damazego
wyznanie Pawła VI
wyznanie Dozyteusza
wyznanie Lukarisa
wyznanie Piotra Mogiły

TS symbol wiary

symbol Atanazego
NU symbol świętego Atanazego

symbol św. Atanazego
symbol atanazjański
atanazjańskie wyznanie wiary
wyznanie wiary świętego Ata-
nazego Wielkiego
symbol Quicumque
Quicumque

TK symbol toledański
symbol laterański
symbol lyoński
symbol apostolski
symbol konstantynopolitański
symbol nicejski
symbol chalcedoński
symbol trydencki
wyznanie Damazego
wyznanie Pawła VI
wyznanie Dozyteusza
wyznanie Lukarisa
wyznanie Piotra Mogiły

TS symbol wiary

symbol atanazjański
U symbol Atanazego

symbol chalcedoński
NU chalcedońskie wyznanie wiary
TK symbol Atanazego

symbol laterański
symbol lyoński
symbol apostolski
symbol konstantynopolitański
symbol nicejski
symbol toledański
symbol trydencki
wyznanie Damazego
wyznanie Pawła VI
wyznanie Dozyteusza
wyznanie Lukarisa
wyznanie Piotra Mogiły

TS symbol wiary
Sobór Chalcedoński (451)

symbol Damazego
U wyznanie Damazego

symbol konstantynopolitań-
ski

NU konstantynopolitańskie wyzna-
nie wiary
nicejsko-konstantynopolitańskie
wyznanie wiary
symbol konstantynopolski
symbol nicejsko-konstantynopo-
litański
Niceano-Constantinopolitanum

Credo mszalne
TK symbol Atanazego

symbol laterański
symbol lyoński
symbol apostolski
symbol toledański
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symbol nicejski

symbol nicejski
symbol chalcedoński
symbol trydencki
wyznanie Damazego
wyznanie Pawła VI
wyznanie Dozyteusza
wyznanie Lukarisa
wyznanie Piotra Mogiły
filioque

TS symbol wiary
Sobór Konstantynopolitański (1
; 381)

symbol konstantynopolski
U symbol konstantynopolitański

symbol laterański
NU laterańskie wyznanie wiary

symbolum lateranense
TK symbol Atanazego

symbol toledański
symbol lyoński
symbol apostolski
symbol konstantynopolitański
symbol nicejski
symbol chalcedoński
symbol trydencki
wyznanie Damazego
wyznanie Pawła VI
wyznanie Dozyteusza
wyznanie Lukarisa
wyznanie Piotra Mogiły

TS symbol wiary
Sobór Laterański (4 ; 1215)

symbol lyoński
TK symbol Atanazego

symbol laterański

symbol toledański
symbol apostolski
symbol konstantynopolitański
symbol nicejski
symbol chalcedoński
symbol trydencki
wyznanie Damazego
wyznanie Pawła VI
wyznanie Dozyteusza
wyznanie Lukarisa
wyznanie Piotra Mogiły

TS symbol wiary

symbol nicejski
NU nicejskie wyznanie wiary

nicejski symbol wiary
credo nicejskie

TK symbol Atanazego
symbol laterański
symbol lyoński
symbol apostolski
symbol konstantynopolitański
symbol toledański
symbol chalcedoński
symbol trydencki
wyznanie Damazego
wyznanie Pawła VI
wyznanie Dozyteusza
wyznanie Lukarisa
wyznanie Piotra Mogiły

TS symbol wiary
TW homousios

symbol nicejsko-konstantyno-
politański

U symbol konstantynopolitański

symbol Quicumque
U symbol Atanazego

287



symbol toledański

symbol św. Atanazego
U symbol Atanazego

symbol świętego Atanazego
U symbol Atanazego

symbol toledański
NU toledańskie wyznanie wiary
TK symbol Atanazego

symbol laterański
symbol lyoński
symbol apostolski
symbol konstantynopolitański
symbol nicejski
symbol chalcedoński
symbol trydencki
wyznanie Damazego
wyznanie Pawła VI
wyznanie Dozyteusza
wyznanie Lukarisa
wyznanie Piotra Mogiły

TS symbol wiary

symbol trydencki
TK symbol Atanazego

symbol laterański
symbol lyoński
symbol apostolski
symbol konstantynopolitański
symbol nicejski
symbol chalcedoński
symbol toledański
wyznanie Damazego
wyznanie Pawła VI
wyznanie Dozyteusza
wyznanie Lukarisa
wyznanie Piotra Mogiły

TS symbol wiary
Sobór Trydencki (1545-1563)

symbol wiary
NU wyznanie wiary

professio fidei
credo

TK pisma wyznaniowe
depozyt wiary
hierarchia prawd wiary
homologia

TS symbolika
źródła teologii

TW symbol Atanazego
symbol toledański
symbol laterański
symbol lyoński
symbol apostolski
symbol konstantynopolitański
symbol nicejski
symbol chalcedoński
symbol trydencki
wyznanie Damazego
wyznanie Pawła VI
wyznanie Dozyteusza
wyznanie Lukarisa
wyznanie Piotra Mogiły

symboliczna teologia
U teologia symboliczna

symbolika
NU symbolika porównawcza

porównawcza symbolika
symbolika dogmatyczna
dogmatyczna symbolika
teologia porównawcza
porównawcza teologia
teologia dogmatyczna - symbo-
lika

TS teologia dogmatyczna
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Syn Boży

TW symbol wiary
pisma wyznaniowe

symbolika dogmatyczna
U symbolika

symbolika godów weselnych
U symbolika zaślubin

symbolika maryjna
U mariologia symboliczna

symbolika porównawcza
U symbolika

symbolika wesela
U symbolika zaślubin

symbolika zaślubin
NU zaślubiny - symbolika

małżeństwo - symbolika
gody weselne - symbolika
symbolika godów weselnych
typologia małżeństwa
symbolika wesela
mistyka zaślubin

TS małżeństwo
mistyka
sakramentologia biblijna
typologia biblijna

TW Oblubieniec
Oblubienica

symbolum apostolicum
U symbol apostoslski

symbolum lateranense
U symbol laterański

Syn Boga
U Syn Boży

Syn Boży
NU Syn Boga

Hyios tou Theou
Thou Hyios
Dei Filius

TK Mesjasz
Alfa i Omega
Syn Człowieczy
Emmanuel
Kyrios
Sługa Jahwe
Baranek Boży
Oblubieniec
Ja Jestem
Dobry Pasterz
Zbawiciel
Syn Dawida
wcielenie
boskość Jezusa
dziecięctwo Boże
Abba
Bóg Ojciec

TS tytuły chrystologiczne

Syn Boży - nieopodobny do Oj-
ca

U anomoios

Syn Boży podobny do Ojca
U homoios

Syn Boży - preegzystencja
U preegzystencja Jezusa Chrystusa

Syn Boży - wcielenie
U wcielenie
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Syn Człowieczy

Syn Człowieczy
NU Syn Człowieka

Ben Adam
Bar nasza
Człowieczy Syn
Syn Ludzki

TK Mesjasz
Alfa i Omega
Syn Boży
Emmanuel
Kyrios
Sługa Jahwe
Baranek Boży
Oblubieniec
Ja Jestem
Dobry Pasterz
Zbawiciel
Syn Dawida
człowieczeństwo Jezusa
paruzja

TS tytuły chrystologiczne
mesjanizm apokaliptyczny

Syn Człowieka
U Syn Człowieczy

Syn Dawida
NU Syn Dawidowy

Dawidowy Syn
potomek Dawida
potomek króla Dawida
mesjański potomek Dawida
dziedzic tronu Dawida

TK Mesjasz
Alfa i Omega
Syn Człowieczy
Emmanuel
Syn Boży

Sługa Jahwe
Kyrios
Ja Jestem
Baranek Boży
Dobry Pasterz
Zbawiciel
Oblubieniec
królewskość Jezusa
rodzina Jezusa

TS tytuły chrystologiczne
mesjanizm królewski

Syn Dawidowy
U Syn Dawida

Syn Grzechu
U Antychryst

Syn Jutrzenki
U Szatan

Syn Ludzki
U Syn Człowieczy

Syn Maryi
U Jezus Chrystus

Syn Szatana
U Antychryst

Syn Zatracenia
U Antychryst

synajskie przymierze
U przymierze synajskie

syneidesis
U sumienie
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szafarz

synergizm
NU współpraca z łaską
TK zasługa

semipelagianizm
monergizm

TS usprawiedliwienie
herezje charytologiczne

synowie Boży
U anioł

synowie Elohim
U anioł

synowie i córki Boga
U dziecięctwo Boże

synowstwo Boże z przybrania
U dziecięctwo Boże

syntetyczna teoria ewolucji
U ewolucjonizm

Syro-Malabarski Kościół Kato-
licki

U Kościoły unickie

Syro-Malankarski Kościół Ka-
tolicki

U Kościoły unickie

Syro-Malankarski Kościół Or-
todoksyjny

U Kościoły przedchalcedońskie

Syryjski Kościół Katolicki
U Kościoły unickie

Syryjski Kościół Ortodoksyjny
U Kościoły przedchalcedońskie

systemy mesjanistyczne
U mesjanizm

Szafarka łask
U pośrednictwo Maryi

szafarz
NU szafarz sakramentu

szafarz nadzwyczajny
szafarz zwyczajny
nadzwyczajny szafarz
szafarz sakramantów świętych
szafarze
szafarze Bożych Tajemnic

TK sakrament
prezbiter
diakon
biskup

TS sakramentologia

szafarz nadzwyczajny
U szafarz

szafarz sakramantów świętych
U szafarz

szafarz sakramentu
U szafarz

szafarz zwyczajny
U szafarz

szafarze
U szafarz

szafarze Bożych Tajemnic
U szafarz

Szaitan
U Szatan
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Szatan

szalom
U pokój

Szatan
[wybrany termin jest imieniem, dla-
tego powinien być pisany dużą literą
zob. Zając R. Szatan w Starym Te-
stamencie, Lublin 1998 s. 14]

NU diabeł
diabolos
diabolus
Iblis
Szejtan
Szaitan
hassatan
Satanael
bies
czart
kusiciel
zły duch
Zły
książe ciemności
anioł ciemności
archanioł ciemności
upadły anioł
upadły archanioł
zły anioł
anioł niegodziwości
zbuntowany anioł
Pan ciemności
przywódca zbuntowanych anio-
łów
zbuntowany archanioł
Samael
Satanael
Mastema
oskarżyciel ludzkości
oskarżyciel ludzi
anioł prokurator

anioł oskarżyciel
boski prokurator
niebiański prokurator
prokurator niebiański
Smok
Drakon
wąż kusiciel
Nahasz
Satanas
Lucyfer
wąż starodawny
starodawny wąż
ho ofis ho archaios
wielki Smok
Belial
Beliar
Lucifer
Luciferus
Gwiazda zaranna
Eosforos
Helel ben Szachar
Syn Jutrzenki
władca ciemności
Niosący światło
władca tego świata
archon tou kosmou
władca mocarstwa powietrza
bóg tego świata
zwodziciel ludzkości
przeciwnik Boga
nieprzyjaciel rodzaju ludzkiego
oskarżyciel rodzaju ludzkiego
Oszczerca
Przeciwnik
ojciec kłamstwa
oskarżyciel naszych braci

TK demony
bunt aniołów
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szekina

opętanie
egzorcyzm
pokusa
Antychryst
archanioł Michał
kuszenie Jezusa
zło
apokaliptyka
Armagedon
demiurg

TS anioł

TW osobowość Szatana

Szatan - nauczanie biblijne
U demonologia biblijna

Szatan - nauka biblijna
U demonologia biblijna

Szatan - osobowość
U osobowość Szatana

Szatan w Biblii
U demonologia biblijna

szczegółowy sąd
U sąd szczegółowy

szczera spowiedź
U spowiedź

szczęście wieczne
U wizja uszczęśliwiająca

szear
U Reszta

szechina
U szekina

szedim
U demony

szeerit
U Reszta

Szejtan
U Szatan

szekina
NU obecność Jahwe

obecność Boga
szechina

TK Duch Boga
Chwała Boża
wcielenie
Emmanuel
Mądrość Boża
Logos (teologia)

TS pneumatologia biblijna

szeol
U otchłań

szkoła aleksandryjska
U teologia aleksandryjska

szkoła antiocheńska
U teologia antiocheńska

szkoła dominikańska
U tomizm

szkoła egzegetyczna w Alek-
sandrii

U aleksandryjska szkoła egzege-
tyczna
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szkoła franciszkańska

szkoła egzegetyczna w Antio-
chii

U antiocheńska szkoła egzegetycz-
na

szkoła franciszkańska
NU teologia franciszkańska

franciszkańska szkoła
franciszkańska szkoła teologicz-
na

TK augustynizm
TW skotyzm

kondeterminizm

szkoła katechetyczna w Alek-
sandrii

U aleksandryjska szkoła egzege-
tyczna

szkoła katechetyczna w Antio-
chii

U antiocheńska szkoła egzegetycz-
na

szkoła tomistyczna
U tomizm

szkoła tybingeńska
NU teologia tybingeńska

Tybinga i jej szkoły
szkoły tybingeńskie
Tybinga - szkoły
szkoły Tybingi

szkoły teologiczne
NU teologiczne szkoły

szkoły teologii
TK dysputa teologiczna

pluralizm teologiczny

TW teologia aleksandryjska
teologia antiocheńska
augustynianizm
szkoła franciszkańska
tomizm
szkoła tybingeńska

szkoły teologii
U szkoły teologiczne

szkoły tybingeńskie
U szkoła tybingeńska

szkoły Tybingi
U szkoła tybingeńska

szkotyzm
U skotyzm

Szmalkaldzkie Artykuły
U Artykuły Szmalkaldzkie

Szymon Piotr - prymat
U prymat Piotrowy

ślady Trójcy Świętej
U znaki Trójcy

ślub bezżenności
U celibat

ślub celibatu
U celibat

ślub czystości
U celibat

ślub dziewictwa
U celibat

ślub kościelny
U małżeństwo
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ślub małżeński
U małżeństwo

ślub zakonny
U śluby zakonne

ślubowanie małżeńskie
U małżeństwo

śluby wieczyste
U śluby zakonne

śluby zakonne
NU profesja zakonna

ślub zakonny
zakonne śluby
zakonna profesja
śluby wieczyste
wieczyste śluby

TK celibat
TS życie kosekrowane

śmierc Maryi
U wniebowzięcie Maryi

śmierć
NU koniec życia

umieranie
odejście z tego świata
koniec egzystencji
odejście do ojców
przejście do innego świata
thanatos
moment ostatecznego wyboru

TK nieśmiertelność duszy
życie wieczne
zmartwychwstanie
modlitwa za zmarłych
sąd szczegółowy

TS procesy eschatyczne

śmierć duchowa
U grzech ciężki

śmierć Jezusa na krzyżu
U ukrzyżowanie Jezusa

śmierć krzyżowa Jezusa
U ukrzyżowanie Jezusa

św. archanioł Gabriel
U archanioł Gabriel

św. archanioł Michał
U archanioł Michał

św. archanioł Rafał
U archanioł Rafał

św. Gabriel
U archanioł Gabriel

św. Gabriel archanioł
U archanioł Gabriel

św. Michał
U archanioł Michał

św. Michał archanioł
U archanioł Michał

św. Piotr - prymat
U prymat Piotrowy

św. Rafał
U archanioł Rafał

św. Rafał archanioł
U archanioł Rafał
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świadectwa historyczności Jezusa

świadectwa historyczności Je-
zusa

NU Jezus Chrystus - świadectwa
historyczne
Jezus Chrystus - świadectwa
historyczności
Jezus - świadectwa historycz-
ności
Jezus - źródła historyczne
Jezus Chrystus - źródła histo-
ryczne
historyczność Jezusa - źródła
historyczność Jezusa - świa-
dectwa

TK data narodzenia Jezusa
demitologizacja Jezusa
negacja historyczności Jezusa

TS historyczność Jezusa

świadomość
NU conscientia
TS człowiek

świadomość Jezusa
U wiedza Jezusa

świat
NU świat stworzony

kosmos
wszechświat
niebo i ziemia
haszszamaim we haarec
ziemia i niebo
ziemia i niebiosa
niebiosa i ziemia
stworzony świat
Ziemia
natura

TK panowanie człowieka
kosmogonia
objawienie naturalne

TS stworzenie
TW ciągłość stwarzania

świat podziemny
U otchłań

świat stworzony
U świat

światło chwały
U wizja uszczęśliwiająca

Świątynia Ducha
NU Świątynia Ducha Świętego
TK Mistyczne Ciało

Nowy Lud Boży
Oblubienica
Wspólnota
Owczarnia
Drzewo Oliwne
Winnica Pańska
Budowla Boża

TS modele Kościoła

Świątynia Ducha Świętego
U Świątynia Ducha

świeccy
U laikat

świeccy chrześcijanie
U laikat

świecki chrześcijanin
U laikat

świecki diakon
U diakonat stały
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świecki stan
U laikat

święcenia kapłańskie
U sakrament kapłaństwa

święcenia kapłańskie kobiet
U kapłaństwo kobiet

święcenia kobiet
U kapłaństwo kobiet

święcenia wyższe
U sakrament kapłaństwa

święci
NU święty

święci-męczennicy
męczennicy za wiarę
święci Kościoła
święci i błogosławieni
błogosławieni i święci
święci chrześcijańscy
chrześcijańscy święci
święci kanonizowani
kanonizowani święci
błogosławieni
kanonizowani
beatyfikowani
wyniesieni na ołarze
święci w niebie
wszyscy święci
święci patroni

TK Niebo (teologia)
TS świętość człowieka

obcowanie świętych
TW kult świętych

wstawiennictwo świętych

święci chrześcijańscy
U święci

święci i błogosławieni
U święci

święci kanonizowani
U święci

święci Kościoła
U święci

święci - kult
U kult świętych

święci-męczennicy
U święci

święci patroni
U święci

święci w niebie
U święci

Święta Reszta
U Reszta

Święta Rodzina
U rodzina Jezusa

Święta Tradycja
U Tradycja

święte
U świętość

święte cztery litery
U Jahwe

świętośc pierwotna
U pierwotna niewinność
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świętość

świętość
NU święte

sacrum
hagiosyne
qadosz
kadosz
sfera świętości
numinosum

TW świętość Jezusa
świętość Boga
świętość Kościoła
świętość człowieka

świętość absolutna
U świętość Boga

świętość Boga
NU Bóg - świętość

świętość ontyczna
ontyczna świętość
absolutna świętość
świętość absolutna
świętość Boga
Bóg święty
Święty Bóg
Sanctus Deus
Hagios Theos
Hagios
Agios
Theos Hagios
Jahwe Kodesz
Kodesz Jahwe

TK wszechmoc Boga
duchowość Boga
wieczność Boga
wszechwiedza Boga
wszechobecność Boga
osobowość Boga

transcendencja Boga
doskonałość Boga
niepojętość Boga
immanencja Boga
jedyność Boga
jedność Boga
samoistność Boga
niezmienność Boga
niecierpiętliwość Boga
wierność Boga
wolność Boga
sprawiedliwość Boża
dobroć Boga
miłosierdzie Boże
prawdomówność Boga
świętośc człowieka
świętośc Kościoła
świętośc Jezusa

TS przymioty Boga
świętośc

świętość Boga
U świętość Boga

świętość chrześcijańska
U świętość człowieka

świętość człowieka
NU człowiek - świętość

świętość dostępna człowiekowi
świętość ludzka
ludzka świętość
świętość ludzi
świętość chrześcijańska
chrześcijańska świętość
doskonałość chrześcijańska
chrześcijańska doskonałość
świętość moralna
świętość moralna człowieka
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świętość Kościoła

TK świętość Jezusa
świętość Kościoła
świętość Boga
uświęcenie

TS człowiek
świętość

TW święci

świętość dostępna człowiekowi
U świętość człowieka

świętość Jezusa
NU świętość Jezusa Chrystusa

Jezus - świętość
Jezus Chrystus - świętość
bezgrzeszność Jezusa
bezgrzeszność Jezusa Chrystu-
sa
doskonałość moralna Jezusa
doskonałość etyczna Jezusa
Jezus - etyka
Jezus Chrystus - etyka
Jezus Chrystus - doskonałość
etyczna
Jezus Chrystus - doskonałość
moralna
Jezus - doskonałość etyczna
Jezus - doskonałość moralna
Jezus - bezgrzeszność
Jezus Chrystus - bezgrzeszność

TK świętość człowieka
świętość Kościoła
świętość Boga

TS człowieczeństwo Jezusa
wolność od grzechu
świętość

świętość Jezusa Chrystusa
U świętość Jezusa

świętość Kościoła
NU Kościół - świętość
TK apostolskość Kościoła

jedność Kościoła
powszechność Kościoła
świętość Boga
obcowanie świętych

TS przymioty Kościoła
świętość

świętość ludzi
U świętość człowieka

świętość ludzka
U świętość człowieka

świętość Maryi
U niepokalane poczęcie

świętość moralna
U świętość człowieka

świętość moralna człowieka
U świętość człowieka

świętość ontyczna
U świętość Boga

świętość życia ludzkiego
U życie ludzkie

święty
U święci

święty archanioł Gabriel
U archanioł Gabriel

święty archanioł Michał
U archanioł Michał

święty archanioł Rafał
U archanioł Rafał
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tajemnica spowiedzi

Święty Bóg
U świętość Boga

święty Gabriel
U archanioł Gabriel

święty Gabriel archanioł
U archanioł Gabriel

Święty Izrael
U naród wybrany

święty Michał
U archanioł Michał

święty Michał archanioł
U archanioł Michał

święty obraz
U ikona

święty Piotr - prymat
U prymat Piotrowy

święty Rafał
U archanioł Rafał

święty Rafał archanioł
U archanioł Rafał

święty sakrament
U sakrament

Święty, Święty, Święty
U trisagion

świętych kult
U kult świętych

świętych obcowanie
U obcowanie świętych

taboryci
U husytyzm

tajemnica bezbożności
U apostazja eschatologiczna

tajemnica chrześcijańska
U disciplina arcani

tajemnica spowiedzi
TS spowiedź

tajemnica zła
U Bóg a zło

tajemnice fatimskie
U objawienie w Fatimie

tamten świat
U stany eschatyczne

Tanak
U Stary Testament

Tartar
U piekło

Tartaros
U piekło

tchnienie
U pochodzenie Ducha Świętego

tchnienie Boga
U Duch Boga

tchnienie Elohim
U Duch Boga

teandryczna natura Kościoła
U eklezjologia teandryczna
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teologia aleksandryjska

teandryczność Jezusa Chrystu-
sa

U unia hipostatyczna

teandryczność Kościoła
U eklezjologia teandryczna

teandryzm Jezusa
U unia hipostatyczna

teandryzm Jezusa Chrystusa
U unia hipostatyczna

tefillah
U modlitwa

teizm
TK politeizm

monoteizm
ateizm
deizm
agnostycyzm
panteizm
argumenty na istnienie Boga
opatrzność
osobowość Boga
transcendencja Boga

TS istnienie Boga

teleologiczny argument
U argument teleologiczny

temperantia
U umiarkowanie

tentatio
U pokusa

teodycea
U Bóg a zło

teodycealny problem
U Bóg a zło

teofania
NU teofanie

objawienia Jahwe
ukazanie się Boga

TK anioł Jahwe
chwała Jahwe
chrzest Jezusa
przemienienie Jezusa

TS objawienie historyczne

teofanie
U teofania

teologia adwentystyczna
U adwentyzm

teologia - akomodacja
U akomodacja (teologia)

teologia aleksandryjska
NU aleksandryjska teologia

szkoła aleksandryjska
aleksandryjska szkoła

TK teologia antiocheńska
monofizytyzm
communicatio idiomatum

TS szkoły teologiczne

TW orygenizm
chrystologia odgórna
aleksandryjska szkoła egzege-
tyczna

teologia anglikańska
U anglikanizm
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teologia antiocheńska

teologia antiocheńska
NU antiocheńska teologia

szkoła antiocheńska
antiocheńska szkoła

TK teologia aleksandryjska

TS szkoły teologiczne

TW chrystologia oddolna
antiocheńska szkoła egzegetycz-
na

teologia antynomii
U teologia apofatyczna

teologia apofatyczna
[autorzy słowników teologicznych
odróżniają teologię apofatyczną (ja-
ko charakterystyczną dla myśli
wschodniej) i teologię negatywną
(jako pojęcie znane także w teologii
zachodniej, w rzeczywistości jednak
oba terminy odnoszą się do modelu
teologii, opartego na identycznych
założeniach]

NU teologia negatywna
apofatyzm
apofaza
apofatyczna teologia
negatywna teologia
teologia antynomii
teologia paradoksu

TK teologia katafatyczna
analogia bytu
palamizm
niepojętość Boga
Bóg a zło
mistyka

TS teologia
poznanie Boga

teologia biblijna
NU biblijna teologia

teologia Janowa
teologia Pawłowa
teologie biblijne
teologia Starego Testamentu
teologia Nowego Testamentu
teologia starotestamentalna
starotestamentalna teologia
teologia nowotestamentalna
nowotestamentalna teologia
Biblia - teologia
Stary Testament - teologia
Nowy Testament - teologia

TS biblistyka
TW chrystologia biblijna

mariologia biblijna
sakramentologia biblijna
demonologia biblijna
angelologia biblijna
eschatologia biblijna
eklezjologia biblijna
soteriologia biblijna
antropologia biblijna

teologia biblijna sakramentów
U sakramentologia biblijna

teologia bizantyjska
U prawosławie

teologia chwały
NU theologia gloriae

chrystologia chwały
TK theologia Crucis

chwała Boża
TS luteranizm

prawosławie
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teologia Krzyża

teologia człowieka
U antropologia teologiczna

teologia człowieka w Biblii
U antropologia biblijna

teologia dogmatyczna
NU dogmatyka

TS teologia

TW symbolika
historia dogmatów
trynitologia
protologia
chrystologia
soteriologia
pneumatologia
charytologia
eklezjologia
mariologia
sakramentologia
eschatologia

teologia dogmatyczna - symbo-
lika

U symbolika

teologia Ducha Świętego
U pneumatologia

teologia franciszkańska
U szkoła franciszkańska

teologia Janowa
U teologia biblijna

teologia kalwińska
U kalwinizm

teologia katafatyczna
[termin ”teologia pozytywna” wy-
stępuje również jako określenie gałę-
zi teologii zajmującej się historycz-
nymi przesłankami i szczegółowy-
mi wydarzeniami wziętymi z Pisma
Świętego i Tradycji, tak rozumiana
teologia pozytywna przeciwstawia-
na jest teologii naturalnej]

NU teologia pozytywna
pozytywna teologia
teologia twierdząca
katafatyczna teologia

TK teologia apofatyczna
TS teologia

teologia katolicka
U katolicyzm

teologia kenotyczna
U kenoza

teologia kenozy
U kenoza

teologia Kościoła
U eklezjologia

teologia Krzyża
NU theologia Crucis

chrystologia krzyża
TK theologia gloriae

kenoza
TS luteranizm

teologia luterańska
U luteranizm

teologia łaski
U charytologia
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teologia narracyjna

teologia maryjna
U mariologia

teologia mistyczna
U mistyka

teologia modernistyczna
U modernizm (teologia)

teologia narracji
U teologia narracyjna

teologia narracyjna
NU teologia narratywna

teologia narracji
TS teologia

metodologia teologii
TW mariologia narracyjna

teologia narratywna
U teologia narracyjna

teologia negatywna
U teologia apofatyczna

teologia Nowego Testamentu
U teologia biblijna

teologia nowotestamentalna
U teologia biblijna

teologia odkupienia
U soteriologia

teologia paradoksu
U teologia apofatyczna

teologia Pawłowa
U teologia biblijna

teologia pierwszych rzeczy
U protologia

teologia początków
U protologia

teologia porównawcza
U symbolika

teologia pozytywna
U teologia katafatyczna

teologia pracy
U praca

teologia prawosławna
U prawosławie

teologia procesu
NU teologia rozwoju
TK panenteizm

chrystologia kosmiczna
TS teologia

teologia protestancka
U protestantyzm

teologia reformowana
U kalwinizm

teologia rozwoju
U teologia procesu

teologia sakramentów
U sakramentologia

teologia samoogołocenia
U kenoza

teologia Starego Testamentu
U teologia biblijna

teologia starokatolicka
U starokatolicyzm
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teologuemenon

teologia starotestamentalna
U teologia biblijna

teologia stworzenia
U protologia

teologia symboliczna
NU teologia symbolu

symboliczna teologia
TK sakramentologia

orygenizm
TS teologia
TW sakrament naturalny

ikona

teologia symbolu
U teologia symboliczna

teologia tomistyczna
U tomizm

teologia Trójcy Świętej
U trynitologia

teologia twierdząca
U teologia katafatyczna

teologia tybingeńska
U szkoła tybingeńska

teologia wewnątrztrynitarna
U relacje Osób Bożych

teologia wewnętrzna Trójcy
U relacje Osób Bożych

teologia wyzwolenia
TK teologia feministyczna
TS teologia
TW chrystologia wyzwolenia

mariologia wyzwolenia

teologia zbawienia
U soteriologia

teologiczna akomodacja
U akomodacja (teologia)

teologiczna antropologia
U antropologia teologiczna

teologiczna dysputa
U dysputa teologiczna

teologiczna kwalifakacja
U kwalifikacja teologiczna

teologiczna ocena
U kwalifikacja teologiczna

teologiczne cenzury
U kwalifikacja teologiczna

teologiczne kwalifikacje
U kwalifikacja teologiczna

teologiczne szkoły
U szkoły teologiczne

teologiczny modernizm
U modernizm (teologia)

teologie biblijne
U teologia biblijna

teologowie moderniści
U modernizm (teologia)

teologuemenon
NU theologumenon

theologoumenon
TK adiaphora

artykuły fundamentalne
dogmat
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teoria habitus

TS kwalifikacja teologiczna

teoria anonimowego chrześci-
jaństwa

U chrześcijaństwo anonimowe

teoria assumptus homo
U assumptus homo

teoria chrześcijaństwa anoni-
mowego

U chrześcijaństwo anonimowe

teoria dwóch mieczy
U papocezaryzm

teoria ewolucji
U ewolucjonizm

teoria ewolucji człowieka
U pochodzenie człowieka

teoria habitus
TK teoria subsystencji

assumptus homo
unia hipostatyczna

TS wcielenie

teoria koncyliaryzmu
U koncyliaryzm

teoria subsystencji
TK teoria habitus

assumptus homo
unia hipostatyczna
enhypostazja

TS wcielenie

teotokologia
U mariologia

teras
U cud

terata
U cud

teszuwa
U metanoia

tetragram
U Jahwe

tetragrammaton
U Jahwe

thanatos
U śmierć

thaumasia
U cud

Theanthropos
U unia hipostatyczna

theiosis
U przebóstwienie

theologia Crucis
U teologia Krzyża

theologia gloriae
U teologia chwały

theologoumenon
U teologuemenon

theologumenon
U teologuemenon

theopneustos
U natchnienie biblijne
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tomizm

theopoiesis
U przebóstwienie

Theos
U Bóg

Theos Hagios
U świętość Boga

Theos Pater
U Bóg Ojciec

theosis
U przebóstwienie

Theotokos
U Boże macierzyństwo Maryi

Theou Sophia
U Mądrość Boża

Third quest
TK jazuanizm

Jezus marksistowski
TS jezuologia

żydowskość Jezusa

Thou Hyios
U Syn Boży

tłumaczenie języków
NU hermeneia glosson

charyzmat tłumaczenia języ-
ków
dar tłumaczenia języków

TK proroctwo
rozeznanie duchowe
uzdrawianie
glossolalia
czynienie cudów

ruch charyzmatyczny
ruch zielonoświątkowy

TS charyzmaty

to leimma
U Reszta

toledańskie wyznanie wiary
U symbol toledański

tomistyczne dowody na istnie-
nie Boga

U pięć dróg

tomizm
NU teologia tomistyczna

filozofia tomistyczna
szkoła tomistyczna
szkoła dominikańska
dominikańska szkoła teologicz-
na

TK skotyzm
augustynianizm

TW neotomizm
istota i istnienie
pięć dróg
banezjanizm

topika teologiczna
U źródła teologii

towarzyszka Adama
U Ewa

Traditio Ecclasiae
U Tradycja
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traducjonizm

traducjonizm
NU generacjonizm

generacjanizm
pregeneracjonizm

TK kreacjonizm
emanacjonizm duszy
preegzystencja duszy

TS pochodzenie duszy

Tradycja
NU Tradycja Kościoła

Święta Tradycja
Sacra traditio
Tradycja Święta
kościelna Tradycja
Tradycja kościelna
Traditio Ecclasiae
paradosis
Przekaz kościelny

TK Biblia
sukcesja apostolska

TS źródła teologii
objawienie

TW depozyt wiary

Tradycja kościelna
U Tradycja

Tradycja Kościoła
U Tradycja

Tradycja Święta
U Tradycja

tradycjonalizm
TK Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)
TS fideizm
TW praobjawienie

tradycjonalizm katolicki
U integryzm katolicki

traktat o Bogu Jedynym w
Trójcy Osób

U trynitologia

traktat o Bogu łaskawym
U charytologia

traktat o Bogu Stwórcy
U protologia

traktat o Duchu Świętym
U pneumatologia

traktat o Jezusie Chrystusie
U chrystologia

traktat o Kościele
U eklezjologia

traktat o łasce
U charytologia

traktat o Maryi
U mariologia

traktat o ostatecznym spełnie-
niu świata

U eschatologia

traktat o rzeczach ostatecz-
nych

U eschatologia

traktat o stworzeniu
U protologia

traktat o Trójcy Św.
U trynitologia
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triada

traktat o zbawieniu
U soteriologia

transcendencja Boga
NU Bóg - transcendencja

Bóg transcendentny
transcendentny Bóg

TK wszechmoc Boga
duchowość Boga
wieczność Boga
wszechwiedza Boga
wszechobecność Boga
osobowość Boga
immanencja Boga
doskonałość Boga
samoistność Boga
niepojętość Boga
jedyność Boga
jedność Boga
niezmienność Boga
niecierpiętliwość Boga
dobroć Boga
wolność Boga
sprawiedliwość Boża
miłosierdzie Boże
wierność Boga
świętość Boga
prawdomówność Boga
teizm
panteizm
panenteizm
teologia apofatyczna

TS przymioty Boga

transcendentny Bóg
U transcendencja Boga

transelementacja
U transsubstancjacja

transfinalizacja
U transsubstancjacja

transitus Mariae
U wniebowzięcie Maryi

transmigracja
U reinkarnacja

transsubstancjacja
NU przemienienie chleba i wina

transsubstantiatio
przeistoczenie
transelementacja
transfinalizacja
transsygnifikacja
metabole
metousiois
przemiana substancji
nauka o transsubstancjacji

TK konsubstancjacja
ubiquitas
impanacja
Sobór Laterański (4 ; 1215)

TS obecność Chrystusa

transsubstantiatio
U transsubstancjacja

transsygnifikacja
U transsubstancjacja

triada
NU triada boska

triada bóstw
TK tryteizm

Trójca Święta
praobjawienie
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trisagion

Logos spermatikos
pretrynitologia

TS politeizm

triada boska
U triada

triada bóstw
U triada

Trinitas
U Trójca Święta

trisagion
NU Święty, Święty, Święty

trishagion
TK seraf
TS świętość Boga

pretrynitologia
Trójca Święta
liturgia

trishagion
U trisagion

triteizm
U tryteizm

Trójca ekonomiczna
U apropriacja

Trójca immanentna
U relacje Osób Bożych

Trójca Przenajświętsza
U Trójca Święta

Trójca Św.
U Trójca Święta

Trójca Święta
NU Trójca Św.

Trójca Przenajświętsza
Przenajświętsza Trójca
Trinitas
Bóg Trójjedyny
Trójjedyny Bóg
Bóg w Trójcy Jedyny
Bóg w trzech Osobach
Trójosobowy Bóg

TK triada
TS Bóg

trynitologia
TW pretrynitologia

formuły trynitarne
formuły binitarne
znaki Trójcy
hipostaza
ousia
relacje Osób Bożych
herezje trynitarne
Bóg Ojciec
Logos (teologia)
Duch Święty

Trójca Święta - herezje
U herezje trynitarne

Trójca Święta - pochodzenie
U pochodzenie Osób Bożych

Trójca Święta - relacje
U relacje Osób Bożych

Trójca Święta - typologia
U pretrynitologia

Trójca Święta - zapowiedzi
U pretrynitologia
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Trzy rozdziały

Trójjedyny Bóg
U Trójca Święta

Trójosobowy Bóg
U Trójca Święta

trwałe dziewictwo Maryi
U dziewictwo Maryi

trychotomia
U trychotomizm

trychotomizm
NU trychotomia
TK monizm

dychotomizm
TS jednośc człowieka
TW dusza ludzka

ciało ludzkie
duch

trynitarna formuła
U formuły trynitarne

trynitarne formuły
U formuły trynitarne

trynitarne herezje
U herezje trynitarne

trynitologia
NU teologia Trójcy Świętej

traktat o Trójcy Św.
de Deo Uno et Trino
traktat o Bogu Jedynym w
Trójcy Osób

TK chrystologia
pneumatologia
charytologia
soteriologia

eschatologia
protologia

TS teologia dogmatyczna
TW Bóg

Trójca Święta

tryteizm
NU triteizm
TK triada

monoteizm
TS herezje trynitarne

politeizm

Trzecia Osoba Trójcy Świętej
U Duch Święty

Trzecie Niebo
U Niebo (teologia)

Trzoda Chrystusa
U Owczarnia

Trzy rozdziały
TK monofizytyzm

Sobór Konstantynopolitański (2
; 553)

TS nestorianizm

Trzydzieści dziewięć Artykułów
U 39 Artykułów

Tybinga i jej szkoły
U szkoła tybingeńska

Tybinga - szkoły
U szkoła tybingeńska

typologia chrzcielna
U typologia chrztu
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typologia chrztu

typologia chrztu
NU typologia chrztu świętego

typologia sakramentu chrztu
chrzest - typologia
sakrament chrztu - typologia
zapowiedzi chrztu
typologia chrzcielna
chrzcielna typologia
figury chrztu
prefigury chrztu

TS chrzest
sakramentologia biblijna
typologia biblijna

TW chrzest Janowy

typologia chrztu świętego
U typologia chrztu

typologia małżeństwa
U symbolika zaślubin

typologia maryjna
U mariologia symboliczna

typologia sakramentu chrztu
U typologia chrztu

typologia Trójcy Świętej
U pretrynitologia

typologia trynitarna
U pretrynitologia

typy trynitarne
U pretrynitologia

tysiącletnie królestwo
U millenaryzm

tysiącletnie panowanie Chry-
stusa

U millenaryzm

tytuły chrystologiczne
NU chrystologiczne tytuły

tytuły mesjańskie
mesjańskie tytuły
Jezus Chrystus - tytuły
tytuły Jezusa Chrystusa

TK boskość Jezusa
mesjanizm biblijny
wiedza Jezusa

TS Jezus Chrystus
TW Mesjasz

Emmanuel
Syn Człowieczy
Syn Boży
Kyrios
Sługa Jahwe
Baranek Boży
Oblubieniec
Alfa i Omega
Dobry Pasterz
Zbawiciel
Ja Jestem

tytuły Jezusa Chrystusa
U tytuły chrystologiczne

tytuły mesjańskie
U tytuły chrystologiczne

ubiquitas
NU nauka o ubiquitas

wszechobecność Chrystusa
wszechobecność Jezusa Chry-
stusa
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ukrzyżowanie Jezusa

wszechobecność ciała Jezusa
ubiquitas Corporis Christi

TK transsubstancjacja
impanacja
konsubstancjacja
wszechobecność Boga
Mistyczne Ciało

TS obecność Chrystusa
luteranizm

ubiquitas Corporis Christi
U ubiquitas

ubóstwienie
U przebóstwienie

uczestnictwo w sprawach świę-
tych

U communicatio in sacris

uczłowieczenie
U hominizacja

uczynienie dziećmi Bożymi
U dziecięctwo Boże

uczynienie wszystkiego nowym
U nowe stworzenie

uczynki przed Bogiem
U zasługa

udział Jezusa w chwale Bożej
U wywyższenie Jezusa

udział w śmierci i zmartwych-
wstaniu Jezusa

U nowe narodzenie

ukazania Zmartwychwstałego
U chrystofanie

ukazanie się Boga
U teofania

ukazywanie się Zmartwychwsta-
łego

U chrystofanie

ukrzyżowanie Jezusa
[do soteriologicznego charakteru
śmierci Jezusa odnosi się temin:
”ofiara Jezusa”]

NU Jezus Chrystus - ukrzyżowanie
Jezus Chrystus - przebieg ukrzy-
żowania
Jezus Chrystus - śmierć krzy-
żowa
Jezus Chrystus - śmierć na
krzyżu
Jezus Chrystus - egzekucja
Jezus Chrystus - agonia
Jezus Chrystus - konanie
Jezus Chrystus - przebieg egze-
kucji
Jezus Chrystus - przyczyna
śmierci
agonia Jezusa na krzyżu
konanie Jezusa na krzyżu
egzekucja Jezusa
śmierć krzyżowa Jezusa
Jezus Chrystus - egzekucja
Jezus - egzekucja
śmierć Jezusa na krzyżu
przebieg ukrzyżowania Jezusa
krzyż Jezusa
przebieg egzekucji Jezusa
przyczyna śmierci Jezusa
umieranie Jezusa na krzyżu

TK ofiara Jezusa
TS męka Jezusa

historyczność Jezusa
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ultramontanizm

ultramontanizm
NU papalizm

ruch ultramontański
papizm

TK papież
autokefalia
kongregacjonalizm
kolegialność Kościoła
koncyliaryzm
prezbiterianizm
episkopalizm
pentarchia
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

TS rządy w Kościele

umiarkowanie
NU wstrzemięźliwość

powściągliwość
temperantia
sofrosyne
cnota umiarkowania
umiarkowanie - cnota

TK sprawiedliwość
roztropność
męstwo

TS cnoty kardynalne

umiarkowanie - cnota
U umiarkowanie

umieranie
U śmierć

umieranie Jezusa na krzyżu
U ukrzyżowanie Jezusa

unctio infirmorum
U sakrament chorych

Unia florencka
TK Kościoły unickie
TS Sobór w Bazylei (1431-1449)

unia hipostatyczna
NU zjednoczenie natury ludzkiej i

boskiej
zjednoczenie natur w Jezusie
jedność Jezusa Chrystusa
zjednoczenie osobowe Jezusa
Chrystusa
unia osobowa
boskoludzkość Jezusa Chrystu-
sa
teandryczność Jezusa Chrystu-
sa
teandryzm Jezusa
teandryzm Jezusa Chrystusa
Jezus - teandryzm
Jezus Chrystus - teandryzm
Theanthropos
Jezus - bogoczłowieczeństwo
Jezus - teandryczność
Jezus Chrystus - teandyczność
Bóg Człowiek
bogoczłowieczeństwo Jezusa
jedność bóstwa i człowieczeń-
stwa
zjednoczone natury Jezusa
hipostatyczna unia
perychoreza chrystologiczna
chrystologiczna perychoreza

TK assumptus homo
teoria subsystencji
teoria habitus
nestorianizm
homousios

TS wcielenie
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uniwersalizm zbawienia

TW hipostaza
enhypostazja
anhypostazja
communicatio idiomatum

unia osobowa
U unia hipostatyczna

Unia Utrechcka
U starokatolicyzm

Unici
U Kościoły unickie

unieważnienie małżeństwa
NU małżeństwo - unieważnienie

stwierdzenie nieważności mał-
żeństwa
rozwód kościelny

TK przeszkody małżeńskie
przywilej Pawłowy
przywilej Piotrowy

TS nierozerwalność małżeństwa
ważność sakramentu

unieważnienie ze względu na
wiarę

U przywilej Piotrowy

unitarianie
U unitarianizm

unitarianizm
(termin nie jest tożsamy z modali-
zmem, który uważa Ducha Świetgo
i Jezusa Chrystusa za maski, pod
którymi kryje się Bóg Jedyny, gdy
objawia ludziom)

NU Antytrynitaryzm
unitarianie
antytrynitarze

TK modalizm
TS herezje trynitarne

herezje chrystologiczne
TW socynianizm

uniwersalizm zbawienia
NU powszechność zbawienia

zbawienie - uniwersalizm
zbawienie - powszechność
powszechne zbawienie

TK pewność zbawienia
konieczność zbawienia
partykularyzm zbawienia
zbawienie poza Kościołem
zbawienie dzieci nieochrzczo-
nych
predestynacjonizm
wola Boża
apokatastaza

TS zbawienie

uniżenie Jezusa Chrystusa
U kenoza

uobecnienie ofiary Jezusa
U anamneza

uobecnienie śmierci i zmar-
twychwstania Jezusa

U anamneza

uobecnienie Tajemnicy Pas-
chalnej

U anamneza

upadek
U grzech

upadek Adama
U pierwszy grzech
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uniwersalizm zbawienia

upadek Adama i Ewy
U pierwszy grzech

upadek aniołów
U bunt aniołów

upadek człowieka
U pierwszy grzech

upadek pierwszego człowieka
U pierwszy grzech

upadek pierwszych ludzi
U pierwszy grzech

upadek pierwszych rodziców
U pierwszy grzech

upadek synów Bożych
U bunt aniołów

upadek synów Bożych
U bunt aniołów

upadły anioł
U Szatan

upadły archanioł
U Szatan

uprzednia reprobacja
U predestynacjonizm

uprzednia wiedza Boga
U wiedza uprzednia

uprzednie dopuszczenie odrzu-
cenia

U predestynacjonizm

uprzednie istnienie Jezusa
U preegzystencja Jezusa Chrystusa

uprzednie odrzucenie

U predestynacjonizm

uprzednie potępienie

U predestynacjonizm

uroczyste nauczanie Kościoła

U nauczanie nadzwyczajne

urząd biskupi

U biskup

urząd diakonatu

U diakonat stały

urząd kapłański

U kapłaństwo hierarchiczne

urząd kapłański Jezusa

U Kapłaństwo

Urząd Kościoła

U Urząd Nauczycielski Kościoła

urząd królewski Jezusa

U królewska funkcja Jezusa

Urząd Magisterium Kościoła

U Urząd Nauczycielski Kościoła

Urząd Nauczycielski

U Urząd Nauczycielski Kościoła
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ustanowienie Eucharystii

Urząd Nauczycielski Ko-
ścioła

NU Urząd Nauczycielski
Magisterium
Magisterium Kościoła
Urząd Kościoła
Nauczycielski Urząd Kościoła
Urząd Magisterium Kościoła
Magisterium Ecclesiae

TK nieomylność papieska
zmysł wiary

TS nieomylnośc Kościoła
TW nauczanie zwyczajne

nauczanie nadzwyczajne

urząd Piotrowy
U posługa Piotrowa

urząd prezbiterów
U prezbiter

urząd prorocki Jezusa
U prorocka funkcja Jezusa

urząd proroka
U prorok

usia
U ousia

usposobienie Jezusa
U psychologia Jezusa

usprawiedliwienie
NU usprawiedliwienie przez wiarę

stan usprawiedliwienia
dikaioma
actus justificationis

TK uświęcenie
przebóstwienie

pierwotna niewinność

sprawiedliwość Boga

zbawienie

nadprzyrodzoność egzystencjal-

na

luteranizm

dziecięctwo Boże

zasługa

TS łaska uświęcająca

TW synergizm

monergizm

usprawiedliwienie Boga
U Bóg a zło

usprawiedliwienie przez wiarę
U usprawiedliwienie

ustanowienie Eucharystii
NU Eucharystia - ustanowienie

ustanowienie Najświętszego sa-

kramentu

TK kult Eucharystii

obecność Chrystusa

anamneza

TS Eucharystia

ustanowienie sakramentów

Ostatnia Wieczerza

geneza Kościoła

ustanowienie Najświętszego sa-
kramentu

U ustanowienie Eucharystii
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ustanowienie sakramentów

ustanowienie sakramentów
NU pochodzenie sakramentów

sakramenty - ustanowienie
TK skutki sakramentów

liczba sakramentów
ważność sakramentów
znak sakramentalny
communicatio in sacris
sakramenty inicjacji chrześcijań-
skiej
sakramenty uzdrowienia chrze-
ścijańskiego
sakramenty powołania chrześci-
jańskiego

TS sakrament
TW ustanowienie Eucharystii

ustrój kościelny
U ustrój Kościoła

ustrój Kościoła
NU ustrój kościelny

Kościół - ustrój
TK modele Kościoła

misja Kościoła
nieomylność Kościoła
przymioty Kościoła
geneza Kościoła

TS Kościół
TW struktura Kościoła

rządy w Kościele
Kościół i państwo

usynowienie człowieka przez
Boga

U dziecięctwo Boże

usynowienie na dzieci Boże
U dziecięctwo Boże

usynowienie wierzących
U dziecięctwo Boże

uszczęśliwiająca wizja
U wizja uszczęśliwiająca

uświęcanie
U uświęcenie

uświęcenie
NU uświęcanie

proces uświecania
stan uświęcenia

TK usprawiedliwienie
przebóstwienie
dziecięctwo Boże
świętośc człowieka

TS łaska uświęcająca
działanie Ducha Świętego

utrakwiści
U husytyzm

uwalnianie opętanych
U egzorcyzm

uwielbienie Boga
U adoracja

uwielbione ciało
U ciało zmartwychwstałe

uzdrawianie
NU dar uzdrawiania

charyzmat uzdrawiania
łaska uzdrawiania
uzdrawianie przez wiarę
charismata iamaton
cudowne uzdrawianie
cudowne uzdrowienia
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ważność sakramentów

uzdrawianie chorych
uzdrawianie duchowe
moc uzdrawiania
cud uzdrowienia
uzdrawianie w imię Jezusa
uzdrowienia w imię Jezusa

TK proroctwo
rozeznanie duchowe
glossolalia
tłumaczenie języków
czynienie cudów
ruch charyzmatyczny
ruch zielonoświątkowy

TS charyzmaty
cud

uzdrawianie chorych
U uzdrawianie

uzdrawianie duchowe
U uzdrawianie

uzdrawianie przez wiarę
U uzdrawianie

uzdrawianie w imię Jezusa
U uzdrawianie

uzdrowienia chorych przez Je-
zusa

U cuda Jezusa

uzdrowienia w imię Jezusa
U uzdrawianie

Vaticanum I
U Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Vaticanum II
U Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)

Vaticanum Primum
U Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)

Vaticanum Secundum
U Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)

vestigia Trinitatis
U znaki Trójcy

Vetus Testamentum
U Stary Testament

vicarius in pontificalibus
U biskup

visio beatifica
U wizja uszczęśliwiająca

vita
U życie

walentynianie
NU herezja Walentyna
TK marcjonizm

doketyzm
TS gnostycyzm

warunki sakramentu pokuty
U akty penitenta

warunki zbawienia
U konieczność zbawienia

ważność sakramentów
NU opus operatum

opus operantis
ex opere operato
sakramenty - ważność
ex opere operantis

TK liczba sakramentów
ustanowienie sakramentów
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wcielenie

skutki sakramentów
znak sakramentalny
szafarz
communicatio in sacris
sakramenty inicjacji chrześcijań-
skiej
sakramenty uzdrowienia chrze-
ścijańskiego
sakramenty powołania chrześci-
jańskiego
donatyzm

TS sakrament
TW unieważnienie małżeństwa

wąż kusiciel
U Szatan

wąż starodawny
U Szatan

wcielenia
U reinkarnacja

wcielenie
[termin ”Wcielenie” dotyczy wy-
łącznie Jezusa Chrystusa i nie moż-
na go używać w odniesieniu do ikar-
nacji innych bóstw w religiach nie-
chrześcijańskich]

NU wcielenie Słowa
wcielenie Logosu
inkarnacja Logosu
inkarnacja
Jezus Chrystus - wcielenie
Logos - wcielenie
wcielenie Logosu
Syn Boży - wcielenie
Słowo - wcielenie
Słowo Boże - wcielenie
inkarnowanie Słowa

Słowo wcielone
Logos wcielony
wcielony Logos
wcielone Słowo
incarnatio
stanie się człowiekiem
wcielenie Boga
Bóg - wcielenie
inkarnacja Boga
Bóg - inkarnacja
wcielenie Osoby Bożej
Bóg wcielony
wcielony Bóg

TK kenoza
szekina
preegzystencja Jezusa Chrystusa
zwiastowanie
dziewicze poczęcie Jezusa
doketyzm
przebóstwienie

TS boskość Jezusa
Logos (teologia)

TW chrystologia Logos-sarx
chrystologia Logos-anthropos
unia hipostatyczna
assumptus homo
teoria subsystencji
teoria habitus
kenotyzm

wcielenie Boga
U wcielenie

wcielenie Logosu
U wcielenie

wcielenie Logosu
U wcielenie
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wiatyk

wcielenie Osoby Bożej
U wcielenie

wcielenie Słowa
U wcielenie

wcielone Słowo
U wcielenie

wcielony Bóg
U wcielenie

wcielony Logos
U wcielenie

wejście Jezusa do chwały Bożej
U wywyższenie Jezusa

Westminsterskie Wyznanie
Wiary

TK Konfesja Augsburska
Obrona Konfesji Augsburskiej
Mały Katechizm
Duży Katechizm
Artykuły Szmalkaldzkie
Dotrechckie Wyznanie Wiary
Konfesja Sandomierska
Formuła Zgody
Common Prayer Book
39 artykułów
Druga Konfesja Helwecka
Katechizm Heidelberski

TS Pisma wyznaniowe

wewnątrztrynitarna teologia
U relacje Osób Bożych

wewnątrztrynitarne relacje
U relacje Osób Bożych

wędrówka dusz
U reinkarnacja

wiara
NU zawierzenie

fides
pistis
łaska wiary
akt wiary
cnota wiary
charyzmat wiary
wiara chrześcijańska

TK nadzieja
miłość
usprawiedliwienie
łaska Boża
powołanie
życie religijne
akt religijny
metanoia

TS cnoty teologiczne
konieczność zbawienia

TW zmysł wiary
depozyt wiary

wiara chrześcijańska
U wiara

wiara Jezusa
U żydowskość Jezusa

wiara w nieistnienie Boga
U ateizm

wiatr Boży
U Duch Boga

wiatyk
TS sakrament chorych
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wieczność Boga

widzący
U prorok

widzenie Boga
U wizja uszczęśliwiająca

widzenie uszczęśliwiające
U wizja uszczęśliwiająca

Wieczerza Pańska
U Eucharystia

Wieczna Dziewica
U dziewictwo Maryi

wieczne męki
U piekło

wieczne potępienie
U piekło

wieczne życie
U życie wieczne

wieczność Boga
NU Bóg - wieczność

Bóg wieczny
Przedwieczny Bóg
wiekuistość Boga
Bóg wiekuisty
bezczasowość Boga
aeternitas Dei

TK wszechmoc Boga
duchowość Boga
transcendencja Boga
wszechwiedza Boga
wszechobecność Boga
osobowowość Boga
immanencja Boga
doskonałość Boga

samoistność Boga
niepojętość Boga
jedyność Boga
jedność Boga
niezmienność Boga
niecierpiętliwość Boga
dobroć Boga
wolność Boga
sprawiedliwość Boża
miłosierdzie Boże
wierność Boga
świętość Boga
prawdomówność Boga
życie wieczne
nieśmiertelność duszy

TS przymioty Boga

Wieczny Kapłan
U Kapłaństwo

wieczyste śluby
U śluby zakonne

wiedza
NU dar wiedzy

wiedza - dar
gnoza chrześcijańska

TK mądrość
rozum
męstwo
rada
pobożność
bojaźń Boża

TS dary Ducha Świętego
TW wiedza wlana

wiedza Boga
U wszechwiedza Boga
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wiedza wlana

wiedza - dar
U wiedza

wiedza i świadomość Jezusa
U wiedza Jezusa

wiedza Jezusa
NU wiedza i świadomość Jezusa

Jezus - wiedza
Jezus - świadomość
Jezus - wiedza i świadomość
Jezus Chrystus - świadomość
Jezus Chrystus - wiedza
Jezus Chrystus - wiedza i świa-
domość
ludzka wiedza Jezusa
ludzka świadomość Jezusa
świadomość Jezusa
samoświadomość Jezusa
autoświadomość jezusa
wiedza wlana Jezusa
wiedza nabyta Jezusa
mesjańska świadomość Jezusa
kardiognozja Jezusa

TK dusza Jezusa
psychologia Jezusa
wiedza wlana
wizja uszczęśliwiająca

TS człowieczeństwo Jezusa

wiedza nabyta Jezusa
U wiedza Jezusa

wiedza nadprzyrodzona
U wiedza wlana

wiedza pośrednia
NU pośrednia wiedza Boga

Bóg - wiedza pośrednia

wiedza pośrednia Boga
scientia media
scientia condicionata
wiedza uwarunkowana

TK wiedza uprzednia
przeznaczenie
predestynacja
wolna wola

TS wszechwiedza Boga
molinizm

wiedza pośrednia Boga
U wiedza pośrednia

wiedza uprzednia
NU uprzednia wiedza Boga

Bóg - wiedza uprzednia
wiedza uprzednia Boga

TK wiedza pośrednia
przeznaczenie
predestynacja
wolna wola
predestynacjonizm
determinizm

TS wszechwiedza Boga

wiedza uprzednia Boga
U wiedza uprzednia

wiedza uwarunkowana
U wiedza pośrednia

wiedza wlana
NU wlana wiedza

wiedza nadprzyrodzona
TK proroctwo

prorok
wiedza Jezusa

TS wiedza
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wierność Boga

wiedza wlana Jezusa
U wiedza Jezusa

wiekuistość Boga
U wieczność Boga

wielbienie Boga
U adoracja

wielki Smok
U Szatan

wielobóstwo
U politeizm

wierni
U laikat

wierni świeccy
U laikat

wierność Boga
NU Bóg - wierność

Bóg wierny
TK wszechmoc Boga

duchowość Boga
wieczność Boga
wszechwiedza Boga
wszechobecność Boga
osobowość Boga
transcendencja Boga
doskonałość Boga
niepojętość Boga
immanencja Boga
jedyność Boga
jedność Boga
samoistność Boga
niezmienność Boga
niecierpiętliwość Boga
wolność Boga

sprawiedliwość Boża

miłosierdzie Boże

dobroć Boga

świętość Boga

prawdomówność Boga

przymierze

TS przymioty Boga

Wikariusz Chrystusa
U papież

Wikariusz Jezusa Chrystusa
U papież

Winnica Chrystusa
U Winnica Pańska

Winnica Pana
U Winnica Pańska

Winnica Pańska
NU Winnica Pana

Winnica Chrystusa

TK Mistyczne Ciało

Nowy Lud Boży

Oblubienica

Wspólnota

Owczarnia

Świątynia Ducha

Drzewo Oliwne

Budowla Boża

TS modele Kościoła

wizerunki Jezusa Chrystusa
U wygląd Jezusa
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wniebowstąpienie Jezusa

wizja uszczęśliwiająca
NU widzenie Boga

widzenie uszczęśliwiające
visio beatifica
oglądanie Boga
szczęście wieczne
uszczęśliwiająca wizja
światło chwały
gratia patriae

TK obcowanie świętych
święci
życie wieczne
czyściec
pierwotna niewinność
wiedza Jezusa

TS Niebo (teologia)

wlana wiedza
U wiedza wlana

wlane cnoty
U cnoty wlane

władca ciemności
U Szatan

władca mesjański
U mesjanizm królewski

władca mocarstwa powietrza
U Szatan

władca tego świata
U Szatan

władza człowieka
U panowanie człowieka

władza Jezusa nad naturą
U cuda Jezusa

władza kościelna
U rządy w Kościele

władza papieska
U prymat papieski

władza papieża
U prymat papieski

władza w Kościele
U rządy w Kościele

własność Boża
U naród wybrany

Własność Jahwe
U naród wybrany

właściwości Boga
U przymioty Boga

właściwości Kościoła
U przymioty Kościoła

włączenie do stanu kapłańskie-
go

U sakrament kapłaństwa

włodarz diecezji
U biskup

wniebowstąpienie Jezusa
NU wniebowstąpienie Jezusa Chry-

stusa
wstąpienie Jezusa do nieba
powrót Jezusa do nieba
Jezus - wniebowstąpienie
odejście Jezusa do nieba
Jezus Chrystus - wniebowstą-
pienie
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wniebowzięcie Maryi

Jezus Chrystus - wstąpienie do
nieba

TK pośrednictwo Jezusa
posłuszeństwo Jezusa
ofiara Jezusa
paruzja
wstąpienie do otchłani
zmartwychwstanie Jezusa
wywyższenie Jezusa
wniebowzięcie Maryi

TS zasługi Jezusa

wniebowstąpienie Jezusa Chry-
stusa

U wniebowstąpienie Jezusa

wniebowzięcie Maryi
NU Maryja - wniebowzięcie

wniebowzięcie NMP
wniebowzięcie Najświętszej Ma-
ryi Panny
zaśnięcie Maryi
Maryja - zaśnięcie
Zaśnięcie Najświętszej Maryi
Panny
Maria Assumpta
Assumpta
wzięcie Maryi do nieba
koimesis
transitus Mariae
śmierc Maryi
wzięcie Maryi do wiecznej chwa-
ły
cielesne wzięcie Maryi do nieba

TK zwiastowanie
Boże Macierzyństwo Maryi
niepokalane poczęcie
dziewictwo Maryi

pośrednictwo Maryi
duchowe macierzyństwo Maryi
współodkupicielstwo Maryi
kult maryjny
ciało zmartwychwstałe
wniebowstąpienie Jezusa

TS Maryja

wniebowzięcie Najświętszej Ma-
ryi Panny

U wniebowzięcie Maryi

wniebowzięcie NMP
U wniebowzięcie Maryi

wojna aniołów
U bunt aniołów

wojna w niebie
U bunt aniołów

wola Boga
U wola Boża

wola Boża
NU Boża wola

wola Boga
wola zbawcza Boga
zbawcza wola Boga

TK posłuszeństwo Jezusa
predestynacja
uniwersalizm zbawienia

TS wolność Boga

wola człowieka
U wolna wola

wola Jezusa
U posłuszeństwo Jezusa
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wolność Boga

wola Jezusa Chrystusa
U posłuszeństwo Jezusa

wola ludzka
U wolna wola

wola zbawcza Boga
U wola Boża

wolna komunia
U komunia wolna

wolna wola
[podana definicja może prowadzić
do utożsamiania wolnej woli z wol-
nością; w ujęciu biblijnym jednak
wolność oznacza nie tyle samą moż-
liwość wyboru, co własciwy wybór,
a więc wybór dobra]

NU wolna wola ludzka
wola ludzka
wola człowieka
liberum arbitrium

TK wolność

osoba ludzka

czyn ludzki

jansenizm

molinizm

predestynacjonizm

banezjanizm

bajanizm

deteminizm

TS człowiek

osoba

wolna wola ludzka
U wolna wola

wolność
NU wolność osobowa

wolność osoby
libertas

TK wolna wola
determinizm

TS osoba
TW wolność sumienia

wolność religijna
wolność od grzechu
wolność Boga

wolność Boga
NU Bóg - wolność
TK wszechmoc Boga

duchowość Boga
wieczność Boga
wszechwiedza Boga
wszechobecność Boga
osobowość Boga
transcendencja Boga
doskonałość Boga
niepojętość Boga
immanencja Boga
jedyność Boga
jedność Boga
samoistność Boga
niezmienność Boga
niecierpiętliwość Boga
wierność Boga
sprawiedliwość Boża
miłosierdzie Boże
dobroć Boga
świętość Boga
prawdomówność Boga

TS przymioty Boga
wolnośc

TW wola Boża
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wolność od grzechu

wolność Maryi od grzechu
U niepokalane poczęcie

wolność od grzechu
NU bezgrzeszność
TK grzech
TS wolność
TW niepokalne poczęcie

świętość Jezusa
świętość Boga
przebaczenie grzechów

wolność osobowa
U wolność

wolność osoby
U wolność

wolność religii
U wolność religijna

wolność religijna
NU wolność wyznania

wolność religii
swoboda praktyk religijnych
swoboda wyznawania religii

TK wolność sumienia
TS wolność

wolność sumienia
TK wolność religijna
TS wolność

sumienie

wolność wyznania
U wolność religijna

wprowadzenie Jezusa na tron
U wywyższenie Jezusa

wschodnie Kościoły katolickie
U Kościoły unickie

wschodnie obrządki katolickie
U Kościoły unickie

wskrzeszenia Jezusa
U cuda Jezusa

wskrzeszenie Jezusa
U zmartwychwstanie Jezusa

wskrzeszenie Jezusa Chrystusa
U zmartwychwstanie Jezusa

Wspomożyciel
U Paraklet

Wspomożycielka
U pośrednictwo Maryi

Wspomożycielka wiernych
U pośrednictwo Maryi

wspólne kapłaństwo wiernych
U kapłaństwo powszechne

Wspólnota
NU Komunia Kościoła

Communio
Koinonia
Wspólnota Kościoła
Osoba korporatywna

TK Mistyczne Ciało
Nowy Lud Boży
Oblubienica
Owczarnia
Budowla Boża
Świątynia Ducha
Drzewo Oliwne
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wstawiennictwo świętych

Winnica Pańska
jedność Kościoła

TS modele Kościoła
eklezjologia communio

TW obcowanie świętych
Komunia Święta

Wspólnota anglikańska
U anglikanizm

Wspólnota Kościoła
U Wspólnota

wspólnota świętych
U obcowanie świętych

wspólnoty protestanckie
U protestantyzm

wspólnoty schizmatyckie
U schizma

wspólnoty zielonoświątkowe
U ruch zielonoświątkowy

współbycie Boga z cierpiącymi
U cierpienie Boga

współcierpiący Bóg
U cierpienie Boga

współcierpienie Boga
U cierpienie Boga

współistnienie substancji
U konsubstancjacja

współistotność
U homousios

współistotny Ojcu
U homousios

Współodkupicielka
U współodkupicielstwo Maryi

współodkupicielstwo Maryi
NU Corredemptrix

Współodkupicielka
TK mariologia przywilejów

Nowa Ewa
niepokalane poczęcie
dziewictwo Maryi
wniebowzięcie Maryi
pośrednictwo Maryi
duchowe macierzyństwo Maryi
Boże macierzyństwo Maryi
kult maryjny

TS Maryja
odkupienie

współpraca z łaską
U synergizm

współsubstancjalność
U konsubstancjacja

współżycie małżeńskie
U akt małżeński

współżycie seksualne małżon-
ków

U akt małżeński

wstawiennictwo Maryi
U pośrednictwo Maryi

wstawiennictwo świętych
NU modlitwa wstawiennicza świę-

tych
modlitwa świętych

TK pośrednictwo Maryi
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wszechmoc Boga

TS obcowanie świętych
święci

TW modlitwa wstawiennicza

wstąpienie Jezusa do nieba
U wniebowstąpienie Jezusa

wstrzemięźliwość
U umiarkowanie

wszczepienie w Ciało Chrystusa
U chrzest

wszczepione cnoty
U cnoty wlane

wszechmoc Boga
NU Bóg - wszechmoc

wszechpotęga Boga
Bóg - wszechpotęga
Bóg wszechmocny
Bóg wszechmogący
wszechmogący Bóg
wszechmoc Boża
Boża wszechmoc
Pantokrator

TK osobowość Boga
duchowosć Boga
wieczność Boga
wszechwiedza Boga
wszechobecność Boga
transcendencja Boga
immanencja Boga
doskonałość Boga
samoistność Boga
niepojętość Boga
jedyność Boga
jedność Boga
niezmienność Boga

niecierpiętliwość Boga
dobroć Boga
wolność Boga
sprawiedliwość Boża
miłosierdzie Boże
wierność Boga
świętość Boga
prawdomówność Boga
Bóg a zło

TS przymioty Boga

wszechmoc Boża
U wszechmoc Boga

wszechmoc Jezusa
U cuda Jezusa

wszechmogący Bóg
U wszechmoc Boga

wszechobecność Boga
[wszechobecność Boga ma konota-
cję bardziej teologiczną, immanen-
cja Boga natomist bardziej filozo-
ficzną]

NU Bóg - wszechobecność
Bóg wszechobecny
Wszechobecny Bóg

TK wszechmoc Boga
duchowość Boga
transcendencja Boga
wieczność Boga
wszechwiedza Boga
osobowość Boga
immanencja Boga
doskonałość Boga
samoistność Boga
niepojętość Boga
jedyność Boga
jedność Boga
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niezmienność Boga
niecierpiętliwość Boga
dobroć Boga
wolność Boga
sprawiedliwość Boża
miłosierdzie Boże
wierność Boga
świętość Boga
prawdomówność Boga
panteizm
ubiquitas
panteizm
panenteizm

TS przymioty Boga

wszechobecność Chrystusa
U ubiquitas

wszechobecność ciała Jezusa
U ubiquitas

wszechobecność Jezusa Chry-
stusa

U ubiquitas

Wszechobecny Bóg
U wszechobecność Boga

wszechpojednanie
U apokatastaza

wszechpotęga Boga
U wszechmoc Boga

wszechświat
U świat

wszechwiedza Boga
NU Bóg - wszechwiedza

Bóg wszechwiedzący

Wszechwiedzący Bóg
wiedza Boga
Bóg - wiedza

TK wszechmoc Boga
duchowość Boga
transcendencja Boga
wieczność Boga
wszechobecność Boga
osobowość Boga
immanencja Boga
doskonałość Boga
samoistność Boga
niepojętość Boga
jedyność Boga
jedność Boga
niezmienność Boga
niecierpiętliwość Boga
dobroć Boga
wolność Boga
sprawiedliwość Boża
miłosierdzie Boże
wierność Boga
świętość Boga
prawdomówność Boga
Bóg a zło

TS przymioty Boga
TW wiedza uprzednia

wiedza pośrednia

Wszechwiedzący Bóg
U wszechwiedza Boga

wszyscy święci
U święci

wściekłość
U gniew

wtajemniczenie
U mistagogia

331



wybór papieża

Wybawca
U Zbawiciel

Wybawiciel
U Zbawiciel

wybawienie
U zbawienie

wybory papieża
U wybór papieża

wybór biskupa Rzymu
U wybór papieża

wybór biskupów Rzymu
U wybór papieża

wybór papieża
NU papież - wybór

papieże - wybór
wybory papieża
wybór papieży
konklawe
powoływanie papieży
powoływanie biskupów Rzymu
wybór biskupów Rzymu
wybór biskupa Rzymu

TK Sobór Lyoński (2 ; 1274)
TS papież
TW antypapież

wybór papieży
U wybór papieża

wybranie
NU wybraństwo

wybranie przez Boga
TK powołanie
TS predestynacja

TW naród wybrany

wybranie przez Boga
U wybranie

wybraństwo
U wybranie

wyczucie wierzących
U zmysł wiary

wydalenie z Kościoła
U ekskomunika

wydanie wyroku na Jezusa
U proces Jezusa

wygląd Jezusa
NU ludzki wygląd Jezusa

wygląd Jezusa Chrystusa
Jezus - wygląd
Jezus Chrystus - wygląd
wizerunki Jezusa Chrystusa
Jezus Chrystus - wizerunki
rekonstrukcja wyglądu Jezusa
Jezus Chrystus - rekonstrukcja
wyglądu

TS człowieczeństwo Jezusa

wygląd Jezusa Chrystusa
U wygląd Jezusa

wyjawienie grzechów
U spowiedź

wykluczenie z Kościoła
U ekskomunika

wykluczenie ze wspólnoty
U ekskomunika
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wykupienie
U odkupienie

wykupienie ludzkości
U odkupienie

wylanie Ducha Świętego
U chrzest w Duchu Świętym

wyłączenie z Kościoła
U ekskomunika

wyłączenie ze wspólnoty ko-
ścielnej

U ekskomunika

wymiana przymiotów
U communicatio idiomatum

wyniesieni na ołarze
U święci

wyniesienie do godności dzieci
Bożych

U dziecięctwo Boże

wyniesienie Jezusa do chwały
U wywyższenie Jezusa

wyniesienie Jezusa do chwały
Bożej

U wywyższenie Jezusa

wyobrażenie Boga
U obraz Boży

wyparcie się Chrystusa
U apostazja

wyparcie się wiary
U apostazja

wypędzanie demonów
U egzorcyzm

wypędzanie złych duchów
U egzorcyzm

wypędzanie złych duchów przez
Jezusa

U cuda Jezusa

wypędzenie aniołów z nieba
U bunt aniołów

wypędzenie zbuntowanych anio-
łów

U bunt aniołów

wypowiedź ex cathedra
U ex cathedra

wyrzucanie demonów
U egzorcyzm

wyrzucanie złych duchów
U egzorcyzm

wysłannicy Boga
U anioł

Wysoki Kościół
U anglokatolicyzm

wyświęcanie kobiet
U kapłaństwo kobiet

wywyższanie się
U pycha
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wywyższenie Jezusa

wywyższenie Jezusa
NU wywyższenie Jezusa Chrystusa

intronizacja Jezusa
panowanie Jezusa
Jezus - panowanie
Jezus Chrystus - intronizacja
Jezus Chrystus - panowanie
Jezus - intronizacja
Jezus - wywyższenie
wyniesienie Jezusa do chwały
Jezus Chrystus - wywyższenie
zasiadanie po prawicy Ojca
zasiadanie Jezusa po prawicy
Ojca
wprowadzenie Jezusa na tron
udział Jezusa w chwale Bożej
wejście Jezusa do chwały Bożej
chwała Jezusa
intronizacja mesjańska Jezusa
poddanie wszystkiego Jezusowi
wyniesienie Jezusa do chwały
Bożej

TK pośrednictwo Jezusa
posłuszeństwo Jezusa
ofiara Jezusa
wstąpienie do otchłani
zmartwychwstanie Jezusa
wniebowstąpienie Jezusa
Kyrios
chwała Boża

TS zasługi Jezusa

wywyższenie Jezusa Chrystusa
U wywyższenie Jezusa

wyznania chrześcijańskie
U Christianity

wyznania protestanckie
U protestantyzm

Wyznanie Augsburskie
U Konfesja Augsburska

wyznanie Damazego
NU symbol Damazego

Fides Damasi
damazjańskie wyznanie wiary
wyznanie papieża Damazego

TK symbol Atanazego
symbol laterański
symbol lyoński
symbol apostolski
symbol konstantynopolitański
symbol nicejski
symbol chalcedoński
symbol trydencki
symbol toledański
wyznanie Pawła VI
wyznanie Dozyteusza
wyznanie Lukarisa
wyznanie Piotra Mogiły

TS symbol wiary

wyznanie Dozyteusza
TK symbol Atanazego

symbol laterański
symbol lyoński
symbol apostolski
symbol konstantynopolitański
symbol nicejski
symbol chalcedoński
symbol trydencki
wyznanie Damazego
wyznanie Pawła VI
symbol toledański
wyznanie Lukarisa
wyznanie Piotra Mogiły

TS symbol wiary
prawosławie
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wyznanie Piotra Mogiły

wyznanie grzechów
U spowiedź

wyznanie kalwińskie
U kalwinizm

Wyznanie Ludu Bożego Pawła
VI

U wyznanie Pawła VI

wyznanie Lukarisa
TK symbol Atanazego

symbol laterański
symbol lyoński
symbol apostolski
symbol konstantynopolitański
symbol nicejski
symbol chalcedoński
symbol trydencki
wyznanie Damazego
wyznanie Pawła VI
symbol toledański
wyznanie Dozyteusza
wyznanie Piotra Mogiły

TS symbol wiary
prawosławie

wyznanie luterańskie
U luteranizm

wyznanie papieża Damazego
U wyznanie Damazego

wyznanie Pawła VI
NU credo Pawła VI

Wyznanie Ludu Bożego Pawła
VI

TK symbol Atanazego
symbol laterański

symbol lyoński
symbol apostolski
symbol konstantynopolitański
symbol nicejski
symbol chalcedoński
symbol trydencki
wyznanie Damazego
symbol toledański
wyznanie Dozyteusza
wyznanie Lukarisa
wyznanie Piotra Mogiły

TS symbol wiary

wyznanie Piotra Mogiły
TK symbol Atanazego

symbol laterański
symbol lyoński
symbol apostolski
symbol konstantynopolitański
symbol nicejski
symbol chalcedoński
symbol trydencki
wyznanie Damazego
wyznanie Pawła VI
symbol toledański
wyznanie Dozyteusza
wyznanie Lukarisa

TS symbol wiary
prawosławie

wyznanie wiary
U symbol wiary

wyznanie wiary świętego Ata-
nazego Wielkiego

U symbol Atanazego

wyznawanie grzechów
U spowiedź
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zadośćuczynienie za grzechy

wyznawcy Chrystusa
U Christianity

wyzwolenie z niewoli grzechu
U zbawienie

wzajemna wymiana przymio-
tów

U communicatio idiomatum

wzajemne przenikanie Osób
Bożych

U relacje Osób Bożych

wzięcie Maryi do nieba
U wniebowzięcie Maryi

wzięcie Maryi do wiecznej
chwały

U wniebowzięcie Maryi

Wzniosła Córa Syjonu
U Córka Syjonu

wzrastanie własce
U zasługa

wzrost w łasce
U zasługa

Yasou al-Masiih
U Jezus Chrystus

Yasou el-Maseeh
U Jezus Chrystus

Yehoshua
U Jezus Chrystus

Yehowah
U Jahwe

Yeshua
U Jezus Chrystus

YHWH
U Jahwe

Yohoua
U Jahwe

Y’shu Mashiah
U Jezus Chrystus

zachowanie Jezusa
U psychologia Jezusa

zachowanie świata
U ciągłość stwarzania

zadania Kościoła
U misja Kościoła

zadośćuczynienie Bogu i bliź-
niemu

U zadośćuczynienie za grzechy

zadośćuczynienie dokonane przez
Jezusa

U ofiara Jezusa

zadośćuczynienie sakramental-
ne

U zadośćuczynienie za grzechy

zadośćuczynienie za grze-
chy
[termin ”Zadośćuczynienie” jest ter-
minem odrzuconym do ”Ofiara Je-
zusa” i nie należy mylić tego termi-
nu z ”Zadośćuczynieniem za grze-
chy” odnoszącym się do ostatniego
z warunków sakramentu pokuty]
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zasługa

NU zadośćuczynienie Bogu i bliź-
niemu
pokuta nałożona przez kapłana
zadośćuczynienie sakramental-
ne
satisfactio operum
naprawienie grzechów
rekompensata za grzechy
pokuta za grzechy

TK rachunek sumienia
skrucha
spowiedź

TS akty penitenta

zadośćuczynienie za grzechy
ludzkości

U ofiara Jezusa

zaklinanie złego ducha
U egzorcyzm

zakonna profesja
U śluby zakonne

zakonne śluby
U śluby zakonne

zalążki Logosu
U Logos spermatikos

zalążki Słowa
U Logos spermatikos

zależność między Osoabami
Boskimi

U relacje Osób Bożych

zamknięta komunia
U komunia zamknięta

zapowiadany król
U mesjanizm królewski

zapowiedzi chrztu
U typologia chrztu

zapowiedzi Trójcy Świętej
U pretrynitologia

zapowiedzi trynitarne
U pretrynitologia

zarodki Logosu
U Logos spermatikos

zarodki Słowa
U Logos spermatikos

zarozumiałość
U pycha

zarządzanie światem
U panowanie człowieka

zasiadanie Jezusa po prawicy
Ojca

U wywyższenie Jezusa

zasiadanie po prawicy Ojca
U wywyższenie Jezusa

zasługa
NU dobry uczynek

dobre uczynki
dobre czyny
meritum
meritum de condigno
meritum de congruo
uczynki przed Bogiem
zasługi
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zasługi Jezusa

zasługa umożliwiona przez Bo-
ga
actus salutaris et meritorius
actus mere salutaris
zasługi zbawcze
zasługi przed Bogiem
zasługa przed Bogiem
zasługiwanie przed Bogiem
zasługa w Niebie
wzrost w łasce
wzrastanie własce
czyn zbawczy człowieka
zbawczy czyn człowieka
akt zbawczy człowieka

TK usprawiedliwienie
synergizm
łaska Boża

TS czyn ludzki
charytologia
owoce Ducha Świętego

zasługa przed Bogiem
U zasługa

zasługa umożliwiona przez Bo-
ga

U zasługa

zasługa w Niebie
U zasługa

zasługi
U zasługa

zasługi Jezusa
NU dzieło Jezusa

dzieło Jezusa Chrystusa
zasługi Jezusa Chrystusa
Jezus - dzieło

Jezus Chrystus - dzieło
Jezus Chrystus - zasługi
Jezus - zasługi
czyny zbawcze Jezusa
Jezus Chrystus - czyny zbawcze
Jezus - czyny zbawcze

TK człowieczeństwo Jezusa
boskość Jezusa
historyczność Jezusa
żydowskość Jezusa
życie Jezusa
herezje chrystologiczne
chrystocentryzm
zbawienie

TS Jezus Chrystus
TW pośrednictwo Jezusa

posłuszeństwo Jezusa
ustanowienie Eucharystii
ofiara Jezusa
zstąpienie do otchłani
zmartwychwstanie Jezusa
wniebowstąpienie Jezusa
wywyższenie Jezusa

zasługi Jezusa Chrystusa
U zasługi Jezusa

zasługi przed Bogiem
U zasługa

zasługi zbawcze
U zasługa

zasługiwanie przed Bogiem
U zasługa

zastępca Jezusa Chrystusa
U papież

zastępcza ofiara Jezusa
U ofiara Jezusa
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zbawienie

zastępcza ofiara przebłagalna
U ofiara Jezusa

zastępy anielskie
U chóry anielskie

zaślubiny
U małżeństwo

zaślubiny - symbolika
U symbolika zaślubin

zaśnięcie Maryi
U wniebowzięcie Maryi

Zaśnięcie Najświętszej Maryi
Panny

U wniebowzięcie Maryi

zaświaty
U stany eschatyczne

zawierzenie
U wiara

zawiść
U zazdrość

Zawsze Dziewica
U dziewictwo Maryi

Zawsze Dziewica
U dziewictwo Maryi

zazdrość
NU zawiść
TK pycha

chciwość
nieczystość
łakomstwo

lenistwo
gniew

TS grzechy główne

Zbawca
U Zbawiciel

zbawcza wola Boga
U wola Boża

zbawczy czyn człowieka
U zasługa

Zbawiciel
NU Zbawca

Soter
Salvator
Wybawiciel
Wybawca
Odkupiciel

TK Mesjasz
Alfa i Omega
Syn Człowieczy
Emmanuel
Syn Boży
Sługa Jahwe
Kyrios
Ja Jestem
Baranek Boży
Dobry Pasterz
Syn Dawida
zbawienie

TS tytuły chrystologiczne

zbawienie
NU wybawienie

soteria
salus
wyzwolenie z niewoli grzechu
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zbawienie dzieci nieochrzczonych

TK odkupienie
usprawiedliwienie
zbawiciel

TS soteriologia
TW historia zbawienia

pewnośc zbawienia
konieczność zbawienia
konieczność łaski
uniwersalizm zbawienia
partykularyzm zbawienia
zbawienie poza Kościołem
zbawienie dzieci nieochrzczo-
nych
samozbawienie

zbawienie dzieci bez chrztu
U zbawienie dzieci nieochrzczo-

nych

zbawienie dzieci nieochrz-
czonych

NU zbawienie dzieci bez chrztu
zbawienie dzieci zmarłych bez
chrztu
dzieci zmarłe bez chrztu - zba-
wienie
dzieci nieochrzczone - zbawie-
nie

TK zbawienie poza Kościołem
TS chrzest dzieci

zbawienie
TW limbus puerorum

chrzest pragnienia

zbawienie dzieci zmarłych bez
chrztu

U zbawienie dzieci nieochrzczo-
nych

Zbawienie - herezje
U herezje soteriologiczne

zbawienie - nauczanie biblijne
U soteriologia biblijna

zbawienie niechrześcijan
U zbawienie poza Kościołem

zbawienie - powszechność
U uniwersalizm zbawienia

zbawienie poza Kościołem
NU zbawienie niechrześcijan

poza Kościołem nie ma zbawie-
nia
extra Ecclesiam nulla salus
extra Ecclesiam salus nulla
salus extra Ecclesiam
możliwość zbawienia poza Ko-
ściołem
Kościół a zbawienie

TK przynależność do Kościoła
Kościół
zbawienie dzieci nieochrzczo-
nych
konieczność chrztu
uniwersalizm zbawienia
partykularyzm zbawienia

TS zbawienie
TW anonimowe chrześcijaństwo

zbawienie Szatana
U apokatastaza

zbawienie - uniwersalizm
U uniwersalizm zbawienia

zbawienie upadłych aniołów
U apokatastaza
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zbawienie złych duchów
U apokatastaza

zbory protestanckie
U protestantyzm

zbuntowany anioł
U Szatan

zbuntowany archanioł
U Szatan

zdeprawowanie natury ludzkiej
U skażenie natury ludzkiej

zdrada Chrystusa
U apostazja

zdrada chrześcijaństwa
U apostazja

zdrada wiary
U apostazja

Zdrowaś Mario
U Ave Maria

Zdrowaś Maryjo
U Ave Maria

zepsucie natury ludzkiej
U skażenie natury ludzkiej

zesłanie Ducha Św.
U zesłanie Ducha Świętego

zesłanie Ducha Świętego
NU zesłanie Ducha Św.

Duch Święty - zesłanie
Duch Św. - zesłanie

TK chrzest w Duchu Świętym
ksenolalia
bierzmowanie

TS działanie Ducha Świętego
geneza Kościoła

zgoda Kościoła
U zmysł wiary

zgoda wiernych
U zmysł wiary

Zgromadzenie kultyczne
U Kościół

Zgromadzenie Nowego Przy-
mierza

U Kościół

ziarna Logosu
U Logos spermatikos

ziarna Słowa
U Logos spermatikos

ziarno Logosu
U Logos spermatikos

ziarno Słowa
U Logos spermatikos

zielonoświątkowcy
U ruch zielonoświątkowy

Ziemia
U świat

ziemia i niebiosa
U świat

ziemia i niebo
U świat
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zło

ziemski raj
U Eden

ziemskie życie Jezusa
U życie Jezusa

ziemskie życie Jezusa
U życie Jezusa

ziemskie życie Jezusa Chrytusa
U życie Jezusa

zjawienia Jezusa po zmar-
twychwstaniu

U chrystofanie

zjawienia zmartwychwstałego
Pana

U chrystofanie

zjawiska nadprzyrodzone w in-
nych religiach

U cuda poza chrześcijaństwem

zjednoczenie cielesne małżon-
ków

U akt małżeński

zjednoczenie mistyczne z Bo-
giem

U mistyka

zjednoczenie natur w Jezusie
U unia hipostatyczna

zjednoczenie natury ludzkiej i
boskiej

U unia hipostatyczna

zjednoczenie osobowe Jezusa
Chrystusa

U unia hipostatyczna

zjednoczone natury Jezusa
U unia hipostatyczna

złe duchy
U demony

złe istoty duchowe
U demony

zło
TK Szatan

dobro
TW zło metafizyczne

zło fizyczne
zło moralne
Bóg a zło
dualizm
panteistyczna koncepcja zła

zło a Bóg
U Bóg a zło

zło fizyczne
NU fizyczne zło
TK zło metafizyczne

zło moralne
Bóg a zło
dualizm
panteistyczna koncepcja zła
cierpienie

TS zło

zło i Bóg
U Bóg a zło

zło - koncepcja dualistyczna
U dualizm

zło - koncepcja emanacyjna
U panteistyczna koncepcja zła
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zmartwychwstanie Jezusa

zło - koncepcja panteistyczna
U panteistyczna koncepcja zła

zło metafizyczne
NU metafizyczne zło
TK zło fizyczne

zło moralne
Bóg a zło
dualizm
panteistyczna koncepcja zła

TS zło

zło moralne
NU moralne zło
TK zło metafizyczne

zło moralne
Bóg a zło
dualizm
panteistyczna koncepcja zła
cierpienie

TS zło
TW grzech

złość
U gniew

Zły
U Szatan

zły anioł
U Szatan

zły bóg
U Demiurg

zły duch
U Szatan

zmartwychpowstanie Jezusa
U zmartwychwstanie Jezusa

zmartwychwstałe ciało
U ciało zmartwychwstałe

Zmartwychwstały
U zmartwychwstanie Jezusa

zmartwychwstanie
NU zmartwychwstanie ciał

ciał zmartwychwstanie
ciała zmartwychwstanie
zmartwychwstanie ciała
zmartwychwstanie umarłych
powstanie z martwych

TK śmierć
ciało ludzkie
sąd ostateczny
nieśmiertelność duszy
nowe stworzenie

TS procesy eschatyczne
TW ciało zmartwychwstałe

zmartwychwstanie Jezusa

zmartwychwstanie ciał
U zmartwychwstanie

zmartwychwstanie ciała
U zmartwychwstanie

zmartwychwstanie Jezusa
NU zmartwychwstanie Jezusa Chry-

stusa
wskrzeszenie Jezusa
wskrzeszenie Jezusa Chrystusa
zmartwychpowstanie Jezusa
Jezus - zmartwychwstanie
Jezus - wskrzeszenie
Jezus Chrystus - zmartwych-
wstanie
Jezus Chrystus - wskrzeszenie
Zwycięzca śmierci
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zmysł wiary

powstanie z martwych Jezusa
powstanie Jezusa z martwych
ożywienie Jezusa
Zmartwychwstały
zwycięstwo Jezusa nad śmier-
cią

TK pośrednictwo Jezusa
posłuszeństwo Jezusa
ofiara Jezusa
wstąpienie do otchłani
wniebowstąpienie Jezusa
wywyższenie Jezusa
ciało zmartwychwstałe

TS zasługi Jezusa
zmartwychwstanie

TW chrystofanie
pusty grób
negacja zmartwychwstania Je-
zusa

zmartwychwstanie Jezusa Chry-
stusa

U zmartwychwstanie Jezusa

zmartwychwstanie Jezusa - ne-
gacja

U negacja zmartwychwstania Je-
zusa

zmartwychwstanie umarłych
U zmartwychwstanie

zmiana myślenia
U metanoia

zmiana sposobu myślenia
U metanoia

zmysł kościelny
U zmysł wiary

zmysł Kościoła
U zmysł wiary

zmysł Ludu Bożego
U zmysł wiary

zmysł wiary
[w języku polskim ”sensus fidei” i
”sensus fidelium” występują po pro-
stu jako zmysł wiary]

NU sensus fidei
sensus fidelium
wyczucie wierzących
zmysł wiernych
zmysł wierzących
zmysł Kościoła
zmysł Ludu Bożego
consens fidelium
zgoda wiernych
zgoda Kościoła
sensus ecclesiasticus
zmysł kościelny

TK depozyt wiary
TS źródła teologii

nieomylność Kościoła
wiara

zmysł wiernych
U zmysł wiary

zmysł wierzących
U zmysł wiary

znak sakramentalny
NU sakramentalny znak
TK liczba sakramentów

ustanowienie sakramentów
ważnośc sakramentów
skutki sakramentów
communicatio in sacris

344



zstąpienie do otchłani

sakramenty inicjacji chrześcijań-
skiej
sakramenty uzdrowienia chrze-
ścijańskiego
sakramenty powołania chrześci-
jańskiego
hylemorfizm

TS sakrament
TW materia sakramentu

forma sakramentu

znaki czasu
NU signa temporis

semeia ton kairon
TK kairos

historia zbawienia
akomodacja (teologia)

TS źródła teologii

znaki Trójcy
NU vestigia Trinitatis

znaki Trójcy Świętej
ślady Trójcy Świętej

TK analogia bytu
obraz Boży
podobieństwo Boże

TS Trójca Święta

znaki Trójcy Świętej
U znaki Trójcy

znamię
U charakter sakramentalny

znamiona Kościoła
U przymioty Kościoła

zniewolenie demoniczne
U opętanie

zoe
U życie

zrodzenie
[nie należy mylić z historycznymi
narodzinami Jezusa Chrystusa]

NU Jezus Chrystus - zrodzenie
zrodzenie Jezusa Chrystusa
odwieczne zrodzenie
przedwieczne zrodzenie
zrodzony a nie stworzony

TK pochodzenie Ducha Świętego
Logos (teologia)
homousios
Bóg Ojciec
Abba
preegzystencja Jezusa

TS pochodzenie Osób Bożych
boskość Jezusa

zrodzenie Jezusa Chrystusa
U zrodzenie

zrodzony a nie stworzony
U zrodzenie

zstąpienie do otchłani
NU zstąpienie Jezusa do otchłani

zstąpienie do piekieł
zstąpienie Jezusa do piekieł
Jezus - zstąpienie do otchłani
Jezus Chrystus - zstąpienie do
piekieł
zstąpienie Jezusa do szeolu
zstąpienie do szeolu
descensus ad inferos

TK pośrednictwo Jezusa
posłuszeństwo Jezusa
ofiara Jezusa
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zwiastowanie

zmartwychwstanie Jezusa
wniebowstąpienie Jezusa
wywyższenie Jezusa
otchłań
piekło
apokatastaza
limbus patrum

TS zasługi Jezusa

zstąpienie do piekieł
U zstąpienie do otchłani

zstąpienie do szeolu
U zstąpienie do otchłani

zstąpienie Jezusa do otchłani
U zstąpienie do otchłani

zstąpienie Jezusa do piekieł
U zstąpienie do otchłani

zstąpienie Jezusa do szeolu
U zstąpienie do otchłani

zwiastowanie
NU Maryja - zwiastowanie
TK pośrednictwo Maryi

Boże Macierzyństwo Maryi
niepokalane poczęcie
dziewictwo Maryi
wniebowzięcie Maryi
duchowe macierzyństwo Maryi
współodkupicielstwo Maryi
kult maryjny
Ave Maria
archanioł Gabriel
wcielenie

TS Maryja

zwiastun
U anioł

zwiastuni
U anioł

zwiedzenie ludzkości przez An-
tychrysta

U apostazja eschatologiczna

zwierzchnictwo papieskie
U prymat papieski

zwierzchnictwo papieża
U prymat papieski

zwierzchnictwo św. Piotra
U prymat Piotrowy

zwierzchnik diecezji
U biskup

zwierzchnik Kościoła lokalnego
U biskup

zwodziciel ludzkości
U Szatan

zwycięstwo Jezusa nad śmiercią
U zmartwychwstanie Jezusa

Zwycięzca śmierci
U zmartwychwstanie Jezusa

zwyczajne nauczanie Kościoła
U nauczanie zwyczajne

zwyczajne nauczanie papieża
U nauczanie zwyczajne papieża
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życie Jezusa

źródła teologii
NU loci theologici

topika teologiczna
miejsca teologiczne

TS teologia
TW Biblia

Tradycja
symbol wiary
liturgia
zmysł wiary
sobór
nauczanie zwyczajne papieża
ex cathedra
ojcowie Kościoła
znaki czasu

Źródło boskości
U Bóg Ojciec

żal za grzechy
U skrucha

żona Adama
U Ewa

Żona Jezusa
U Oblubienica

Żona Jezusa Chrystusa
U Oblubienica

życie
NU bios

zoe
vita

TK ewolucjonizm
TW życie wieczne

życie ludzkie
abiogeneza

życie biologiczne człowieka
U życie ludzkie

życie człowieka
U życie ludzkie

życie duchowe
NU człowiek - życie duchowe

życie duchowe człowieka
duchowość człowieka
człowiek - duchowość
duchowe życie człowieka
człowiek - duchowe życie

TK życie religijne
TS życie ludzkie

życie duchowe człowieka
U życie duchowe

życie Jezusa
NU ziemskie życie Jezusa

biografia Jezusa
życie Jezusa Chrystusa
Jezus Chrystus - życie
Jezus - życie
Jezus Chrystus - życie publicz-
ne
Jezus - życie publiczne
Jezus Chrystus - biografia
Jezus - biografia
Jezus Chrystus - działalność
Jezus - działalność
Jezus Chrystus - ziemskie życie
Jezus - ziemskie życie
ziemskie życie Jezusa Chrytusa
ziemskie życie Jezusa
działalność Jezusa

TK człowieczeństwo Jezusa
boskość Jezusa
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życie konsekrowane

historyczność Jezusa
żydowskość Jezusa
zasługi Jezusa
herezje chrystologiczne
chrystocentryzm

TS Jezus Chrystus
TW dziewicze poczęcie Jezusa

narodzenie i dzieciństwo Jezusa
życie ukryte Jezusa
rodzina Jezusa
chrzest Jezusa
kuszenie Jezusa
nauczanie Jezusa
cuda Jezusa
przemienienie Jezusa
Ostatnia Wieczerza
proces Jezusa
męka Jezusa

życie Jezusa Chrystusa
U życie Jezusa

życie konsekrowane
NU życie zakonne
TK laikat

kapłaństwo hierarchiczne
TS struktura Kościoła
TW śluby zakonne

życie kultyczne człowieka
U życie religijne

życie ludzkie
NU życie człowieka

życie biologiczne człowieka
życie nadprzyrodzone człowie-
ka
biologiczne życie człowieka

nadprzyrodzone życie człowie-
ka
świętość życia ludzkiego

TK życie wieczne
nadprzyrodzoność

TS człowiek
życie

TW sens życia
życie religijne
życie duchowe

życie nadprzyrodzone człowie-
ka

U życie ludzkie

życie religijne
NU człowiek - życie religijne

życie religijne człowieka
religijnośc
życie sakramentalne człowieka
życie kultyczne człowieka

TK życie duchowe
wiara
sens życia

TS życie ludzkie
homo religiosus

TW akt religijny

życie religijne człowieka
U życie religijne

życie sakramentalne człowieka
U życie religijne

życie - sens
U sens życia
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39 Artykułów

życie ukryte Jezusa
NU Jezus Chrystus - życie ukryte

Jezus - życie ukryte
nieznane lata Jezusa
Jezus - lata nieznane
Jezus Chrystus - młodość
młodość Jezusa
młodość Jezusa Chrystusa
apokryfy i legendy o młodości
Jezusa

TK narodzenie i dzieciństwo Jezusa
TS życie Jezusa

życie w celibacie
U celibat

życie wewnętrzne Trójcy Świę-
tej

U relacje Osób Bożych

życie wieczne
NU wieczne życie
TK śmierc

nieśmiertelnośc duszy
wiecznośc Boga
wizja uszczęśliwiająca

TS Niebo (teologia)

życie zakonne
U życie konsekrowane

życzliwość Boga
U łaska Boża

Żyd Jezus
U żydowskość Jezusa

żydowskie kapłaństwo
U kapłaństwo starotestamentalne

żydowskość Jezusa
NU żydowskość Jezusa Chrystusa

religia Jezusa
wiara Jezusa
narodowość Jezusa
Jezus - narodowość
Jezus Chrystus - narodowość
Jezus - wiara
Jezus - żydowskość
Jezus Chrystus - żydowskość
Jezus Żyd
Żyd Jezus
Jezus - przynależność do naro-
du żydowskiego
przynależność Jezusa do naro-
du żydowskiego

TK człowieczeństwo Jezusa
boskość Jezusa
historyczność Jezusa
zasługi Jezusa
życie Jezusa
herezje chrystologiczne
chrystocentryzm

TS Jezus Chrystus
TW Third Quest

żydowskość Jezusa Chrystusa
U żydowskość Jezusa

39 Artykułów
NU Trzydzieści dziewięć Artykułów
TK Konfesja Augsburska

Obrona Konfesji Augsburskiej
Mały Katechizm
Duży Katechizm
Artykuły Szmalkaldzkie
Dotrechckie Wyznanie Wiary
Westminterskie Wyznanie Wiary
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39 Artykułów

Formuła Zgody
Common Prayer Book
Druga Konfesja Helwecka
Katechizm Heidelberski
Konfesja Sandomierska

TS Pisma wyznaniowe
anglikanizm

666
U Antychryst
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Adam

2. DEFINICJE I UWAGI

Abba
wyraz aramejski, który pojawia się w Nowym Testamencie jako modlitewna in-
wokacja do Boga, używana przez Jezusa Chrystusa i odpowiadająca poufałemu
zwracaniu się dziecka do ojca (dosłownie: ”Tatusiu!”); przyjście Jezusa Chrystusa
dokonało przełomu w stosunkach ludzi z Bogiem, który objawił się jako kochają-
cy Ojciec i do którego także ludzie mogą odtąd mówic ”Abba!” (por. Praktyczny
słownik biblijny / red. A. Grabner-Haider ; przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek.
- Warszawa 1994 s. 2)

9

abiogeneza
proces spontanicznego i bezpośredniego kształtowania się materii żywej ze związ-
ków organicznych nieożywionych; w filozofii przyrody okres w dziejach Ziemi, w
którym życie organiczne nie stanowiło realnego bytu aktualnego (EK, t.1, k.16)

667

Absolut
niczym nieograniczony i niczym nieuwarunkowany, doskonały byt, istniejący z sa-
mego siebie (tzn. byt, którego istotą jest istnienie); przeciwieństwo tego, co skoń-
czone, przygodne, uwarunkowane i względne; w teologii łacińskich Ojców Kościoła
określenie Boga, jako pierwszej przyczyny świata (por. EK, t.1, k.32-37)

425

Adam
według Biblii pierwszy człowiek, uczyniony z ziemi i obdarzony przez Boga tchnie-
niem życia; słowo ”Adam” może być też traktowane jako nazwa gatunkowa, ozna-
czająca po prostu ludzkość (Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny /
przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 3)
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adiaphora

234

adiaphora
wg teologii protestanckiej ta sfera ludzkiego życia, co do której nie ma żadnych
wskazówek biblijnych, a więc np wszystkie zagadnienia etyczne pominięte w Bi-
blii (Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P.
Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 3)

179

Adonai
hebrajskim słowem Adon określano tego, kto rozporządza kimś albo czymś, a więc
ma władzę; w ST tytułu Adonai (mój Pan) używa się tylko w odniesieniu do Jahwe
(por. Praktyczny słownik biblijny / red. A. Grabner-Haider; przekł. T. Mieszkowski,
P. Pachciarek. - Warszawa, 1994 s. 17)

15

adopcjonizm
ogólna nazwa na określenie wszystkich poglądów, które zakładały, że Chrystus jest
człowiekiem wybranym i adpotowanym przez Boga, a więc jedynie przybranym Sy-
nem Bożym; adpocjonizm negował preegzystencję Jezusa Chrystusa i fakt wciele-
nia; później określenia adopcjonizm używano także na oznaczenie herezji, powstałej
w VIII w. w Hiszpanii, która utrzymywała, że Chrystus jako Bóg był z samej natury
prawdziwym Synem Bożym, ale jako człowiek był tylko Synem przybranym (por.
EK, t.1. kol, 94)

3

adoracja
podstawowa forma aktu religijnego; kult najwyższy przysługujący tylko Bogu, na-
szemu Stwórcy i Odkupicielowi; wierzący adorują też Chrystusa obecnego w Naj-
świętszym Sakramencie; wbrew wszelkim nieporozumieniom katolicka nauka pod-
kreśla, że żaden święty człowiek (nawet Maryja), żaden obraz ani żaden przed-
miot nie może doznawać adoracji; kult świętych może być tylko drogowskazem do
uwielbiającej adoracji jedynego Boga (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G.
Leksykon pojęc teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł.
J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 14)

759
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akomodacja biblijna

adwentyzm
odmiana protestantyzmu, kładąca akcent na oczekiwanie bliskiego powtórnego
przyjścia Chrystusa; Kościół Adwentystów wyłonił się w 1844 r. z dziewiętnasto-
wiecznego przebudzenia adwentowego (międzywyznaniowego ruchu religijno-umy-
słowego o charakterze eschatologiczno-mesjanistycznym) (por. Łyko, Zachariasz.
Geneza współczesnego adwentyzmu, Warszawa, 1979)

273

aftartodoketyzm
powstała w VI wieku herezja monofizycka, założona przez Juliana z Halikarnasu i
głosząca, że od pierwszej chwili wcielenia ciało Chrystusa było niezniszczalne i nie-
śmiertelne; Chrystus przyjął jednak dobrowolnie cierpienia dla naszego dobra (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 15)

752

agnostycyzm
pogląd głoszący, że nie możemy niczego z całą pewnością wiedzieć o Bogu, o
”tamtym świecie” oraz o życiu pozagrobowym; odnosi się to też do kwestii istnienia
bądź nieistnienia Boga (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć
teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak.
- Kraków, 2002 s. 15-16)

433

akatyst
jedna z najstarszych pieśni pochwalnych na cześć Matki Bożej na bizantyń-
skim Wschodzie, śpiewana zazwyczaj na stojąco (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 16)

755

akomodacja biblijna
1. przystosowanie przepowiadania treści objawienia jako słowa Bożego w ST i NT
do mentalności odbiorców; 2. aplikacja tekstów biblijnych do zilustrowania innej
treści, nie zamierzonej przez autora biblijnego (por. EK, t.1, k.242-245)

642
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akomodacja dogmatyczna

akomodacja dogmatyczna
przystosowanie systematycznej refleksji nad zbawczym działaniem i słowem Bo-
ga do wymogów zmieniającej się sytuacji człowieka; wiąże się ściśle z rozwojem
dogmatu i jego reinterpretacją; prawda objawiona mimo swej transcendencji ma
zawsze charakter historyczny i może być przystosowana do recepcji człowieka we
wszystkich czasach i miejscach (co nie oznacza, że jest relatywna i zmienna) (por.
EK, t.1, k.245-246)

641

akomodacja liturgiczna
ma na celu wyrażenie poprzez liturgię pozytywnej postawy Kościoła wobec różno-
rodności kultur; stanowi jedną z istotnych form współczesnej odnowy liturgii (por.
EK, t.1, k.247-249)

643

akomodacja misyjna
przystosowanie sposobów przepowiadania słowa Bożego, form liturgii i struktur
Kościoła do warunkow życia, mentalności i specyfiki kultury christianizowanych
narodów i plemion (por. EK, t.1, k.249-250)

644

akomodacja pastoralna
przystosowanie struktur i instytucji w Kościele oraz sposobów jego oddziaływania
do lokalnej oraz aktualnej sytuacji społecznej i kulturalnej (por. EK, t.1, k.251-253)

645

akomodacja (teologia)
stałe uwzględnianie przez teologię środowiska kulturowego oraz świata idei kon-
kretnych odbiorców chrześcijańskiego objawienia (por. EK, t.1, k.241-242)

646

akt małżeński
zjednoczenie cielesne, do którego małżonkowie nabyli prawo mocą sakramentu mał-
żeństwa; celem aktu małżeńskiego jest przekazywanie życia oraz budowanie jedności
małżeńskiej; w akcie małżeńskim wyraża się wzajemna miłość małżonków oraz ich
współpraca z Bogiem Stwórcą w dziele stwarzania; przebieg aktu małżenskiego po-
winien odpowiadać godności osoby ludzkiej i być zgodny z naturą (por. Słownik
małżeństwa i rodziny / red. E. Ozorowski. - Łomianki-Warszawa, 1999)

385
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Alfa i Omega

akt religijny
świadome i celowe działanie człowieka, przez które wyraża się on jako istota reli-
gijna; według religioznawców głównymi aktami religijnymi są: modlitwa i ofiara, a
pozostałymi - doskonalenie ascetyczno-moralne i obrzędy sakralne (por. Leksykon
teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 40-47)

675

akt stwórczy
akt, którym Bóg całkowicie dobrowolnie powołał do istnienia z niczego i pod-
trzymuje w istnieniu wszystkie istoty (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G.
Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł.
J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 321 [hasło: Stworzenie])
[nie należy mylic z terminem ”stworzenie”, przyjętym na określenie świata stworzo-
nego]

208

akty eschatyczne
zagadnienia eschatologiczne, koncentrujące się na powtórnym przyjściu Chrystusa i
Jego wpływie na cały Kosmos (por. http://www.katechetyka.diecezja.opole.pl/lex/eschat.htm)

358

akty penitenta
779

aleksandryjska szkoła egzegetyczna
kierunek naukowy reprezentowany przez egzegetów Aleksandrii w II-IV w.; opierał
się na przeświadczeniu, że nie można poprzestać na dosłownym rozumieniu tekstu
biblijnego, gdyż zawiera on sens głębszy, odmienny od wyrazowego; ta alegoryczna
metoda interpretacji Biblii miała swoje korzenie w filozofii platońskiej; egzegeza
aleksandryjska posługiwała się też chętnie typologią biblijną (por. EK, t.1, k.347n)

421

Alfa i Omega
pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego; symboliczne określenie Chrystusa jako
Stwórcy, a zarazem Tego, który wszystko dopełnia (por. Praktyczny słownik biblijny
/ red. A. Grabner-Haider; przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 1994
k.28)

19
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anabaptyzm

anabaptyzm
ruch, który powstał w XVI w. (głównie w Niemczech, Holandii i Szwajcarii); jego
zwolennicy uważali chrzest dzieci za nieważny i głosili koniecznośc ”powtórnego
chrztu” dorosłych; niemiecy anabaptyści byli prześladowani zarówno przez katolików
jak i przez ewangelików; chociaż baptyści w sprawie chrzu głoszą takie same poglądy
jak anabaptyści, wywodzą się z innego nurtu reformacji (O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 19)

271

analogia bytu
w teologii analogia kieruje sposobem mówienia o Bogu ludzkimi słowami i wskazu-
je, że żadna przekazana w taki sposób informacja nie narusza absolutnej tajemnicy
Boga; według Soboru Laterańskiego IV, na każdym podobieństwie zachodzącym
między Stwórcą a stworzeniem jest wyciśnięte piętno jeszcze większego niepodo-
bieństwa (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i
kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 20)

455

analogia wiary
wyrażenie zaczerpnięte z Rz 12,5, a używane w teologii katolickiej w celu przypo-
mnienia, że fragment Pisma Świętego albo jakiś aspekt wiary trzeba zawsze inter-
pretować w łączności z jedną i niepodzielną wiarą Kościoła; Karl Barth używał tego
wyrażenia na oznaczenie podobieństw i niepodobieństw, które równocześnie istnieją
między ludzką decyzją uwierzenia i Bożą decyzją udzielenia łaski (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 20)

634

anamneza
w teologii katolickiej jest to uroczyste uobecnienie jakiegoś historycznego wyda-
rzenia zbawczego, celem umożliwienia udziału w nim ludziom wszystkich czasów,
biorącym udział w tej tajemnicy; owo wydarzenie historyczne, zachowując swoją
jednorazowość, jest zarazem teraźniejszością; taki charakter ma głównie wspomi-
nanie wydarzeń z życia Jezusa w liturgii; w sensie ścisłym jest to fragment modlitwy
eucharystycznej, wspominający śmierć, zmartywchwstanie i wniebowstąpienie Chry-
stusa, odmawiany przez celebransa po przeistoczeniu (por. EK, t.1; k. 510-513)

804
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anglokatolicyzm

angelofania
ukazywanie się aniołów w widzialnej postaci; dotyczy zarówno angelofanii biblinych,
jak i późniejszych

75

angelologia
dział teologii dogmatycznej, której przedmiot stanowią aniołowie (ich istnienie,
funkcja i cel); w religioznawstwie dział demonologii, zajmujący się duchami dobrymi
(por. EK, t.1, k.549)
(w teologii chrześcijańskiej demonologia jest częścią angelologii, a w religioznaw-
stwie angelologia jest częścią demonologii)

71

angelologia biblijna
nauka o istotach duchowych z otoczenia Boga oparta na tekstach biblijnych

72

anglikanizm
nurt w chrześcijaństwie powstały w wyniku konfliktu między królem Anglii Henry-
kiem VIII, a papieżem; w 1531 r. synod duchowieństwa angielskiego uznał króla (na
jego życzenie) najwyższą głową Kościoła w Anglii; a w 1534 r. parlament uchwalił
Akt Supremacji, będący oficjalnym ogłoszeniem schizmy; Kościół anglikański, mimo
że bywa niekiedy uważany za formę protestantyzmu, w świadomości swoich wier-
nych nigdy nie uznawał siebie za wyznanie powstałe z Reformacji; do anglikańskiej
wspólnoty Kościołów należą Narodowy Kościół Anglii oraz Kościoły episkopalne
(np. w USA i Australii), uznające zwierzchnictwo arcybiskupa Canterbury (por. Ku
chrześcijaństwu jutra : wprowadzenie do ekumenizmu / red. W. Hryniewicz, J. S.
Gajek, S. J. Koza. - Lublin, 1997 s. 178-187)

267

anglokatolicyzm
typ anglikanizmu, nie akceptujący kalwińskich interpretacji formuł wiary; w uję-
ciach teologicznych i sprawowanej liturgii widoczne jest w nim mocne zbliżenie do
katolicyzmu, zwłaszcza w poglądach na Eucharystię; w ramach tego nurtu rozwinął
się w anglikanizmie ”ruch oxfordzki”, którego przdstawiciel - J.H. Newman próbo-
wał zharmonizowc doktrynę 39 artykułow z nauką Soboru Trydenckiego (O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 21)
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anhypostazja

269

anhypostazja
wyraz, którego używa się na określenie ludzkiej natury Chrystusa, która choć pełna,
nie może istnieć sama w sobie jako osoba ludzka albo jako hipostaza, ale istnieje ona
w Boskim Logosie; innymi słowy - Jezus posiadał nieosobową ludzką naturę (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 21)

686

anihilacjonizm
pogląd, według którego nie istnieje wieczne piekło, gdyż ludzi potępionych spotka
unicestwienie (albo od razu po śmierci, albo w dniu sądu ostatecznego), a tylko
wybrani dostąpią nieśmiertelności; do doktryny tej nawiązują obecnie m.in. świad-
kowie Jehowy i adwentyści (Masson, Herve. Słownik herezji w Kościele katolickim
/ przekł. B. Sęk. - Katowice, 1993 s. 61)

250

anioł
istota duchowa, zajmująca w hierarchii bytów miejsce między Bogiem a ludźmi;
nazwa oznacza nie naturę, lecz funkcję aniołów jako wysłanników lub posłańców
Boga (por. EK, t.1, k. 605-613)

73

anioł Jahwe
szczególna postać w ST w wielu tekstach przedstawiająca właściwie samego Boga;
jedni utożsamiają go z Jahwe, inni uważają, że jest sposobem ukazywania się Boga
lub - że Anioł Jahwe reprezentuje tylko Boga z racji otrzymanego mandatu, ale nie
jest Nim samym; wg opinii Justyna, Ireneusza i Augustyna Anioł Jahwe to Słowo
Boże (Logos), różne osobowo od Jahwe, a jednocześnie tożsame z Nim - prefi-
gura idei Chrystusa żyjącego w łonie Jahwe (por. Bartnik Czesław S. Dogmatyka
katolicka. - Lublin, 1999 s. 449-450)

74

anioł stróż
anioł, którego, według nauki katolickiej, Bóg daje człowiekowi na pomocnika w
sprawach zbawienia i innych dziedzinach jego życia
EK, t.1, k.615

243
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antropologia teologiczna

anomoios
gr. ”niepodobny”; termin używany przez zwolenników Aecjusza i Eunomiusza, któ-
rzy utrzymywali, że Syn Boży jest tylko pierwszym stworzeniem i że w swej istocie
jest zupełnie niepodobny do Ojca (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Lek-
sykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J.
Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 22)

679

antiocheńska szkoła egzegetyczna
nazwa zapoczątkowanego ok. 280 r. przez Lukiana z Samosat kierunku i metody
badań egzegetycznych, opartej na sensie wyrazowym i historycznym (por. EK, t.1,
k.647)

422

antropocentryzm
pogląd uważający człowieka za centralny punkt całej rzeczywistości lub przypisujący
świadomości ludzkiej autonomiczną rolę w poznaniu; w skrajnej postaci przejawia
się w poglądach przeczących istnieniu Boga i jego Opatrzności; w postaci umiar-
kowanej oznacza podkreślanie pełnej autonomii działania człowieka dobrowolnie
przyjmującego istnienie Boga, jako Stwórcy i ostatecznego celu; taki antropocen-
tryzm nie przeciwstawia się chrystocentryzmowi ani teocentryzmowi (EK, t.1, k.
673-677)

228

antropologia biblijna
nauka o człowieku, kształtująca się w ścisłym związku z objawieniem ST i NT oraz
stosownie do wiedzy i mentalności autorów biblijnych (EK t.1, kol. 690)

17

antropologia teologiczna
nauka o człowieku, która na podstawie danych objawienia Bożego i ich teologicz-
nych interpretacji wyjaśnia fakt pojawienia się pierwszych ludzi na Ziemi, naturę
człowieka, jego wywyższenie do stanu nadprzyrodzonego, upadek, odrodzenie w
Chrystusie i osiągnięcie wiekuistego celu poprzez życie doczesne (por. EK t.1, kol.
694)

16
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antropomorfizm

antropomorfizm
1. przypisywanie przyrodzie żywej lub martwej cech ludzkich 2. mówienie o Bogu
poprzez przypisywanie Mu właściwych człowiekowi cech psychicznych, uczuć i spo-
sobów zachowań, a nawet cech fizycznych (oddechu, części ciała); antropomorfizm
niekoniecznie jest wyrazem konieczności posługiwania się taką formą, aby wyrazić
to, co niewyrażalne - może być też przejawem wiary w możliwość poznania natury
Boga z uwagi na podobieństwo między stworzeniem a Stwórcą, i właśnie dlatego
odnosi do Boga właściwości przysługujące człowiekowi (por. Vorgrimler, Herbert.
Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa,
2005 s. 13)

5

Antychryst
nieprzyjaciel Chrystusa i Kościoła, który objawi się w czasach eschatycznych; per-
sonifikacja sił wrogich chrześcijaństwu; w Apokalipsie św. Jana nazywany Bestią z
Morza (w przeciwieństwie do Bestii z Ziemi - Fałszywego Proroka) (por. Vorgrim-
ler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. -
Warszawa, 2005 s. 14)

26

antypapież
osoba powołana na tron papieski nieprawnie, za pontyfikatu legalnego papieża lub
w czasie, gdy urząd papieski był nieobsadzony; antypapieży wybierano najczęściej
na skutek sporów teologicznych lub politycznych (por. EK, t.1, k.727)

572

apokaliptyka
kierunek teologiczny okresu późnego judaizmu i wczesnego chrześcijaństwa, a także
rodzaj literatury charakterystyczny dla piśmiennictwa tego okresu; w tajemniczych
obrazach i symbolach ukazuje on świat jako arenę zmagań sił dobra i zła; apoka-
liptyka ocenia obecny czas jako zły, dotychczasowe dzieje jako negatywny rozwój i
oczekuje, że Bóg położy im kres i na przełomie dziejów ustanowi swoje panowanie
(por. EK, t.1, k. 753-754)

25

apokatastaza
w teologii chrześcijańskiej - przywrócenie całego stworzenia do jedności z Bogiem
oraz ostateczne zwycięstwo dobra w całym wszechświecie; teoria apokatastazy zo-
stała potępiona, jako heretycka, gdyż zakładała, że także upadli aniołowie i wszyscy
ludzie (w tym potępieńcy) zostaną ostatecznie zbawieni (por. EK, t.1, kol.755.)
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apostolat

27

apolinaryzm
herezja chrystologiczna, wywodząca się od biskupa Laodycei - Apolinarego, który
broniąc pełnego bóstwa Chrystusa przeciw arianom, podważył Jego pełne człowie-
czeństwo, twierdząc, że Chrystus nie miał ani ducha, ani rozumnej duszy, a oba te
czynniki zastępował Boski Logos (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 25 (hasło: Apolinaryści))

182

apostazja
świadome, dobrowolne i całkowite wyrzeczenie się wiary chrześcijańskiej przez oso-
bę, która została ochrzczona; w początkach chrześcijaństwa apostazja uważana
była za najcięższe przestępstwo kościelne; według kodeksu Prawa Kanonicznego
apostazja od wiary ma miejsce wtedy, gdy chrześciajanin odrzuca (słowem, pi-
smem lub czynem) wszystkie lub przynajmniej jedną z podstawowych prawd wiary
oraz gdy staje się wyznawcą religii niechrześcijańskiej lub członkiem wspólnoty o
charakterze ateistycznym; apostata popada w ekskomunikę i jeśli pragnie pojena-
nia z Kościołem, winien uzyskać zwolnienie z ekskomuniki (por. Leksykon teologii
fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 94)

167b

apostazja eschatologiczna
apogeum zła, całkowite porzucenie wiary i odwrócenie się od Boga przez większą
część ludzkości, które według literatury apokliptycznej poprzedzi sąd nad światem;
apostazja ta ma być związana z działalnością Antychrysta, który zwiedzie więszość
ludzi (por. http://www.teologia.pl/m k/zag08-7.htm)

792

apostolat
uczestnictwo w boskim posłannictwie Jezusa Chrystusa, mającym na celu przeka-
zanie człowiekowi egzystencji nadprzyrodzonej, udzielone przez Niego apostołom,
którzy uformowali strukturę apostolatu dla Kościoła, a następnie przekazali go
całemu Ludowi Bożemu; wyraża się w pośrednictwie zbawczym (nauczycielskim,
kapłańskim i pasterskim) hierarchii, świeckich i zakonników (EK, t.1, k. 797-810)

144
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apostolskość Kościoła

apostolskość Kościoła
właściwość, która wyraża więź organiczną między Kościołem obecnie istniejącym i
Kościołem pierwotnym założonym na fundamencie apostołów (EK, t.1, k.824-827)

143

apropriacja
przypisanie przymiotu Bożego tylko jednej Osobie Trójcy Świętej, choć w rzeczywi-
stości jest on wspólny wszystkim Osobom Bożym - np. dzieło stworzenia przypisuje
się Bogu Ojcu, dzieło odkupienia - Synowi, a dzieło uświęcenia - Duchowi Świę-
temu; w rzeczywistości wszystkie dzieła na zewnątrz (opera ad extra) są wspólne
Trzem Osobom Boskim (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon po-
jęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B.
Żak. - Kraków, 2002 s. 27)

545

archanioł
nazwa wyższego chóru aniołów, spełniających wobec ludzi nadzwyczajne posłannic-
twa w historii zbawienia; do archaniołów tradycja chrześcijańska zalicza Gabriela,
Michała i Rafała, których wspólne święto obchodzone jest 29 IX (por. EK, t.1,
k.863)

58

archanioł Gabriel
w ST anioł objaśniający wizje Danielowi; w NT anioł zwiastowania; w islamie
przewodnik proroka Mahometa, któremu podyktował Koran (por. Bartnik Czesław
S. Dogmatyka katolicka. - Lublin, 1999 s. 449)

56

archanioł Michał
wzmiankowany w Biblii i w tekstach z Qumran książe aniołów, obrońca Izraela i
Kościoła, pogromca Smoka-Szatana (por. Bartnik Czesław S. Dogmatyka katolicka.
- Lublin, 1999 s. 449)

55

archanioł Rafał
jeden z głównych bohaterów Księgi Tobiasza; archetyp anioła stróża (por. Bartnik
Czesław S. Dogmatyka katolicka. - Lublin, 1999 s. 449)

57
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argument ontologiczny

argument deontologiczny
argument sformułowany w XVII w. i upowszechniony przez I. Kanta; jego zdaniem
normy moralności nie tylko zakładają istnienie Istoty Najwyższej, lecz także postu-
luja ją w sposób praktyczny; istnienie zasad moralnych, które człowieka obowiązują
bezwarunkowo w sumieniu, można wyjaśnić sensownie przyjmując jedynie istnienie
ponadświatowej, osobowej i nieskończenie doskonałej istoty - Normodawcy; poczu-
cia powinności moralnej nie wyjaśnia bowiem natura ludzka, której intelekt i wola
czują się zależne, ani społeczność lub prawo, które będąc abstraktem nie ma w
sobie mocy bez udziału jaiejś nadrzędnej osoby, mającej rację swego bytu w sobie,
czyli Boga (por. EK, t. 4, k.167 [hasło: Dowody na istnienie Boga])

445

argument eudajmonistyczny
argument, sformułowany przez B. Pascala, a opierający się w rozumowaniu na
fakcie pragnienia szczęścia wspólnego wszystkim ludziom i na przeświadczeniu,
ze pragnienia tego nie mogą zaspokoić żadne ziemskie wartości a jedynie Dobro
Absolutne (por. EK, t. 4, k.167 [hasło: Dowody na istnienie Boga])

446

argument klimakologiczny
argument ze stopni doskonałości, obecny już u pitagorejczyków i Platona; św. To-
masz zamieścił go w Sumie Teologicznej, jako jedną z pięciu dróg wskazującyh na
istnienie Boga (por. EK, t.4, k.164 [hasło: Dowody na istnienie Boga])

443

argument kosmologiczny
w XVIII w. dowodem kosmologicznym nazwano argument z przygodności bytów,
zmodyfikowany przez G.W. Leibniza i Ch. Wolffa; w XIX w. nazwę tę rozciągnięto
na sposoby dowodzenia ”z przyczynowości sprawczej” i ”z ruchu”; określenie zosta-
ło sformułowane przez I. Kanta, który odróżniał obok dowodu kosmologicznego,
dowód ontologiczny i dowód fizyko-teleologiczny; dowód kosmologiczny, wbrew
swojej nazwie, związany jest bardziej z metafizyką niż z kosmologią (por. Wielka
Encyklopedia PWN, t.7, s.325-326)

441

argument ontologiczny
argument aprioryczny opracowany przez św. Anzelma z Canterbury, który wycho-
dząc od pojęcia Boga, jako najdoskalszego bytu, dowodził, że samo pojęcie Boga
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argument teleologiczny

(istoty najdoskonalszej) domaga się Jego rzeczywistego istnienia, gdyż inaczej isto-
ta pod każdym względem najdoskonalsza nie istniejąca nie byłaby istotą najdosko-
nalszą (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 28)

439

argument teleologiczny
argument, który na podstawie uporządkowanego charakteru świata, dochodzi do
istnienia Boga jako Projektanta i Przyczyny Celowej wszystkiego, co istnieje; (in-
nymi słowy: wszechświat jako owoc celowego działania, wskazuje na Boga jako na
ostateczny cel wszystkich rzeczy) (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 28-29)

442

argument z przyczynowości sprawczej
argument św. Tomasza z Akwinu, oparty na niesamoistności świata, w którym
każdy byt ma jakąś przyczynę - stąd wnioskuje się o istnieniu Istoty Samoistnej,
będącej ostateczną przyczyną wszystkiego (por. EK, t.2, k.925-926 [hasło: Bóg])

448

argument z przygodności bytów
argument św. Tomasza z Akwinu, oparty na niekoniecznym związku istoty i istnienia
w bytach przygodnych, co implikuje uznanie Bytu Koniecznego, którego istotą jest
istnienie (por. EK, t.2, k.926 [hasło: Bóg])

449

argument z ruchu
argument św. Tomasza z Akwinu, nawiązujący do Arystotelesa i ujmujący Boga
jako Czysty Akt - Pierwszego Poruszyciela (por. EK, t.2, k.925 [hasło: Bóg])

447

argumenty na istnienie Boga
filozoficzne sposoby wykazania ostatecznych podstaw rozumowych wiary w Boga;
niektóre z tych argumentów (zwłaszcza wzięte w izolacji od pozostałych) mogą
służyć tylko do obrony tezy o istnieniu bardzo ogólnikowo pojętego Absolutu, bez
względu na różne jego koncepcje (teizm, deizm, panteizm) (por. O’Collins, Ge-
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Artykuły Szmalkaldzkie

rald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 29)

438

argumenty religiologiczne
argumenty oparte na wynikach analizy zjawisk religijnych, zwłaszcza przeżyć mi-
stycznych oraz faktu powszechnego występowania religii na świecie, która z istoty
swej jest egzystencjalną relacją człowieka z Bogiem; argumenty te wzmacnia hipo-
teza o monoteistycznym charakterze religii pierwotnych (por. EK, t.2, k.928)

450

arianizm
herezja chrystologiczna potępiona na I Soborze Nicejskim (325), głosząca, że Syn
Boży nie był Bogiem współistotnym Ojcu, lecz pierwszym spośród stworzeń; Ariusz
nie negował preegzystencji Syna Bożego i faktu wcielenia, ale uważał, że Syn Boży
należy do sfery bóstwa tylko poprzez jakiegoś rodzaju uczestnictwo, a nie z istoty
(współcześnie arianizm jest obecny w nauczaniu Świadków Jehowy) (O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 29)

187

Armagedon
według Apokalipsy św. Jana nazwa miejsca, gdzie zostanie stoczona ostateczna
bitwa królów całej ziemi z Bogiem; symboliczne miejsce starcia sił ciemości i sił
światła (por. Praktyczny słownik biblijny / red. A. Grabner-Haider ; przekł. T.
Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa 1994 kol. 411)

30

artykuły fundamentalne
w teologii protestanckiej te treści wiary, które człowiek musi zaakceptowac, aby
mógł osiągnąc zbawienie (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny /
przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 20)

178

Artykuły Szmalkaldzkie
jedna z sześciu ksiąg symbolicznych Kościoła luterańskiego (z 1537 r.) (Karski,
Karol. Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, War-
szawa 1994 s. 123-127)

263
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asceza

asceza
w chrześcijaństwie - środki i sposoby oczyszczania samego siebie z grzechu i usu-
wania przeszkód na drodze wolnego naśladowania Chrystusa; prawidłowa asceza
niesie ze sobą postęp w kontemplacji i w miłości Boga, który nie przynosi uszczerb-
ku dla osobistej dojrzałości ani dla społecznej odpowiedzialności (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 30)

761

Asmodeusz
według Księgi Tobiasza zły duch, który spowodował śmierć 7 małżonków Sary
i został wypędzony przez archanioła Rafała; utożsamiany z irańskim demonem
Aeszma Daeva (por. EK, t.1, k. 1000.)

79

assumptus homo
1. w starożytności termin ”assumptus homo” pojawił się w wyniku analiz teolo-
gicznej szkoły aleksandryjskiej, której skrajni przedstawiciele, broniąc bytowej jed-
ności Chrystusa twierdzili, że boski Logos zastępuje duchowy element Jego natury
ludzkiej, co dało początek apolinaryzmowi i sformułowaniom monofizyckim; 2. w
średniowieczu termin był używany przez wielu teologów w różnym znaczeniu -
m.in. przez Hugona od św. Wiktora, Piotra Lombarda i Jana z Kornwalii, którzy
ujmowali wcielenie jako przyjęcie (assumptus) przez Logos człowieka złożonego z
ciała i duszy (homo quidam); w ten sposób chcieli zachować transcendencję Boga
w rozumieniu wcielenia; według tak rozumianej teorii homo assumptus, Bóg we
wcieleniu stał się substancją bytującą jako samoistna w rozumnej duszy i ludzkim
ciele, natomiast ta substancja stała się Bogiem w Osobie Logosu; spowodowało to
oskarżenie Piotra Lombarda o ukryty adopcjonizm (por. EK, t.1, k. 1055-1056)

688

ateizm
negowanie w teorii lub w praktyce istnienia Boga; różne odmiany ateizmu wahają się
między pełną tolerancji obojętnością, a wojującym odrzuceniem wiary w Boga (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 30)

429
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bajanizm

augustynianizm
system filozoficzny i teologiczny św. Augustyna z Hippony; jest to synteza kładąca
nacisk na nadrzędną wolność Boga w udzielaniu łaski i na pierwszeństwo oświecenia
Bożego nad ludzką wiedzą; oficjalna nauka Kościoła w poglądach na łaskę poszła
śladami św. Augustyna, ale nigdy nie poparła jego interpretacji przeznaczenia; wła-
sne poglądy św. Augustyna nazywa się czasem augustynizmem, aby odróżnić je
od augustynianizmu rozwiniętego przez Idziego Rzymskiego (ok. 1243-1306) i do-
minującego wśród pustelników św. Augustyna (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-pol-
skim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 30-31)

706

autokefalia
wyraz używany na określenie Kościołów, którymi rządzą ich własne synody i które
należą do wschodnich i orientalnych Kościołów prawosławnych; wszystkie patriar-
chaty są autokefaliczne, ale nie wszystkie Kościoły autokefaliczne są patriarcha-
tami; zewnętrzna struktura Kościoła Wschodniego wyłoniła się w ten sposób, że
niezależne Kościoły lokalne na mocy orzeczeń synodów dostosowały swoje granice
do istniejących granic terytorialnych (w ten sposób doszło do podziału Kościołów
ortodoksyjnych na Kościoły autokefaliczne, czyli samookreśljące się); jedynie sobór
powszechny może ustanawiać prawa obowiązujące wszystkie Kościoły autokefa-
liczne (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 31 [hasło: Autokefaliczny])

588

Ave Maria
105

Azazel
według Księgi Kapłańskiej pustynny demon, dla którego podczas Święta Jom Kip-
pur wypędzano na pustynię kozła obarczonego grzechami Izraela; w literaturze mię-
dzytestamentalnej jeden ze zbuntowanych pod wodzą Szemihazy synów Bożych,
który nauczył ludzi sposobów wytwarzania broni (por. EK, t.1, k. 1190)

78

bajanizm
kierunek teologiczny stworzony przez Michała de Bay (Bajusa) i przeciwstawiający
rozróżnieniom natury i łaski naukę biblijną, głównie w ujęciu św. Augustyna; jako
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banezjanizm

system zrodził się z próby pgodzenia protestanckiej nauki o łasce z augustynizmem;
według bajanizmu natura ludzka została całkowicie zniszczona i skierowała człowie-
ka ku stałej inklinacji do zła i grzechu; wszelkie działania ludzkie bez łaski są więc
grzeszne, a on sam nie posiada wolnej woli, ponieważ wszystko, co czyni jest złe;
usprawiedliwienie jest tylko łaską uzdalniającą do wypełniania przykazań; wypeł-
nianie przykazań przez człowieka zależy więc wyłącznie od łaski; ponieważ grzech
Adama skaził całą naturę, więc również Maryja była skażona grzechem; bajanizm
stworzył podwaliny jansenizmu; Kościoł katolicki odrzucił ten system teologiczny
w 1567 r. bullą ”Ex omnibus afflictionibus” Piusa V (por. EK, t.1, k.1263)

745

banezjanizm
opozycyjna do molinizmu doktryna teologiczna stworzona przez D. Baneza i szkołę
dominikańską, skupiona wokół problematyki natury i łaski, wolnej woli i predesty-
nacji; akcentowała niektóre punkty tomizmu, przede wszystkim tezę, że Bóg ma
absolutne panowanie nad wszystkimi bytami (w konsekwencji także wolna wola
stworzeń w sposób konieczny podlega absolutnemu władztwu Boga); łaska jest
zawsze absolutnie uprzednia i suwerenna; predestynacja i łaska skuteczna są nieza-
leżne od jakiegokolwiek przewidywania zasługi lub odpowiedzi ze strony czowieka;
Bóg w niezbadanych swoich wyrokach część ludzi wybiera do zbawienia i przydziela
im łaski skuteczne (zawierające nieomylne skierowanie woli ludzkiej do działania),
wszystkim innym zaś przydziela łaski dostateczne (dające tylko możliwość działa-
nia); komisja rzymska ”De auxiliis” nie znalazła drogi wyjścia w dyspucie teologicz-
nej między molinizmem i banezjanizmem, wyraziła więc zgodę, aby jedni i drudzy
poprzestali na swoim stanowisku, z zastrzeżeniem, że nie powinni siebie nawzajem
oskarżać o herezję (por. EK, t.1, k. 1301)

744

baptyzm
odmiana protestantyzmu, która sięga początkami XVII w., kiedy to nastąpił rozłam
w Kościele anglikańskim; baptyści udzialają chrztu wyłącznie tym, którzy świadomie
wyrażają żal za grzechy i wyznają wiarę w Chrystusa (w konsekwencji odrzucają
więc chrzest dzieci, a chrześcijan, ochrzczonych w dzieciństwie, którzy stali się
baptystami, ponownie chrzczą) (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 32)

270
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biskup

Baranek Boży
słowa jakimi Jan Chrzciciel określił Jezusa Chrystusa oraz najczęstszy tytuł chrysto-
logiczny w Apokalipsie św. Jana, nawiązujący do baranka ofiarnego (por. Praktycz-
ny słownik biblijny / red. A. Grabner-Haider; przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek.
- Warszawa, 1994 k. 88)

85

Belzebub
biblijne imię władcy demonów, niesłusznie traktowane jako synonim Szatana; pier-
wotnie kananejskie bóstwo opiekuńcze filistyńskiego miasta Akron (Ekron), będące
lokalną odmianą Baala (por. Wielka Encyklopedia PWN t.3, s.403)

80

Biblia
zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Bożym, skutkiem czego księgi te są rów-
nocześnie słowem Bożym i słowem ludzkim; obejmuje Stary Testament i Nowy
Testament; centralnym tematem i integrującym wątkiem Biblii jest historia zba-
wienia; we wszystkich schematach topiki teologicznej Biblia jest wymieniana jako
najważniejsze i główne źródło teologii (jedyne natchnione) (por. Praktyczny słow-
nik biblijny / red. A. Grabner-Haider; przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. -
Warszawa, 1994 s. 109)

293

bierzmowanie
sakrament chrześcijańskiej inicjacji, ściśle związany z chrztem; stanowi rozwinięcie
i usytuowanie nadprzyrodznej egzystencji chrześcijanina w mocy Ducha Świętego,
co uzdalnia go do świadomego udziału w budowaniu wspólnoty Kościoła; udzielony
może być tylko raz w życiu (por. EK, t.2, k.547-552)

773

biskup
określenie człowieka obdarzonego podczas święceń pełnią kapłaństwa, który pia-
stuje urząd pasterza diecezji przez własne nauczanie, troskę duszpasterską i prze-
wodniczenie podczas liturgii; biskup przewodzi Kościołowi lokalnemu ze względu
na sukcesję apostolską; jako następca apostołów, w łączności z biskupem Rzymu,
ma razem z kolegium biskupów udział w odpowiedzialności za cały Kościół; udzie-
la święceń kapłańskich, a na Zachodzie jest zwyczajnym szafarzem sakramentu
bierzmowania (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teolo-
gicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. -
Kraków, 2002 s. 34)
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bojaźń Boża

819

bojaźń Boża
w ST jest to lęk i szacunek budzący się w człowieku pod wpływem wielkości ,
świętości i majestatu Boga, skłaniajacy do respektowania Jego woli; nie należy
go utożsamiać z niewolniczym strachem; nie jest przeciwieństwem miłości, ale jej
elementem (por. EK, t.2, k.741-742)

337

boskość Ducha Świętego
335

boskość Jezusa
dogmat, że Jezus Chrystus jest Bogiem, stanowiący fundament wiary chrześcijań-
skiej

677

Boże macierzyństwo Maryi
w toku sporów chrystologicznych w starożytnym Kościele Maryi nadano tytuł ”Bo-
garodzicielki”, po raz pierwszy poświadczony w 322 r.; w teologii aleksandryjskiej
był on uprawniony, ponieważ Maryja zrodziła też boski Logos od początku zjed-
noczony z człowiekiem Jezusem; w antiocheńskiej szkole teologicznej tytuł ten
odrzucono, ponieważ człowiek nie może zrodzić Logosu (Maryję nazywano więc
Christotokos - Chrystusarodzicielką); dogmat Soboru Efeskiego (431 r.), że Ma-
ryi przysługuje tytuł Matki Bożej, był konsekwencją potępienia nestorianizmu i
przyjęcia nauki o unii hipostatycznej (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teo-
logiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 180 [hasło:
Macierzyństwo Boże])

111

Bóg
w religioznawstwie jest to określenie najwyższej istoty, której należy okazywać cześć
oraz służyć; może się także odnosić do wielu bóstw bądź równorzędnych, bądź pod-
porządkowanych wyższemu bóstwu; w tradycji monoteistycznej Bóg uznawany jest
za Stwórcę osobowego, wiecznego i niezmiennego, który posiada wszechwiedzę i
wszechmoc; według Biblii Bóg posiada imię (Jahwe), zawiera z człowiekiem przy-
mierze i prowadzi go do zbawienia; według teologii chrześcijańskiej Bóg jest jeden,
ale w Trzech Osobach (a więc Bóg jest Trójcą) (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
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Bractwo Kapłańskie św. Piusa X

Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 36)

428

Bóg a zło
zagadnienie, jak pogodzić istnienie nieskończenie dobrego i wszechmocnego Bo-
ga z istnieniem zła i grzechu w naszym świecie (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 343 [hasło: Tajemnica zła])

526

Bóg Ojciec
pierwsza Osoba Trójcy Świętej, będąca nie mającym początku (niezrodzonym w
sensie absolutnym) źródłem pochodzenia pozostałych Osób Bożych Trójcy Świętej
(Syna i Ducha Świętego) (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki.
- Lublin-Kraków, 2002 s. 174)

357

bracia Jezusa
NT wspomina w różnych miejscach o braciach i siostrach Jezusa; imiennie wymienia
jako braci: Jakuba, Józefa, Judę i Szymona (Mk 6, 3 par.), imiona sióstr nie są
podane; Jakub jako ”brat Pański” pełnił szczególną rolę w Kościele Jerozolimskim
prawdopodobnie jako biskup; wzmiankowani w NT bracia i siostry Jezusa stali się
z czasem problemem teologicznym w związku z rozwijającym się przekonaniem
o trwałym dziewictwie Maryi; w Kościele prawosławnym przyjmuje się, że chodzi
o dzieci Józefa z wcześniejszego małżeństwa; tradycja katolicka od czasów św.
Hieronima uważa ich za krewnych Jezusa (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon
teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 38)

480

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X
międzynarodowe zgromadzenie zrzeszające tradycjonalistycznych księży katolic-
kich, erygowane kanonicznie w 1970 r. i kontestujące nauczanie Soboru Waty-
kańskiego II (głównie na temat ekumenizmu i zmian w liturgii); założycielem był
arcybiskup Marcel Lefebvre; po nieprawnie dokonanej przez niego konsekracji bi-
skupów w 1988 r., Jan Paweł II ogłosił, że abp Lefebvre i czterej wyświęceni biskupi
Bractwa zaciągnęli na siebie ekskomunikę; status FSSPX nie jest jednak do końca
jasny; Bractwo uznaje posoborowych papieży i zdecydowanie krytykuje sedewakan-
tyzm, a równocześnie (z punktu widzenia Kościoła rzykskokatolickiego) pozostaje
w stanie schizmy (por. http://www.piusx.org.pl/historia.html)
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Budowla Boża

575

Budowla Boża
Kościół często jest określany budowlą Bożą (1 Kor 3,9); Jezus Chrystus porównał
samego siebie do kamienia odrzuconego przez budujących, który stał się kamieniem
węgielnym, na tym fundamencie apostołowie zbudowali Kościół (por. KKK 756)

553

bunt aniołów
istnieje kilka hipotez tłumaczących przyczyny upadku aniołów; według niektórych
apokryfów żydowskich grupa aniołów weszła w związki seksualne z kobietami, skut-
kiem czego powstały istoty, będące hybrydami (tzw. rasa Nefilim), a upadli anioło-
wie uczyli ludzi zakazanej wiedzy, co było bezpośrednią przyczyną zesłania potopu
na ziemię; w chrześcijaństwie upadek aniołów wiązany jest z buntem Szatana i
umiejscawiany najczęściej na długo przed stworzeniem człowieka, lub jako konse-
kwencja stworzenia człowieka (por. http://www.teologia.pl/m k/kkk1u02.htm)

50

byt
w znaczeniu potocznym - coś co jest; w metafizyce - każda treść istniejąca, ujęta
w aspekcie istnienia (por. EK, t.2, k.1250)

426

celibat
rezygnacja z małżeństwa wymagana w Kościele katolickim w związku ze ślubem
czystości lub święceniami wyższymi; kandydaci do kapłaństwa i kapłani są zobo-
wiązani do celibatu; wśród katolików obrządku wschodniego istnieje również du-
chowieństwo żonate; kapłani i diakoni prawosławni są zazwyczaj żonaci, nie mogą
jednak zawierać małżeństwa po przyjęciu święceń, nawet jeśli owdowieją; biskupi
wschodni muszą byc bezżenni (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Lek-
sykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J.
Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 41)

815

cezaropapizm
przypisywanie państwu zwierzchności nad Kościołem, w tym także w materii teo-
logicznej, lub prawa do ingerowania w wewnętrzne sprawy Kościoła; w kistorii Ko-
ścioła istniały różne modele cezaropapizmu: np. cesarze bizantyjscy byli uważani za
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cherub

zwierzchników patriarchów i uważano ich niemalże za równych apostołom; cezaro-
papizm występuje także we współczesnych modelach Kościołów narodowych (por.
EK, t.3, k.41-42)

562

charakter sakramentalny
trwałe znamię na duszy pozostawione przez trzy sakramenty (chrzest, bierzmowanie
i kapłaństwo), w związku z czym sakramenty te mogą być udzielane tylko raz (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 289
[hasło: Sakrament])

391

charytologia
traktat wchodzący w skład teologii dogmatycznej; nauka o łasce Bożej, ściśle zwią-
zana z pneumatologią i soteriologią

742

charytologia biblijna
743

charyzmaty
specjalne nadprzyrodzone dary Ducha Świętego ponad te, które są ściśle potrzebne
do zbawienia; bywają dawane jednostkom lub grupom w celu wypełniania określonej
służby w Kościele; celem udzielania charyzmatów zawsze jest dobro wspólnoty (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 42)

333

chciwość
150

cherub
cheruby to biblijne określenie jednej z grup istot duchowych z otoczenia Boga; praw-
dopodobnie wyobrażano je sobie jako chybrydoidalne zwierzęco-ludzkie postaci; ich
wizerunki znajdowały się na pokrywie Arki Przymierza i w świątyni jerozolimskiej
(por. EK, t.3, k.140)

60
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chóry anielskie

chóry anielskie
sposób klasyfikowania aniołów w dziewięciu chórach, wybiegający poza dane biblij-
ne, a upowszechniony przez Dionizego Pseudo-Areopagitę; jego dziewięc chórów
anielskich było podzielonych na trzy grupy po trzy chóry: Serafy, Cheruby i Tro-
ny; Panowania, Moce i Potęgi; Zwierzchności, Archaniołowie i Aniołowie (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 43)

61

chrystocentryzm
pogląd lub postawa, zgodnie z którą, Jezus Chrystus jest punktem centralnym całej
rzeczywistości świata rozumnego, przede wszystkim człowieka i jego działania (EK,
t.3, k.296)

310

chrystofanie
szczególna seria spotkań z Jezusem zmartwychwstałym, dzięki którym pierwsi
chrześcijanie poznali, że powstał On z martwych; Jezus ukazywał się pojedyńczym
osobom (np. Marii Magdalenie, Piotrowi) oraz całym grupom uczniów; Mateusz
lokalizuje chrystofanie w Galilei, Łukasz w Jerozolimie, a Jan zarówno w Galilei
jak i w Jerozolimie; według Dz 1,3 zmartwychwstały Jezus przez 40 dni pouczał
swoich uczniów o panowaniu Boga, a więc apostołowie przez jakiś czas doświad-
czali realności zmartwychwstania; wniebowstąpienie zakończyło okres chrystofanii
(jedynym wyjątkiem jest spotkanie Pawła ze Zmartwychwstałym w drodze do Da-
maszku) (por. EK, t.3, k.301-302)
[do ukazywania się Jezusa w późniejszych czasach (np. do wizji s. Faustyny) należy
zastosowac termin: ”Objawienie prywatne”]

608

chrystologia
naukowa, systematyczna refleksja nad tajemnicą Jezusa Chrystusa w całokształcie
jej objawionego, historiozbawcego oddziaływania i bytu (Leksykon teologii funda-
mentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 203-219)

293

chrystologia biblijna
1. chrystologia ograniczająca się do analizowania danych biblijnych o osobie Je-
zusa Chrystusa i Jego dziele oraz unikająca patrzenia na naukę ksiąg NT przez
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chrystologia implicite

pryzmat formuł dogmatycznych; 2. różne typy chrystologii, które występują w
Nowym Testamencie, a więc nauczanie autorów NT na temat Jezusa Chrystu-
sa (np. chrystologia św. Pawła, chrystologia Janowa); tak rozumianą chrysto-
logię biblijną należy odróżnić od późniejszej chrystologii chrześcijańskiej, anali-
zującej dane biblijne i wyciągającej wnioski teologiczne na ich podstawie (por.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/chrystologia nt0.html)

314

chrystologia eschatyczno-pneumatologiczna
model chrystologii (H. Mühlena, W. Kaspera, Y. Congara), który widzi w Duchu
Świętym jedyną możliwośc ludzkiej relacji do Chrystusa; akcent położony jest na
fakcie, że o historiozbawczym i eschatycznym znaczeniu misteriów ziemskiego życia
Chrystusa, decyduje współudział Ducha, który na trwale uobecnia jednorazowośc
Jego wydarzenia oraz sprawia, że może byc ono doświadczone historycznie i po
ludzku (Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków,
2002 s. 207)

304

chrystologia explicite
twierdzenia chrystologiczne zawarte w wprost w tekście biblijnym (np. mówiące o
preegzystencji Chrystusa) (por. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/chrystologia nt0.html)

316

chrystologia funkcjonalna
chrystologia, która skupia się na zbawczej działalności Chrystusa i poprzez to w
dużym stopniu zbiega się z soteriologią; z konieczności jednak zakłada ona chry-
stologię ontologiczną, która się ogniskuje na tym, kim i czym jest sam Chrystus
(O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 44)

313

chrystologia implicite
twierdzenia chrystologiczne zawarte w tekście biblijnym w sposób ukryty, jako głęb-
sza warstwa interpretacyjna; np. w opisach cudów Jezusa, ukryta jest implicite
informacja o tym, kim jest Jezus; inne przykłady chrystologii wyrażonej implicite
to: wiązanie przez Chrystusa nadejścia Królestwa Bożego ze swoją osobą, odpusz-
czanie grzechów (co było aktem zastrzeżonym dla Boga), zwracanie się do Boga
Ojca poprzez zwrot ”Abba”, używanie formuły ”powiedziano waszym ojcom... a
ja wam powiadam”; wszystkie te wypowiedzi zakładają implicite boskość Jezusa
(por. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/chrystologia nt0.html)
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chrystologia integralna

315

chrystologia integralna
współczesny model chrystologii, propagowany m.in. przez Jacquesa Dupuisa; ter-
min zapożyczony został z dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej ”Biblia i chrysto-
logia” (z 1983 r.); chrystologia integralna bierze pod uwagę kompletne świadectwo
biblijne, a ponieważ w Nowym Testamencie występuje zarówno chrystologia od-
dolna (obecna zwłaszcza u synoptyków) jak i chrystologia odgórna (obecna u św.
Jana i w niektórych tekstach św. Pawła), zadaniem chrystologii integralnej jest
połączenie tych obu ujęć; punktem wyjścia chrystologii integralnej jest fakt zmar-
twychwstania, z którego można wnioskować zarówno o człowieczeństwie Jezusa,
jak i o Boskiej transcendencji jego Osoby (por. Łukaszuk, Tadeusz Dionizy. Ty
jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego : dogmat chrystologiczny w ujęciu integralnym,
Kraków, 2000 s.44)

321

chrystologia jedności
model chrystologii, proponowany przez W. Granata; koncentruje uwagę na miste-
rium jedności Chrystusa: ontologicznej, moralnej, psychologicznej; jest to chry-
stologia zakotwiczona w dogmacie chalcedońskim; dowartościowuje integralnośc
Jezusowego człowieczeństwa i podkreśla wyprowadzoną z Wydarzenia Chrystusa
agapetologię (Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kra-
ków, 2002 s. 208)

308

chrystologia kontekstowa
różne chrystologie powstałe w latach siedemdzisiątych XX w., opierające się na
przekonaniu, że refleksja chrystologiczna musi zawsze wychodzić od dokładnie roz-
poznanego ”środowiska” (kontekstu) społeczno-kulturowego i w nim musi znaleźć
przestrzeń życiową (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł.
T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 380 [hasło: Teologia kontek-
stualna])

681

chrystologia kosmiczna
model chrystologii propagowany przez Theilarda de Chardin; jest próbą syntezy
Objawienia, wiedzy przyrodniczej i filozofii; Chrystus rozumiany jest w nim jako
punkt Omega, fizyczne centrum kosmosu oraz przyczyna i kres ewolucji świata,
zmierzającego ku jedności (Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. -
Lublin-Kraków, 2002 s. 206)
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chrystologia metadogmatyczna

309

chrystologia Logos-anthropos
chrystologia oddolna znamienna dla Teodora z Mopsuestii i szkoły antiocheńskiej, a
zmierzająca do utrzymania pełnego człowieczeństwa Jezusa Chrystusa; była próbą
odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób bóstwo i człowieczeństwo Chrystusa zjedno-
czyły się w jednym działającym podmiocie; chrystologia ta stwarzała niebezpieczeń-
stwo zagubienia jedności Chrystusa poprzez przyjęcie istnienia dwóch podmiotów:
przyjmującego człowieczeństwo Słowa i przyjętego przez Słowo człowieka - Jezusa
(O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 44)

319

chrystologia Logos-sarks
chrystologia odgórna, znamienna dla Orygenesa i św. Cyryla Aleksandryjskiego,
ukierunkowana na odwiecznie istniejące Słowo Boże, które schodzi na świat; próbo-
wała odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób odwieczne Słowo Boże mogło przyjąć
autetyczny i w pełni ludzki sposób działania; chrsytologia Logos-sarks w skrajnej
postaci występuje u Apolinarego z Laodycei, wg którego Logos stworzył z ciałem
naturalną jedność, taką jaką tworzy z ciałem dusza (a więc uznał, że Logos za-
jął miejsce duszy); ortodoksyjni przedstawiciele tego kierunku uznają pełną ludzką
naturę Chrystusa z ciałem i duszą, ale podkreślają nierozdzielną jedność Bóstwa i
człowieczeństwa w Jezusie Chrystusie (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G.
Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł.
J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 44-45)

320

chrystologia ludzkiej transcendencji
model chrystologii, który zaproponował P. Schoonenberg; zrywa on z tradycyjnym
modelem jednej Osoby Bożej i 2 natur w Chrystusie, skupiając się na fenomenie
Jego ludzkiej transcendencji oraz mówiąc o zbawczej, całkowitej i wszechwładnej
obecności Boga w człowieku Jezusie Chrystusie; nie pomijając jedności osoby Chry-
stusa, podkreśla Jego współistotnośc z ludźmi, tak podczas ziemskiego życia, jak
i po zmartwychwstaniu (Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. -
Lublin-Kraków, 2002 s. 207)

301

chrystologia metadogmatyczna
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chrystologia oddolna

model chrystologii, proponowany przez H. Künga i E. Schillebeeckxa; jest warian-
tem chrystologii oddolnej; kładzie nacisk na powrót do historycznego Jezusa, czer-
piąc z Biblii informacje o Jego przepowiadaniu, sposobie życia, losie i znaczeniu;
akcentuje funkcjonalną i wiążącą człowieka aktualnośc osoby i przepowiadania Je-
zusa (Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002
s. 207)

305

chrystologia oddolna
odmiana chrystologii, której punktem wyjścia jest postać człowieka Jezusa z Na-
zaretu, w którego czynach i słowach rozpoznajemy objawiającego się Syna Bożego
wywyższonego przez Ojca; odpowiada to układowi licznych nowotestamentalnych
wyznań wiary i homilii, które wychodzą od ziemskiego Jezusa z Nazaretu, a potem
komunikują, kim się okazał; chrystologia oddolna jest zgodna z procesem pozna-
wania Jezusa przez apostołów (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 44)

317

chrystologia odgórna
odmiana chrystologii, która tajemnicę Chrystusa rozpatruje, wychodząc od Boskiej
Osoby - Słowa, które przyjmuje ludzką naturę i w niej objawia się jako Syn Jedno-
rodzony, odwiecznie istniejący u Boga Ojca; chrystologia odgórna widoczna jest już
w Ewangelii Janowej; była propagowana w aleksandryjskiej szkole teologicznej (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 44)

318

chrystologia posłuszeństwa
model chrystologii, który zaproponował H. Urs von Balthasar; integralnie ujmuje
trynitarny i soteriologiczny wymiar tajemnicy Chrystusa, widząc w Jego bezgra-
nicznym posłuszeństwie Ojcu, nie tylko partykularny odkupieńczy akt, ale wyraz
bytowania samego Boga, który w uniżeniu najpełniej objawia swoją wspaniałośc;
posłuszeństwo Chrystusa jest wyrazem odwiecznej miłości synowskiej względem
Ojca (Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002
s. 207)
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chrystologia transcendentalna

chrystologia proegzystencji
model chrystologii, który zaproponował H. Schürmann; interpretuje Chrystusa jako
człowieka dla innych, który transcenduje samego siebie i dla nas rezygnuje cał-
kowicie z siebie, możliwe jest to jednak jedynie jako skutek samowyniszczającego
transcendowania na Boga (Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. -
Lublin-Kraków, 2002 s. 207)

303

chrystologia psychoanalityczna
model chrystologii, proponowany przez J. Pohiera; jest współczesną próbą podej-
ścia skrajnie oddolnego; rezygnuje z tradycyjnych terminów teologicznych na rzecz
języka psychoanalizy (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. -
Lublin-Kraków, 2002 s. 207)

306

chrystologia sensu
model chrystologii zaproponowany przez J. Ratzingera; bazuje na naturalnej skłon-
ności ludzkiego bytu do poszukiwania sensu wszelkiego bytu; tej skłonności całko-
wicie odpowiada wiara w Logos jako sens, który przez przyjęcie ludzkiego ciała i
wejście w historię staje się odtąd uchwytny w obliczu jednego Człowieka; spotkanie
utrzymującej wszystko myśli Boga z poszukującym sensu człowieczeństwem, staje
się kresem objawienia i osiągnięciem celu ludzkości (Leksykon teologii fundamen-
talnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 206)

298

chrystologia spełnienia osobowego
model chrystologii, proponowany przez Cz. Bartnika; dokonuje reinterpretacji for-
muły chalcedońskiej, uwzględniając dziejową ewolucję znaczeń terminów osoba i
natura; stawia hipotezę, że Bóg realizuje się w człowieku, a człowiek realizuje się w
Bogu (Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002
s. 207-208)

307

chrystologia transcendentalna
model chrystologii, który zaproponował K. Rahner; jest próbą reinterpretacji wcie-
lenia wychodzącą od klasycznej formuły chalcedońskiej, a jednocześnie uwzględ-
niającą dynamiczną wizję świata; chrystologia jest w nim postrzegana w kontekście
podstawowego odniesienia zachodzącego między udzielającym się Bogiem a obiek-
tywnie otwartym na transcendencję człowiekiem; Jezus jako najgłębsza samowy-
powiedź Boga, nie tylko spełnia najwyższe i ostateczne oczekiwanie człowieka, ale
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chrystologia wyzwolenia

wyczerpuje w ogóle najgłębsze i ostateczne ”możliwości” samego bycia człowie-
kiem (Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002
s. 206-207)

300

chrystologia wyzwolenia
stanowi trzon tzw. teologii wyzwolenia, polegającej na teologicznym potraktowa-
niu chrześcijaństwa i Kościoła jako rezerwuaru mocy wyzwoleńczych ze wszelkiego
rodzaju alienacji, zniewoleń militarnych, politycznych, socjalnych, ekonomicznych,
kulturowych i ideologicznych; wg latynoamerykańskiej chrystologii wyzwolenia Je-
zus Chrystus jest uniwersalnym i totalnym wyzwolicielem człowieka z wszelkiej
niewoli militarnej, ekonomicznej, socjalnej czy politycznej (Bartnik, Czesław S. Do-
gmatyka katolicka, Lublin 1999 s. 787)

311

chrystologia znaczenia
model chrystologii, który zaproponował J. Nolte; radykalnie sprzeciwia się absolu-
tyzacji osoby i dzieła Chrsytusa, w którym widzi jedynie ”nosiciela-znaczenia”, nie
zaś zbawiciela świata i definitywno-eschatologiczne wypełnienie historii; relatywizu-
je tradycyjny paradygmat biblijny i doktrynalny chrześc. orędzia (Leksykon teologii
fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 206)

299

Chrystus wiary
termin zwolenników demitologizacji i egzegezy liberalnej na oznaczenie postaci wy-
tworzonej przez kerygmat i wiarę pierwotnej gminy chrześcijańskiej; według nie-
których zwolenników tej teorii między Chrystusem wiary i Jezusem historii nie ma
identyczności, łączności i kontynuacji (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red.
M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 567-572)

475

chrzest
sakrament chrześcijańskiej inicjacji, włączający człowieka do wspólnoty Ludu Boże-
go Nowego Przymierza przez obrzęd obmycia wodą w imię Trójcy Świętej; stanowi
początek nadprzyrodzonego życia człowieka oraz podstawę przynależności do Ko-
ścioła i jedności z nim zarówno w aspekcie teologicznym, jak i jurydycznym; chrzest
gładzi grzech pierworodny oraz wszystkie grzechy osobiste i kary za grzechy oraz
wyciska niezatarte duchowe znamię upodabniające do Chrystusa, dlatego udzielony
może być tylko raz w życiu (por. EK, t.3, k.352)
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chrzest krwi

404

chrzest dzieci
chodzi o chrzest niemowląt urodzonych w rodzinach chrześcijańskich; NT wskazuje
pośrednio na praktykę chrztu dzieci, kiedy opowiada, że całe rodziny (domy) przyj-
mowały wiarę i chrzest; w III wieku o chrzcie niemowląt mówią wyraźnie Orygenes
i św. Cyprian; anabaptyści a później baptyści odrzucili tę praktykę, uważając, że
przyjęcie chrzu musi być świadomą decyzją przyjmującego; ponieważ koniecznym
warunkiem chrztu jest wiara, w Kościele katolickim zakłada się, że wiarę dziecka
zastępuje wiara jego rodziców (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Lek-
sykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J.
Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 46)

410

chrzest Janowy
kultowo-oczyszczające obmycie osób sprawowane w celu pokutnym przez Jana
Chrzciciela nad Jordanem; stanowiło zapowiedź sakramentu chrztu i wstęp do
zbawczej działalności Chrystusa; chrzest Janowy przyjął Jezus Chrystus na począt-
ku swej publicznej działalności; w Dziejach Apostolskich są wzmianki, że chrześcija-
nie spotykali uczniów św. Jana (tzw. joannitów), którzy znali tylko chrzest Janowy
(por. EK, t.3, k.368-369)

406

chrzest Jezusa
chrzest Jezusa Chrystusa w Jordanie, rozpoczynający Jego publiczną działalnośc i
poświadczony przez wszystkie Ewangelie, podczas którego miała miejsce teofania
i zstąpienie Ducha Świętego pod postacią gołębicy (por. EK, t.3, k.370)

477

chrzest krwi
termin wyrażający pogląd, że oprócz sakramentalnego chrztu wodą, podobną sku-
teczność zbawczą ma męczeństwo, bowiem upodabnia do śmierci Chrystusa nie
tylko w sposób symboliczny (jak chrzest wodą), ale i rzeczywisty; na tej podsta-
wie uważano, że katechumeni, którzy ponieśli śmierć męczeńską, otrzymali chrzest
święty poprzez swoje męczeństwo (por. EK, t.3 k.359 [hasło: Chrzest])

409
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chrzest pragnienia

chrzest pragnienia
teologowie średniowieczni (Bernard z Clairvaux, Hugon ze św. Wiktora, F. Suarez
i Tomasz z Akwinu), przeciwstawiając się stanowisku Piotra Abelarda, głosili, że
istnieje możliwość usprawiedliwienia dla człowieka, jeszcze przed przyjęciem chrztu
wodą, poprzez akt wiary złączony z pragnieniem przyjęcia chrztu; Sobór Trydencki
pogląd o skuteczności zbawczej chrztu pragnienia ogłosił jako powszechnie obo-
wiązującą naukę Kościoła; w 1949 r. Święte Oficjum potwierdziło oficjalnie, że
pragnienie chrztu nie musi być wyraźne, gdyż zawera się ono (implicite) w akcie
miłości; chrzest pragnienia, będący świadomym aktem osoby ludzkiej, w przypad-
ku śmierci ludzi niezdolnych do podjęcia samodzielnej decyzji może być zastąpiony
pragnienem Kościoła, który chce zbawienia dla wszystkich ludzi; teologowie uważa-
ją m.in., że zbawienie dzieci zmarłych bez chrztu dokonuje się na podstawie tego,
że Kościół, reprezentowany głównie przez rodziców dziecka, pragnie jego zbawie-
nia, a w tym pragnieniu mieści się również pragnienie chrztu (por. EK, t.3 k.359
[hasło: Chrzest])

408

chrzest w Duchu Świętym
kluczowe pojęcie w teologii zielonoświatkowej; wg niej jest to wewnętrzne przeżycie
charyzmatyczne, charakterystyczne dla Kościoła pierwszych wieków oraz dla ruchu
zielonoświatkowego (i ruchów charyzmatycznych); oznacza napełnienie chrześcija-
nina nadnaturalną mocą Bożą, potrzebną do efektywnej służby ewangelizacyjnej i
kościelnej, czego potwierdzeniem są różne charyzmaty; zielonoświątkowcy utożsa-
miają wylanie Ducha Świętego z zesłaniem Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest w Duchu Świętym)

352

chrześcijaństwo
Christianity

Christianity
brak (wywodząca się korzeniami z judaizmu, religia osób wyznających wiarę w Je-
zusa Chrystusa, jako Boga i Zbawiciela, którego osoba, nauczanie, śmierc i zmar-
twychwstanie stanowią fundament chrześcijańskiej wiary)

278

chrześcijaństwo anonimowe
paradoksalne wyrażenie wprowadzone przez K. Rahnera jako teoria interpretująca
strukturę procesu zbawienia ludzi, którzy nie zostali nigdy ochrzczeni i nie przy-
należą do wspólnoty chrześcijaństwa; punktem wyjścia jest objawiona prawda o
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ciało zmartwychwstałe

powszechnej woli zbawczej Boga, urzeczywistniona we wcieleniu Syna Bożego i
odkupieniu człowieka przez Chrystusa; wg teorii anonimowego chrześcijaństwa, sko-
ro zbawienie dokonuje się przez Kościół, wszyscy muszą w jakiś sposób być jego
członkami, aby osiągnąć zbawienie; nie potwierdziwszy swej przynależności przez
świadome pragnienie chrztu, mogą być jednak chrześcijanami i członkami Kościoła
w pewnym anonimowym, nieuświadomionym sensie (EK, t.1, k.636-638)

326

chwała Boża
”to” w transcendentnym, niewidzialnym Bogu, który zasiada na tronie w niebie, co
może ujawnić się u ludzi i być przez nich doświadczone; pełne majestatu promie-
niowanie objawiającej się Bożej obecności; w niektórych tekstach ST chwała Boża
ulega uosobieniu, jakby była odrębnym bytem, hipostazą Boga; udział w chwale
Boga w sposób jedyny w swoim rodzaju został ofiarowany wywyższonemu Jezusowi
Chrystusowi, ale nadzieję na udział w niej mogą mieć także wierzący; cała historia
Boga z ludzkością jest od samego stworzenia rozumiana jako objawienie chwały
Bożej (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 52)

714

ciało ludzkie
1. w filozofii Platona i innych systemach dualistycznych ciało jest więzieniem duszy;
2. w ST człowiek rozumiany jest jako całośc, obejmująca zarówno ciało jak i duszę;
słowo ”ciało” (basar) stanowi często odpowiednik słowa ”człowiek”; według Biblii
człowiek nie tyle ma ciało, co istotowo jest ciałem (Praktyczny słownik biblijny /
red. A. Grabner-Haider; przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 1994
s. 182-187)

242

ciało zmartwychwstałe
termin wyrażający prawdę, że przez stwórczą moc swojego Ducha Bóg powoła do
nowego życia także naszą cielesną egzystencję, która uzyska zupełnie nową jakośc;
nową sferą i ostateczną zasadą życia zmartwychwstałego ciała będzie Duch Boży;
ciało to nie będzie już podlegało zniszczeniu, śmierci i ograniczeniom; dotyczy to w
pierwszej mierze ciała zmartwychwstałego Chrystusa (por. Praktyczny słownik bi-
blijny / red. A. Grabner-Haider; przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa,
1994 k. 188-189)
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ciągłość stwarzania

ciągłość stwarzania
termin wyrażający wiarę, że Bóg nie tylko powołał świat do istnienia jednorazo-
wym aktem, ale stale podtrzymuje wszystko w istnieniu i jest obecny w świecie
stworzonym (por. Kijas, Zdzisław J. Początki świata i człowieka, Kraków 2004 s.
285-287)

209

cierpienie
oznacza subiektywne przeżycia człowieka, często bardzo dotkliwe, będące wynikiem
doświadczenia zła moralnego i fizycznego, choroby, zmartwienia, lęku, samotności,
przemocy itd.; w ramach żydowskiej i chrześcijańskiej tradycji wiary, pytanie o
pochodzenie cierpienia jest identyczne z pytaniem o pochodzenie zła moralnego
oraz fizycznego; biblijne wyjaśnienia cierpienia jako kary za pierwszy grzech, albo
za grzechy indywidualne, ewentualnie jako element próby czy oczyszczenia, nie
rozwiązują problemu teodycei, ale Biblia zawiera nadzieję na przyszłe ostateczne
zniesienie wszystkich cierpień i ich przyczyn; człowiek ma prawo walczyć z własnym
cierpieniem wszelkimi dostępnymi mu środkami, a przynajmniej je łagodzić; miłość
bliźniego zobowiazuje do udzielania aktywnej pomocy w walce z cierpieniem i w
zapobieganiu mu wszędzie, gdzie to możliwe; w teologii chrześcijańskiej uważa się,
że cierpienie (choć samo w sobie jest czymś negatywnym) może być okazją do
wydobycia z człowieka tego co najlepsze (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon
teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 51-52)

662

cierpienie Boga
1. koncepcja, że Bóg solidaryzuje się z cierpiącym stworzeniem i współcierpi z nim;
stoi to w opozycji do filozoficznej koncepcji Boga niepodlegającego cierpieniu; ak-
sjomat o niezdolności Boga do odczuwania cierpienia wynika z refleksji nad ducho-
wością i absolutną prostotą Boga; z kolei pogląd o współbyciu Boga z cierpiącym
człowiekiem, o Jego bliskości i solidarności z nim, wypływa z egzystencjalnej lektury
Biblii oraz z doświadczenia bliskości Boga w cierpieniu; 2. Syn Boży, mając ludz-
ką naturę, cierpiał i umarł na krzyżu; od V w. do Soboru Konstantynopolskiego II
trwał spór, którego przedmiotem było cierpienie Boga, związane z męką Chrystusa;
nawet zakładając, że Bóg nie może cierpiec, można przyjąc, że zjednoczenie natu-
ry boskiej z ludzką w jednej Osobie Jezusa Chrystusa, usprawiedliwiało wyznanie
wiary mnichów scytyjskich, którzy po przybyciu do Rzymu ok. 519 r. oświadczyli,
że ”jedna Osoba Trójcy Przenajświętszej za nas cierpiała w ciele” (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 53. 317)
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cnoty wlane

cnota
w szerszym sensie - każda w pełni rozwinięta sprawność człowieka w sferze woli czy
intelektu; w węższym sensie - trwała dyspozycja do czynienia dobra moralnego, do
czynienia go chętnie, stale i wbrew przeszkodom pozwala ona nie tylko wypełniać
dobre czyny, ale także dawać z siebie to, co nalepsze, dążyć do dobra, zabiegać o
nie i wybierać je w konkretnych działaniach; jej przeciwieństwem jest wada (por.
Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pach-
ciarek. - Warszawa, 2005 s. 53)

158

cnoty kardynalne
cztery główne postawy, które stanowią fundament etycznego życia człowieka; są
środkami wiodącymi do nadprzyrodzonego celu, nadanymi przez Boga (por. Vor-
grimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachcia-
rek. - Warszawa, 2005 s. 52)

159

cnoty nabyte
stałe dyspozycje do dobrego działania, pochodzące z częstego wykonywania pew-
nych aktów; pomagają wypełnić doczesne zadania i osiągnąć doczesne cele (por.
EK, t.3, k.521-522 [hasło: Cnota])

734

cnoty teologiczne
cnoty, których właściwym i bezpośrednim przedmiotem jest Bóg, czyli wiara, na-
dzieja i miłośc, które są ukierunkowane bezpośrednio na Boga jako na Byt godny
nieskończonego zaufania i miłości (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 54)

164

cnoty wlane
stałe nadprzyrodzone dyspozycje, uzdalniające władze duchowe człowieka do speł-
niania aktów nadprzyrodzonych i wyraźnie zmierzające do nadprzyrodzonych celów;
jako takie są rodzajem łaski habitualnej, ale różnią się od łaski uświęcającej tym, że
nie są nadprzyrodzonym stanem bytowania, lecz operatywną, dynamiczną spraw-
nością do nadprzyrodzonego działania (por. EK, t.3, k. 521-522 [hasło: Cnota])

735
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Common Prayer Book

Common Prayer Book
księga, zawierająca przepisy i ceremonie kultu publicznego oraz modlitwy prywatne,
łącznie z krótkim katechizmem dotyczącym podstawowych prawd wiary anglikani-
zmu (por. Ku chrześcijaństwu jutra : wprowadzenie do ekumenizmu / red. W.
Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza. - Lublin, 1997 s.185)

284

communicatio idiomatum
wymiana przymiotów z powodu jedności bóstwa i człowieczeństwa w jednej i tej
samej Osobie Wcielonego Syna Bożego; oznacza to, że przymioty przysługujące
jednej naturze mogą Mu być przypisywane nawet wtedy, gdy się o Nim mówi w
odniesieniu do drugiej natury (np. ”Syn Boży umarł na krzyżu” albo ”Syn Maryi
stworzył świat”); nie może to jednak prowadzić do pomieszania dwóch natur (tzn.
Syn Boży nie umarł na krzyżu jako Bóg, a Syn Maryi nie jako człowiek stworzył
świat) (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 54)

687

communicatio in sacris
uczestnictwo w obrzędach liturgicznych i sakramentach innego Kościoła chrześci-
jańskiego niż własny; w razie konieczności i jeżeli duchownego katolickiego nie ma
na miejscu, katolicy mogą iśc do spowiedzi do kapłana prawosławnego, przyjmowac
z jego rąk Komunię świętą i sakrament chorych (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 54-55)

397

Córka Syjonu
biblijna nazwa Jerozolimy, jej mieszkańców lub całego narodu izraelskiego; w teo-
logii katolickiej tytuł odnoszony do Maryi (Lumen gentium nr.55) (por. EK, t.3,
k.615-616)

113

cud
zjawisko nadprzyrodzone o charakterze religijnym, będące znakiem Bożego dzia-
łania w świecie dla zbawienia człowieka; oznacza konkretne czyny zbawcze Boga
(por. EK, t.3, k.642-643)

486
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człowieczeństwo Jezusa

cuda Jezusa
w ponad 60 perykopach Czterech Ewangelii znajduje się 36 opisów cudów dokona-
nych przez Jezusa i 12 ogólnych wzmianek o Jego cudownej działalności ; Jezus
dokonując tych dzieł jawi się już antycypacyjnie jako Ten, który miał przyjśc, ule-
czyc całą ludzkośc i poprowadzic kosmos ku eschatologicznej pełni; w tradycyjnej
egzegezie cuda Jezusa dzielono na: egzorcyzmy, uzdrowienia, wskrzeszenia i cu-
da nad naturą; współcześnie coraz częściej przyjmuje się następującą typologię:
wypędzanie złych duchów, uzdrowienia chorych, wskrzeszenia zmarłych, cuda-legi-
tymujące, cuda-ocalenia, cuda-dary (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red.
M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 289-293)

484

cuda poza chrześcijaństwem
zagadnienie to związane jest z możliwością objawieniowego i zbawczego działania
Boga w religiach pozachrześcijańskich w ramach powszechnej historii zbawienia;
cuda należą do pojęc religijnych znanych we wszystkich religiach; tradycyjna apo-
logetyka katolicka podkreślała, że cuda są możliwe i faktycznie dzieją się tylko w
religii chrześcijańskiej, w innych religiach natomiast są niemożliwe, zostały więc
wymyślone, albo są owocem działania demonów; z punktu widzenia współczesnej
teologii religii cuda w innych religiach są możliwe, bo Bóg nie jest ograniczony w
działaniu, pragnie zbawic wszystkich ludzi i przychodzi im z różnego rodzaju po-
mocą (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków,
2002 s. 283-288)

487

Cudowny Medalik
medalik wykonany według wskazań św. Katarzyny Laboure w wyniku objawień
maryjnych z 27 XI 1830 r.

109

człowieczeństwo Jezusa
według wiary chrześcijańskiej należy odrzucić pogląd, że Jezus Chrystus był tylko
człowiekiem; błędny jest również pogląd odmawiający mu pełni człowieczeństwa
(np. negujący cielesność Jezusa, duszę Jezusa, lub Jego ludzką wiedzę)

467
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człowiek

człowiek
z bilogicznego punktu widzenia człowiek jest gatunkiem należącym do podtypu krę-
gowców, gromady ssaków, rzędu naczelnych i rodziny człowiekowatych; zasadniczy-
mi wyróżnikami człowieka są: systematyczne posługiwanie się narzędziami oraz ich
wytwarzanie, posługiwanie się mową, tworzenie kultury; głównymi cechami stana-
wiącymi istotę człowieczeństwa z antropologicznego punktu widzenia są: zdolnośc
abstrakcyjnego myślenia i związana z tym zdolnośc do analizy i syntezy, zdolnośc
do rekapitulacji (pamięc) oraz do świadomego decydowania o swoim postępowaniu
(wola), zdolnośc do tak zwanych wyższych uczuc oraz do systematycznego, konty-
nuowanego przez wiele pokoleń, przetwarzania rzczywistości - tworzenia cywilizacji
(Mała encyklopedia PWN. - Warszawa 1995, s. 176)

231

czyn ludzki
uzewnętrznione, świadome, dobrowolne i celowe działanie człowieka, skierowane
ku rozpoznawanemu przez rozum dobru; jet to zawsze akt moralny, ponieważ zaj-
muje stanowisko wobec normatywnej podstawy moralności; moralną ocenę czynu
ludzkiego określa relacja zgodności lub niezgodności z ładem moralnym (od strony
obiektywnej) i sumieniem (od strony subiektywnej) (por. Jan Paweł II: encyklopedia
nauczania moralnego / red. J. Nagórny, K. Jeżyna. - Radom 2005, s. 129-132)

674

czynienie cudów
jeden z charyzmatów chrześcijańskich, wzmiankowanych przez św. Pawła; nie jest
sprecyzowane na czym polega czynienie cudów przez charyzmatyków chrześcijań-
skich, chodzi prawdopodobnie o bardzo różne nadzwyczajne wydarzenia (co cieka-
we św. Paweł rozróżna czynienie cudów oraz charyzmat uzdrawiania, jako odrębne
charyzmaty) (por. http://apologetyka.katolik.net.pl/content/view/385/87/)

485

czyściec
stan tych ludzi, którzy umarli w przyjaźni z Bogiem, ale muszą jeszcze odpoku-
tować swoje osobiste grzechy (odpuszczone dzięki zasługom Chrystusa) i oczyścić
się duchowo, zanim będą mogli radować się wizją uszczęśliwiającą; Marcin Luter
odrzucił wartość odpustów ofiarowywanych za zmarłych, a potem także istnienie
czyśćca (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i ko-
ścielnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002
s. 240)

364
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demitologizacja Jezusa

dary Ducha Świętego
stałe uzdolnienia nadprzyrodzone udzielane przez Ducha Świętego, służące zbaw-
czemu procesowi człowieka; podstawą podziału jest tekst z Księgi Izajasza (11,
1-6) mówiący, że na Mesjaszu spocznie Duch, który będzie działał na niego wie-
lokierunkowo, co wyrażają 3 pary przymiotów - mądrość i rozum, rada i męstwo,
wiedza i bojaźń Boża; w łacińskim tłumaczeniu Biblii (Vulgata) dodany został,
jako siódmy, dar pobożności (por. EK, t.3, k.1033-1037)

327

data narodzenia Jezusa
próby ustalenia czasu narodzenia się Jezusa Chrystusa (na podstawie analizy danych
historycznych zawartych w NT, faktów znanych z historii powszechnej, a także
wyliczeń astronomów) (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki.
- Lublin-Kraków, 2002 s. 505 [hasło: Czas narodzin Jezusa])

469

deizm
pojemny wyraz określający poglądy filozofów, którzy kładli nacisk na rolę rozumu
w religii i odrzucali objawienie, cuda oraz jakikolwiek wpływ Opatrzności na naturę
i dzieje ludzkie; nie negując istnienia Boga, jako Stwórcy, negowali Jego wpływ na
świat po akcie stworzenia (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 62)

432

demitologizacja
rodzaj interpretacji tekstów biblijnych, polegający na oddzieleniu elementów mi-
tycznej szaty od właściwego przekazu Objawienia Bożego (nie należy mylić z demi-
tyzacją, dokonywaną w celu eliminacji wszelkich elementów mitycznych w Biblii)
(por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002
s. 303)

473

demitologizacja Jezusa
według R. Bultmanna w NT są elementy, które przesłaniają jego kerygmat i dla-
tego wymagają podczas interpretacji usunięcia mitologicznego sposobu wyrazu w
wypowiedziach dotyczących Jezusa; konsekwencją było rozróżnienie Jezusa historii
(o którym niewiele wiemy) i Chrystusa wiary (którego głosiła pierwsza wspólno-
ta chrześcijan (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T.
Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s.60 [hasło: Demitologizacja])
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Demiurg

472

Demiurg
imię nadane przez Platona boskiemu budowniczemu, który ukształtował świat
zgodnie z odwiecznymi ideami; gnostycy sprowadzili demiurga do rzędu niższych
bóstw i uczynili go odpowiedzialnym za stworzenie świata materialnego; w ten
sposób uwolniono najwyższego Boga od odpowiedzialności za niedoskonałości i
cierpienia w stworzeniu (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon po-
jęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B.
Żak. - Kraków, 2002 s. 62)

756

demonologia
w teologii dogmatycznej jest to dział angelologii, której przedmiot stanowią anio-
łowie źli (złe duchy); natomiast w religioznawstwie jest to dział ogólnie traktujący
o osobowych postaciach sacrum o statusie niższym od boskiego (por. Wielka En-
cyklopedia PWN, t.7, s. 78)
(w teologii chrześcijańskiej demonologia jest częścią angelologii, a w religioznaw-
stwie angelologia jest częścią demonologii)

76

demonologia biblijna
nauka o istotach demonicznych utrwalona w tekstach biblijnych; bada m.in. wpływ
demonologii ludów ościenych na wyobrażenia istot demonicznych wśród Izraelitów
oraz ewolucję tych wyobrażeń

663

demony
1. w religii greckiej daimon to początkowo nieosobowa nadprzyrodzona moc, którą
z czasem zaczęto wyobrażać sobie w postaci różnych duchów podrzędnych bogom;
w takim sensie demony pojawiają się w większości religii, nosząc różne imiona
i uosabiając wrogie człowiekowi sły natury ; 2. w Biblii demonami nazwane są
istoty duchowe działające na szkodę człowieka; w ST ich związek z Szatanem
nie jest jeszcze widoczny; apokryfy żydowskie tłumaczą pochodzenie demonów w
ten sposób, że są to dusze olbrzymów, zrodzonych przed potopem ze związków
seksualnych aniołów i kobiet; w judaizmie i chrześcijaństwie istniała tendencja do
utożsamiania pogańskich bóstw z demonami (por. EK, t.3, k. 1157)
[przyjęta została forma mnoga, gdyż współcześnie egzegeci rozróżniają między
Szatanem, występującym zawsze w liczbie pojedyńczej, a istotami demonicznymi
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diakonat stały

wzmiankowanymi w liczbie mnogiej. zob. R. Zając. Szatan w Starym Testamen-
cie, Lublin 1998 s. 11; J. Spyra. Civitas diaboli. Zarys historii Szatana i świata
demonów. ”W Drodze”1987 nr 8 s. 8]

8

depozyt wiary
pojęcie oparte na wyobrażeniu, że z dobra zbawczego, które Jezus Chrsytus prze-
kazał w swoim przepowiadaniu i praktyce, to co istotne, zostało powierzone Ko-
ściołowi; według teologii katolickiej Kościół ma to dobro wiary strzec w sposób
niezafaszowany i autentycznie wyjaśniac, przy czym, w tym co istotne, jest zacho-
wany od błędu; poza tym ma aktualizowac depozyt wiary, w każdej sytuacji czynic
go zrozumiałym i owocnym; zadanie to dotyczy wszystkich członków Kościoła (por.
Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pach-
ciarek. - Warszawa, 2005 s. 62-63 [hasło: Depositum fidei])

647

determinizm
wyjaśnienie wszechświata, według którego wszystkie wydarzenia zachodzą w sposób
nieunikniony i bez żadnego wpływu naszej wolnej woli; poglądy deteministyczne
pojawiają się w różnych systemach filozoficznych od neoplatońskiego idealizmu po
materializm mechanistyczny (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 63)

757

diakon
NT wspomina, że w pierwotnym Kościele ustanowiono siedmiu diakonów; począt-
kowo diakoni podlegali bezpośrednio biskupowi i mieli do spełnienia zadania chara-
tytywne i administracyjne; z czasem diakonat samoistny przekształcił się w pierwszy
stopień sakramentu święceń i był już tylko etapem przejściowym do kapłaństwa; So-
bór Watykański II przywrócił tzw. stały diakonat (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 64)

820

diakonat stały
Sobór Watykański II wprowadził instytucję stałego diakonatu, a więc takiego, któ-
ry nie jest jedynie etapem przygotowania do święceń kapłańskich, ale stałą służba
w Kościele; diakonami stałymi mogą być mężczyźni, zarówno żonaci, jak i stanu
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disciplina arcani

wolnego; mają oni prawo chrzcić, przechowywać Komunię św. i udzielać ją, błogo-
sławić małżeństwa i przewodniczyć pogrzebom; mogą też głosić homilie oraz pełnić
opiekę nad ruchami religijnymi, stowarzyszeniami i wspólnotami; zgodnie z Kodek-
sem Prawa Kanonicznego diakoni utrzymują się z pracy zawodowej (por. EK, t.3,
k.1245-1246 [hasło: Diakonat])

190a

disciplina arcani
istniejąca we wczesnym Kościele zasada zachowania w tajemnicy wszystkiego, co
dotyczyło obrzędów i pouczeń związanych ze sprawami najświętszymi (głównie sa-
kramentami); chodziło o to, aby katechumeni i poganie nie traktowali tych spraw
bez uszanowania (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teo-
logicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. -
Kraków, 2002 s. 67)

417

dobroć Boga
przymiot, który oznacza, że Bóg jest w najwyższym stopniu dobry, a Je-
go działanie wobec nas stanowi zawsze przejaw Jego dobroci, wypływa
z bezinteresownej miłości i ma na uwadze wyłącznie nasze dobro (por.
http://www.teologia.pl/m k/zag02c-15.htm#aa)

518

Dobry Pasterz
90

dogmat
objawiona przez Boga prawda wiary, podana do wierzenia przez nieomylny Urząd
Nauczycielski Kościoła i z tego powodu wiążąca dla wszystkich katolików; doktryna
dogmatyczna zawarta w objawieniu Bożym, przekazywana jest w powszechnym na-
uczaniu zwyczajnym lub uroczystym (można więc mówić o dogmatach z powszech-
nego nauczania i o dogmatach ogłoszonych przez Kościół uroczyście na soborach
albo ex cathedra przez papieża) (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Lek-
sykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J.
Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s.35)

1
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doskonałość Boga

doketyzm
wczesnochrześcijańska herezja gnostycka, według której Syn Boży był tylko pozor-
nie człowiekiem; ciało Jezusa uważano za pozornie cielesne, gdyż było rzeczywi-
stością niebieską i nie mogło mieć związków z materią; niektórzy dokeci uważali,
że ukrzyżowany Jezus nie cierpiał na krzyżu, gdyż jego pozorne ciało w ogóle nie
doświadczało bólu, lub że zamiast Syna Bożego ukrzyżowany został Szymon Cy-
renajczyk; przeciwstawiając się poglądom doketów, które odrzucał już NT (1J 4,
1-3; 2 J 7), Kościół nauczał, że Chrystus wział z Maryi dokładnie takie samo ciało,
jakie my mamy, i że rzeczywiście cierpiał na sposób ludzki (por. O’Collins, Ge-
rald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 67)

691

doksologia
w sensie szerszym doksologia to wszystko, co dzieje się na chwałę Bożą; w ST
i NT doksologia to formuła modlitewna wychwalająca Boga w jego świętości i
wszechmocy wyrażająca mu dziękczynienie za dobro, jakie okazuje człowiekowi;
chrześcijańskie doksologie, kończące modlitwę, mają często charakter trynitarny;
wczesny Kościół rozwinął formułę, którą nazwano doksologią subordynacjonistycz-
ną: ”Chwała niech będzie Ojcu przez Syna w Duchu Świętym”; kiedy arianie zaczęli
nadużywać tej formuły twierdząc, że Syn jest niższy od Ojca, wprowadzono dokso-
logię równorzędną: ”Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu” (obecnie znana
jest jako ”doksologia krótka” (por. EK, t.4, k.32)

758

donatyzm
schizma, która powstała ok. 311 r. z powodu konsekracji biskupiej Cecyliana z
Kartaginy, którego oskarżano o zdradę podczas prześladowań za panowania ce-
sarza Dioklecjana; biskupi, którzy nie zgadzali się z tą konsekracją, wybrali na
biskupa Majoryna, którego następnie zastąpił Donat; donatyści nie uznawali waż-
ności sakramentów sprawowanych przez niegodnych szafarzy i domagali się m.in.
ponownego chrztu dla chrześcijan, którzy zostali ochrzczeni przez takich szafarzy;
spór z donatystami znalazł wyraz w nauce o ważności sakramentów i o charakterze
sakramentalnym (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T.
Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 69-70)

809b

doskonałość Boga
Istota Boskiego bytu jest nieskończenie doskonała, przez to Bóg rożni się od stwo-
rzeń posiadających doskonałość w stopniu ograniczonym; wyrazem doskonałości
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Dotrechckie Wyznanie Wiary

Boga jest Jego prostota, wieczność i niezmienność; każda (ograniczona) doskona-
łość jaka jawi się w stworzeniach, ma swoje źródło w Bogu; w Bogu istnieje pełnia
życia, poznanie Boga jest absolutne, nieskończone i obejmujące wszystko; nieskoń-
czenie doskonała jest miłość Boga, świętość i dzialanie; doskonałość Boga wyklucza
jakiekolwiek braki (por. http://www.teologia.pl/m k/zag02c-02.htm#2a)

505

Dotrechckie Wyznanie Wiary
283

Druga Konfesja Helwecka
księga wyznaniowa Kościoła reformowanego z 1566 r. (por. Ku chrześcijaństwu
jutra : wprowadzenie do ekumenizmu / red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza.
- Lublin, 1997 s. 174)

286

Drzewo Oliwne
motyw Kościoła jako szlachetnego drzewa oliwnego pojawia się w Liście do Rzy-
mian; św. Paweł podkreśla, że korzeniem tego drzewa jest Izrael, a poganie, którzy
weszli do Kościoła, są jak gałązki z dziczki oliwnej wszczepione do szlachetnego
drzewa; Żydzi, którzy nie przyjęli Jezusa, są odłamanymi gałązkami, które jednak
przynależą do szlachetnego drzewa i zostaną do niego ponownie wszczepione

554

dualizm
według koncepcji dualistycznej istnieją dwie niezależne, absolutne substancje: do-
bro i zło; zło posiada swoje pierwotne źródło, nie mające nic wspólnego ze źródłem
dobra i doskonałości; dualizm w łagodnej formie występował u Heraklita, Empedo-
klesa, Pitagorejczyków i Anaksagorasa; przyjmowali oni istnienie pierwotnego arche
- często nazywanego Bytem Najdoskonalszym, Bogiem - natomiast źródło zła utoż-
samiali z materią; silny dualizm charakteryzował stanowisko manichejczyków oraz
gnostycyzm; w religii preskiej (mazdaizm, zaratusztrianizm) świat jest wynikiem
ścierania się dobra i zła, które wywodzą się od dwóch bogów: Ormuzd jest bogiem
dobra, a Aryman - bogiem zła; sobór Laterański IV w 1215 r. potępił dualizm
(por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002
s. 1364-1365 [hasło: Zło])

532
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duchowość Boga

duch
1. niematerialny byt osobowy, zdolny do świadomości (w tym sensie mówimy np.,
że Bóg jest Duchem, a aniołowie duchami) ; 2. niematerialna zasada jednocząca,
porządkująca i ożywiająca 3. według koncepcji trychotomizmu - racjonalny i nie-
śmiertelny element, powiązany z Bogiem, który łączy się z duszą i ciałem, tworząc
człowieka (por. EK, t.4, k.276)
[odnosi się do metafizycznej koncepcji ducha różnej od duszy]

657

Duch Boga
starotestamentalne określenie działania Bożego; stwórcza moc Boża podtrzymująca
istnienie świata i kierująca dziejami ludzkości (nie należy tego terminu mylić z
Duchem Świętym jako Drugą Osobą Trójcy Świętej) (por. EK, t.4, k.280)

711

Duch Święty
Trzecia Osoba Trójcy Świętej, którą się adoruje i której oddaje się cześć razem z
Ojcem i Synem, jako jednemu w naturze i równemu w osobowej godności z Ojcem
i Synem (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 71)
[nie należy mylić z Duchem Boga, o którym jest mowa w ST]

732

duchowe macierzyństwo Maryi
Matka Jezusa ukazywana jest w teologii katolickiej jako Matka wszystkich wiernych;
mówienie o duchowym macierzyństwie Maryi opiera się na tzw. ”testamencie z
krzyża”, gdy Jezus powiedział umiłowanemu uczniowi (który jest według egzegetów
figurą każdego ucznia Chrystusa): ”Oto Matka twoja” (J 19, 25-27); w Kościele
katolickim wierzy się, że Maryja ”kontynuuje w niebie swoją macierzyńską rolę
wobec członków Chrystusa” (Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego, 15) (por.
KKK 963-970)

462

duchowość Boga
Bóg jako istota duchowa jest niewidzialny dla naszych oczu i nie ogra-
nicza go materia ani przestrzeń; nie posiada też takich cech, charaktery-
stycznych dla bytów materialnych, jak długość, szerokość i wysokość (por.
http://www.teologia.pl/m k/zag02c-09.htm#9a)
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dusza Jezusa

501

dusza Jezusa
zagadnienie, czy Jezus posiadał duszę, ludzką było jednym z pytań podczas spo-
rów chrystologicznych; istnienie ludzkiej duszy Jezusa odrzucali m.in. apolinaryści,
twierdząc, że zastąpił ją Logos

694

dusza ludzka
istnieją różne definicje duszy w zależności od tego, jaki jej aspekt lub funkcje pragnie
się przedstawić; np. w filozofii dusza jest definiowana jako duchowe ”ja” człowieka,
czynnik, ożywiający ciało ludzkie, będący pierwszym źródłem ludzkiego poznania,
racją tożsamości człowieka, a także formą ciała; według teologii katolickiej człowiek
jest duszą i ciałem, czyli istotą duchowo-cielesną, ale dusza, w przeciwieństwie do
ciała, jest nieśmiertelna (por. EK, t.4, k. 378-385)

239

Duży Katechizm
jedna z sześciu ksiąg symbolicznych Kościoła luterańskiego (Karski, Karol. Symbo-
lika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa 1994 s.
123-127)

262

Dwunastu
według świadectw NT - wybrana przez Jezusa spośród wielu uczniów i uczennic sta-
ła grupa 12 mężczyzn (z Szymonem-Piotrem na czele)„ będących jego najbliższy-
mi współpracownikami i świadkami; wybór dwunastu uczniów należał do czynności
symbolicznych, wskazujących, że Jezus został posłany, aby zgromadzić dwanaście
pokoleń Izraela w ostatecznym Królestwie Bożym; po zmartwychwstaniu Kolegium
Dwunastu (uzupełnione po zdradzie i śmierci Judasza) stanowiło ciało kierownicze
pierwotnego Kośćioła, na czele którego stał Piotr (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy
leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s.
80)

828

dychotomizm
pogląd, że człowiek składa się z ciała i duszy, lub, że człowiek jest ciałem i duszą,
czyli istotą z samej swej natury cielesno-duchową; w skrajnej postaci dychotomizm
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dziewicze narodzenia

może wiązać się z odrzuceniem jedności człowieka i w ten sposób faktycznie sta-
je się dualizmem (Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T.
Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 80)

237

dysputa teologiczna
wspólne dociekanie i rozprawianie na tematy teologiczne, mające charakter pole-
miczny (EK, t.4, k. 448)

181

działanie Ducha Świętego
334

dziecięctwo Boże
określenie nowej relacji człowieka do Boga, przekraczającej jego stworzoność; nad-
przyrodzony stan człowieka, wynikający z jego adopcji przez Boga, dzięki której
upodabniony do Niego, jako Ojca, może uczestniczyć w wewnętrznym życiu Trójcy;
NT rozumie dziecięctwo Boże jako dar eschatologicznego czasu zbawienia; greccy
Ojcowie Kościoła widzieli podstawę dziecięctwa Bożego w zamieszkiwaniu Ducha
Świętego w człowieku; w tradycji dogmatycznej zaliczano dziecięctwo Boże do for-
malnych skutków łaski uświęcającej (por. EK t.4, k.498-501)

832

dziewictwo Maryi
termin, wyrażający wiarę, że Matka Jezusa była dziewicą do końca życia; NT prze-
kazuje jedynie, że Jezus został poczęty za sprawą Ducha Świętego i narodził się z
dziewicy; narodzenie Jezusa z dziewicy należało od początku do treści wyznań wia-
ry, gdyż wskazywało na boskość Jezusa; tradycja Kościołów wschodnich poszerzyła
przekonanie o dziewiczości Maryi także poza samo poczęcie Jezusa i doprowadzi-
ła do sformułowania prawdy o Maryi jako ”wiecznej Dziewicy”; w związku z tym
w Kościele katolickim i prawosławnym, wzmiankowani w NT bracia Jezusa nie są
uznawani za dzieci Maryi (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 74)

457

dziewicze narodzenia
w historii religii termin ten oznacza narodzenie człowieka ze związku męskiego bó-
stwa z kobietą; opowieści takie występują w różnych mitologiach pogańskich; wiara
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dziewicze poczęcie Jezusa

w narodzenie Jezusa z dziewicy różni się jednak diametralnie od tych mitów, a ich
wpływ na NT nie został dowiedziony, (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G.
Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł.
J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 74 [hasło: Dziewicze porodzenie])

459

dziewicze poczęcie Jezusa
akt, podczas którego Maryja poczęła Jezusa mocą Ducha Świętego bez udziału
ludzkiego ojca; fakt, że Jezus narodził się z kobiety wskazuje na Jego człowieczeń-
stwo, natomiast fakt, że poczęty został bez udziału mężczyzny, dzięki szczególnej
interwencji Ducha Świętego, wskazuje na Jego bóstwo; dziewicze poczęcie Jezusa
samo w sobie nie implikuje jeszcze, że Maryja pozostała dziewicą do końca życia
(por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i ko-
ścielnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002
s. 74)

458

ebionici
grupa chrześcijańskich ascetów pochodzenia żydowskiego, istniejąca w I-II w.; uwa-
żali oni, że Jezus był ludzkim synem Maryi i Józefa, a zatem tylko człowiekiem, na
którego zstąpił Duch Święty podczas chrztu; kładli nacisk na zachowanie Prawa
Mojżeszowego i odrzucali naukę św. Pawła (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G.
Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł.
J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 76)

196

Eden
ogród wydzielony przez Boga na Ziemi; miejsce, w którym przed upadkiem ży-
li Adam i Ewa, i z którego zostali wypędzeni; według Biblii znajdowało się tam
Drzewo Poznania Dobra i Zła oraz Drzewo Życia; Septuaginta w odniesieniu
do ogrodu w Edenie użyła określenia ”raj”; utrata tego pierwotnego raju sym-
bolizowała utratę obecności Boga w ludzkim doświadczeniu, dlatego odkupienie
wyobrażano sobie jako odzyskanie raju (czy to na ziemi, czy w niebie) (por.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eden (raj))

658

egzemplaryzm
pogląd, według którego wartość korzystnej dla nas działalności zbawczej Chrystusa
polega w bardzo dużym stopniu, a może nawet wyłącznie, na tym, że jest on
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eklezjologia communio

dla nas wzorem bezinteresownej miłości, jaką nam okazał; teoria ta korzeniami
sięga do Piotra Abelarda, a spokrewniona jest z pelagianizmem (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 77)

751

egzorcyzm
obrzęd liturgiczny mający na celu wyzwolenie człowieka lub rzeczy spod wpływu
Szatana (por. EK, t.4, k. 735-736)

52

eklezjologia
traktat wchodzący w skład teologii dogmatycznej; nauka o Kościele, jego genezie,
istocie, przymiotach, strukturach, zadaniach i celach (EK, t.4, k. 773-794)

128

eklezjologia agapetologiczna
jeden z nurtów eklezjologii; przedstawia Kościół jako formę miłości bosko-ludzkiej,
o największej głębi społecznej, na podobieństwo miłości w Trójcy, w Świętej Ro-
dzinie oraz w zbawczej miłości Chrystusa; struktury i intytucje eklezjalne uważa za
zewnętrzną organizację wewnętrznej miłości duchowej (EK, t.4,k. 779)

137

eklezjologia biblijna
830

eklezjologia charyzmatyczna
jeden z nurtów eklezjologii; akcentuje, że Duch Święty jest duszą Kościoła, najwyż-
szym podmiotem jego życia, źródłem wszelkich dóbr, łask i działań, także funda-
mentem wszelkich struktur instytucjonalnych, łącznie z prymatem Piotrowym (EK,
t.4,k. 779)

134

eklezjologia communio
jeden z nurtów eklezjologii; uczy, że Kościół jest nie tyle społecznością, ile raczej
komunią międzyosobową, odwzorowaniem komunii osób Trójcy Świetęj, wspólnotą
wiernych w Chrystusie (por.EK, t.4,k. 779)

133
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eklezjologia eucharystyczna

eklezjologia eucharystyczna
jeden z nurtów eklezjologii; widzi istotę Kościoła w tajemnicy Eucharystii, głosząc,
że jest on liturgicznym uobecnieniem wcielenia Jezusa Chrystusa, Jego wieczną
Paschą; za element konstytutywany Kościoła uważa zgromadzenie liturgiczne (EK,
t.4,k. 779)

136

eklezjologia fundamentalna
stanowi trzecią - po religiologicznej i chrystologicznej - część teologii fundamen-
talnej, ale niekiedy nie jest odróżniana od eklezjologii dogmatycznej ze względu na
pokrywającą się tematykę; traktuje o boskim pochodzeniu i chrystusowości Kościo-
ła katolickiego, zarówno co do jego bytu, jak i świadomości objawionej (por. EK,
t.4, kol. 776)

33

eklezjologia historiozbawcza
jeden z nurtów eklezjologii; uważa, że Kościoł jest pewną formą ciągłego strumienia
historii zbawienia, uobecnieniem fundamentalnych wydarzeń zbawczych (EK, t.4,k.
778-779)

131

eklezjologia historyczna
traktuje o Kościele głównie w kategoriach historycznych; historię poglądów na Ko-
ściół w różnych czasach, epokach i kręgach (EK, t.4,k. 780)

139

eklezjologia instytucjonalna
jeden z nurtów eklezjologii; traktuje Kościół przede wszystkim jako instytucję zba-
wienia, wyposażoną w hierarchię, sakramenty, nieomylność doktrynalną i zdolność
zdobywania zbawienia wiecznego; eksponuje widzialną i organizacyjną stronę Ko-
ścioła (EK, t.4,k. 778)

129

eklezjologia kerygmatyczna
jeden z nurtów eklezjologii; widzi Kościół głównie jako Słowo Boga i słowo Boże,
uosobione w Chrystusie; za podstawowe zadanie Kościoła uważa posługę Słowa
(EK, t.4,k. 779)

134
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ekskomunika

eklezjologia maryjna
nurt eklezjologii akcentujący związek Maryi z Kościołem; widzi Maryję jako znak,
symbol i prototyp Kościoła, a także jako Matkę chrześcijan i Matkę Kościoła (EK,
t.4,k. 779-780)

138

eklezjologia personalistyczna
widzi Kośćiół przede wszystkim jako rzeczywistość o charakterze osobowym, zespół
osób pozostających w relacji na wzór relacji osób w Trójcy Świętej; Kościoł uważa
za podmiotowość o charakterze quasi-personalnym (EK, t.4, k.780)

140

eklezjologia sakramentalna
jeden z nurtów eklezjologii; ujmuje Kościoł jako sakrament, posiadający widzialny
znak i zawierający łaskę zbawienia; ten model eklezjologii kładzie nacisk przede
wszystkim na fakt, że cały Kościoł jest podmiotem i przedmiotem 7 sakramentów
szczegółowych (EK, t.4,k. 779)

132

eklezjologia teandryczna
jeden z nurtów eklezjologii; nawiązując do ojców wschodnich, widzi Kościół przede
wszystkim jako odwzorowanie Chrystusa Boga-Człowieka, a więc jako kontynuację
wcielenia Słowa Bożego, rzeczywistość bosko-ludzką; kładzie nacisk na przebóstwie-
nie człowieka przez łaskę (EK, t.4,k. 778)

130

ekskomunika
kara polegająca na wyłączeniu z życia sakramentalnego i korzystania z pełni praw
w Kościele; ekskomunika następuje automatycznie po dokonaniu pewnych czynów
(np. po morderstwie), albo bywa ogłaszana przez sąd kościelny lub odpowiednią
władzę (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 79-80)

826
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El

El
ogólna semicka nazwa używana na określenie Boga; w Biblii występuje z różnymi
dookreśleniami np: roj (widzący), haj (żywy), qanna (zazdrosny) itp. (por. Prak-
tyczny słownik biblijny / red. A. Grabner-Haider; przekł. T. Mieszkowski, P. Pach-
ciarek. - Warszawa, 1994 s. 311)

14a

Elohim
liczba mnoga od hebrajskiego rzeczownika Eloah; w ST określenie Jedynego Boga,
ale także bóstw ludów sąsiedzkich, aniołów a nawet ludzi pełniących funkcję przy-
wódców narodu (por. Praktyczny słownik biblijny / red. A. Grabner-Haider; przekł.
T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 1994 s. 311)

14

emanacja
rzeczywistośc, która ze swego źródła (Boga) wypływa tak, jak światło ze słońca;
temu sposobowi wyrażania się, który sięga korzeniami Platona i neoplatonizmu,
sprzeciwiało się wielu chrześcijan, ponieważ sprawia on wrażenie, jakoby świat był
rzeczywistością konieczną i niemal tożsamą z Bogiem - zamiast tego, że został on
dobrowolnie przez Boga stworzony (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Lek-
sykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J.
Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 81)

215

emanacjonizm duszy
odrzucony przez teologię katolicką pogląd, że dusza emanuje z Boga

227

Emmanuel
w Księdze Izajasza symboliczne imię mającego się narodzić dziecka, które stało
się określeniem oczekiwanego władcy - Mesjasza; to oczekiwanie wypełniło się w
Jezusie Chrystusie, który został nazwany Emmanuelem w Ewangelii według św.
Mateusza (por. Praktyczny słownik biblijny / red. A. Grabner-Haider; przekł. T.
Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 1994 k.314)

20

enhypostazja
nauka o tym, że Chrystus ma pełną ludzką naturę, która się uosobiła w ten sposób,
że została przyjęta przez hipostazę albo Słowo; człowieczeństwo Chrystusa istnieje
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eschatologizm

więc w hipostazie Słowa Bożego; naukę tę popierał św. Jan z Damaszku, wyja-
śniając w ten sposób naukę Soboru Chalcedońskiego o jednej Osobie Chrystusa w
dwóch naturach (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teo-
logicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. -
Kraków, 2002 s. 81-82)

685

epikleza
w kanonie mszalnym epikleza jest modlitwą do Ducha Świętego z prośbą, aby
zstąpił na dary ofiarne i przemienił je w Ciało i Krew Chrystusa dla duchowego
pożytku tych, którzy je przyjmują (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G.
Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł.
J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 83)

748

episkopalizm
sposób spawowania rządów w Kościołach protestanckich, polegający na tym, że
władza należy do biskupów; w taki sposób zorganizowane są anglikańskie Kościoły
episkopalne (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teolo-
gicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. -
Kraków, 2002 s. 260)

585

eschatologia
dział teologii dogmatycznej, zajmujący się przyszłością i dopełniniem losów po-
szczególnego człowieka oraz stworzenia w całości; eschatologia jest wyrazem nadziei
na powtórne przyjście Jezusa jako sędziego nad żyjącymi i umarłymi; podejmuje
zagadnienia zmartwychwstania umarłych i życia wiecznego oraz tematy odnoszące
się do stanów w jakich istnieje dusza po śmierci (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 85)

790

eschatologia biblijna
791

eschatologizm
pogląd o bezwzględnym uwarunkowaniu całej historii wczesnego chrześcijaństwa
(a także mesjańskiej świadomości Jezusa i pierwotnego kerygmatu) apokaliptycz-
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Eucharystia

nym oczekiwaniem paruzji i końca świata; zwolennicy tego poglądu sprowadzają
Chrystusa do rangi apokaliptyka, a powstanie Ewangelii uważają za skutek rozcza-
rowania opóźniającą się paruzją (EK, t.4, k.1119-1120)

376

Eucharystia
centralny akt kultu chrześcijańskiego, wywodzący się z dziękczynienia złożonego
Bogu Ojcu przez Jezusa podczas ostatniej wieczerzy; jest Ofiarą uwielbienia i
dziękczynienia, w której Chrystus obecny jest jako Kapłan i jako Ofiara; uobec-
nia paschalne misterium Jezusa i wyraża najgłębiej życie chrześcijańskie; stanowi
pamiątkę ostatniego posiłku Jezusa z uczniami; przywołuje ucztę zaślubin Baranka
zapowiedzianą w Apokalipsie; Eucharystia jest uobecnieniem doskonałej ofiary, jaką
była śmierć Jezusa na krzyżu (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 87)

802

eunomianizm
herezja szerzona przez biskupa Kyzikos, Eunomiusza (+ ok. 395), który twierdził,
że Bóg Ojciec jest substancją niezrodzoną, Syn Boży jest pierwszym bytem stwo-
rzonym przez Boga Ojca, a Duch Święty jest stworzony przez Syna; odmawiał
Synowi Bożemu boskiej natury, twierdząc, że jest całkowicie niepodobny do wiecz-
nego Boga (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 236-237)

194

Ewa
według Biblii pierwsza kobieta, dana Adamowi jako towarzyszka, równa mu isto-
towo i wraz z nim zobowiązana do troski o ziemię jako stworzenie Boga i wspólny
dom życia; pramatka całej ludzkości (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teo-
logiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 95-96)

233

ewolucjonizm
teoria przyrodnicza i filozoficzna, według której wszystkie współczesne gatunki ro-
ślin i zwierząt, a także człowiek, rozwinęły się stopniowo z najprostszych form
życia, a nawet najprostszych form materii (Słownik teologiczny / A. Zuberbier. -
Katowice, 1998 s. 179)
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febronianizm

216

ewolucjonizm chrześcijański
ewolucjonizm uznający działanie opatrzności Bożej i wyjątkowe miejsce człowie-
ka w świecie; dostrzegający w ewolucji realizację planów Boga-Stwórcy (Słownik
teologiczny /red. A. Zuberbier. - Katowice, 1998 s. 180)

217

ex cathedra
uroczysta, nadzwyczajna i nieomylna wypowiedź papieża, który występuje jako
najwyższy pasterz i nauczyciel Kościoła oraz działa na mocy swej najwyższej wła-
dzy apostolskiej, określając prawdę wiary lub moralności w sposób zobowiązujący
wszystkich wiernych; nauczanie ex cathedra wymieniane jest jako jedno z pod-
stawowych źródeł teologii (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć
teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak.
- Kraków, 2002 s. 91)

174

fakt dogmatyczny
w teologii katolickiej są to te treści, których wprawdzie nie można wywieść z ob-
jawienia Bożego, ale które można uznać za warunki zachowania niesfałszowanego
depozytu wiary i które muszą zostać sformułowane (np. w celu rozpoznania ja-
kiejś herezji, uprawomocnienia papieża, uznania powszechnego charakteru sobo-
ru) (Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P.
Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 100)

251

febronianizm
niemiecka teoria o stosunkach między Kościołem a państwem, odrzucająca niektó-
re papieskie uprawnienia jako nabytki średniowieczne; twórca febronianizmu - bp
Johann Nikolaus von Hontheim (piszący pod pseudonimem Iustinus Febronius),
uznawał papieża za głowę Kościoła, odmawiał mu jednak jurysdykcji w większości
spraw poza diecezją rzymską (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 92)

582
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fideizm

fideizm
kierunek charakteryzujący się niedocenianiem rozumu w badaniu spraw religijnych
oraz zbytnim podkreślaniem swobodnego decydowania się na wiarę, jako ślepy skok
w ciemność (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teolo-
gicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. -
Kraków, 2002 s. 93)

452

filioque
wyrażenie dodane do Nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary na syno-
dzie w hiszpańskim mieście Braga (675 r.), choć według niektórych nastąpiło to już
na synodzie w Toledo (589 r.); zawiera się w nim twierdzenie o pochodzeniu Ducha
Świętego od Ojca i Syna; Grecki Kościół mocno sprzeciwił się temu dodatkowi do
wyznania wiary, gdyż uważał, że osłabia to ”monarchię” Boga Ojca (czyli bycie
jedną niestworzoną zasadą); wyrażenie filioque stało się symbolem podziału chrze-
ścijaństwa na Kościół katolicki i Kościół prawosławny (O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 94-95)

355

forma sakramentu
słowa wypowiadane podczas udzielania sakramentu, które konstytuują go, będąc
obok określonej czynności, istotnym elementem jego struktury (por. O’Collins, Ge-
rald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 289 [hasło: Sakra-
ment])

797

Formuła Zgody
jedna z sześciu ksiąg symbolicznych Kościoła luterańskiego (z 1577 r.) (Karski,
Karol. Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, War-
szawa 1994 s. 123-127)

264

formuły binitarne
1. nowoczesny wyraz na oznaczenie krótkich wyznań wiary w NT, w których wymie-
nione jest tylko imię Ojca i Syna (np. 1 Tm 2,5-6; Rz 4,24; 2 Kor 4,14); wyrażenia
te występują w NT obok formuł trynitarnych; 2. binitarianizm może oznaczać tak-
że heretyckie odmawianie bóstwa Duchowi Świętemu i przekonanie, że w Bogu
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geneza Kościoła

istnieją tylko dwie Osoby (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 34 [hasło: Binitarianizm])

541

formuły trynitarne
do formuł trynitarnych w NT zalicza się nakaz chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha
Świętego (Mt 28,19) oraz różne fragmenty pojawiające się w listach Pawłowych,
w których mowa o nadnaturalnym działaniu, jakiego dokonuje Bóg Ojciec w Synu
Bożym przez Ducha Świętego (np. 2Kor 13,13; Ef 4,4nn)

540

fundamentalizm biblijny
kierunek w protestantyźmie XX wieku, szczególnie w USA, który interpretuje Pi-
smo Święte w sposób dosłowny, marginalizując historyczne uwarunkowania jego
powstania, pomijając istnienie różnych form litarckich i pierwotne znaczenie tekstu
(O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 98)

214

gallikanizm
długo trwający prąd we Francji, mający na celu uniezależnienie Kościoła francuskie-
go od papiestwa; w ”Czterech artykułach gallikańskich” (zatwierdzonych podczas
zjazdu duchowieństwa w Paryżu w 1682) stwierdzono między innymi, że sobory
powszechne mają władzę nad papieżem; chociaż Ludwik XIV odwołał te artykuły,
a duchowieństwo zrobiło to w 1693 r., idee gallikanizmu były silne aż do XIX w.
(por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i ko-
ścielnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002
s. 99)

581

geneza Kościoła
różne teorie o pochodzeniu Kościoła: klasyczne i syntetyczne oraz aspektowe, jed-
nostronne, redukcjonistyczne a nawet ideologiczne; ujmowane z historycznego i
teologicznego punktu widzenia; również teorie o preegzystencji Kościoła (EK, t.9,
k.1002-1007)

142
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glossolalia

glossolalia
dar ”mówienia językami”, występujący w Kościele pierwotnym w kontekście mo-
dlitwy lub głoszenia Ewangelii; NT rozróżnia 2 typy glossolalii: 1. ekstatyczną
modlitwę, polegającą na wydawaniu niezrozumiałych i nie powiązanych ze sobą
dźwięków 2. mówienie obcymi językami (tzw. ksenolalia); dar glossolali akcentują
zielonoświątkowcy i ruch odnowy charyzmatycznej; św. Paweł występował przeciw-
ko przecenianiu tego daru (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 100)

338

gniew
155

gniew Boży
jedno z uczuć antropomorficznych przypisywanych Bogu w Biblii; gniew Boży jest
reakcją na ludzki grzech; często stanowi element gróźb proroków głoszących sąd
Boży, ale nigdzie nie dominuje on nad zawsze otwartą gotowością Boga do prze-
baczenia; w dzisiejszej teologii podkreśla się, że gniew Boży odnosi się do grzechu,
grzesznicy zaś mogą liczyć na obietnicę miłosierdzia Bożego (por. O’Collins, Ge-
rald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 100)

534

gnostycyzm
dualistyczny i ezoteryczny prąd religijno-filozoficzny, który nawiązywał do żydow-
skich, chrześcijańskich i pogańskich źródeł; zbawienie ukazywał jako uwolnienie
tego co duchowe, od tego co materialne i złe, co umożliwiała jedynie gnosis (ezote-
ryczna wiedza); gnostycy chrześcijańscy odrzucali rzeczywiste wcielenie Chrystusa
oraz zbawczy charakter Jego śmierci; odrzucali tradycję głównego nurtu chrze-
ścijańskiego i Pismo Święte, które zastępowali własnymi ”ewangeliami”; uważali
siebie za spadkobierców uprzywilejowanej wiedzy i objawień przekazanych przez
Jezusa wąskiej grupie wybranych; zdecydowany sprzeciw wobec gnostyckiej inter-
pretacji Pisma Świętego stał się istotnym elementem kształtowania się kościelnej
dogmatyki (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 100)

197
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grzech pierworodny

godność osoby ludzkiej
pojęcie odzwierciedlające w swoim podstawowym znaczeniu powszechne przeko-
nanie o szczególnym statucie istot ludzkich w stosunku do wszystkich innych by-
tów stworzonych; fundamentalna godność osoby ludzkiej jest wrodzona, właściwa
wszystkim ludziom i niezbywalna; szczególną godność nadaje człowiekowi fakt, że
jest osobą stworzoną na obraz i podobieństwo Boże oraz przeznaczoną do wspól-
noty z Bogiem (por. Jan Paweł II : encyklopedia nauczania moralnego / re. J.
Nagórny, K. Jeżyna. - Radom, 2005 s. 217-220)

655

godzinki
104

grzech
przekroczenie konkretnych norm moralnych i religijnych; każda myśl, słowo lub
czyn, którymi człowiek świadomie i dobrowolnie opiera się woli Bożej, odrzucając
w pewnym sensie Bożą dobroć i miłość (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G.
Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł.
J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 101-102)

776

grzech ciężki
grzech, który oznacza całkowite i dobrowolne odwrócenie się od Boga, po do-
kładnym rozenaniu i w pełnej zgodzie woli, w sprawach wielkiej wagi; niesie za
sobą utratę łaski uświęcającej i ryzyko wiecznego potępienia (por. O’Collins, Ge-
rald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 103)

778

grzech pierworodny
tradycyjnie rozumie się go jako utratę łaski i zranienie ludzkiej natury w naszych
pierwszych rodzicach, które zaciążyło na późniejszych pokoleniach; stan grzechu,
w jakim rodzą się wszyscy ludzie i z którego uwalnia chrzest (O’Collins, Gerald;
Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angiel-
sko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 102)

247

409



grzech powszedni

grzech powszedni
grzechy, które wyrządzają szkodę stosunkom człowieka z Bogiem i bliźnimi, ale
nie oznaczają zasadniczego opowiedzenia się przeciwko Bogu (por. O’Collins, Ge-
rald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 103)

777

grzech przeciwko Duchowi Świętemu
termin nawiązuje do słów Jezusa, skierowanych do faryzeuszów, którzy Jego boską
władzę nad złymi mocami przypisywali Szatanowi; w teologii katolickiej określa się
tak wewnętrzne usposobienie człowieka, wykluczające możliwość jego nawrócenia
i pojednania z Bogiem; katechizm tradycyjnie wymienia sześć taktakich grzechów:
rozpacz odnośnie możliwości zbawienia, zarozumiałe liczenie na miłosierdzie Bo-
że; walczenie przeciwko poznanej prawdzie, zazdroszczenie bliźniemu łaski Bożej,
uporczywość w grzechu, ostateczne niepokutowanie (por. EK, t.6, k.296)

349

grzechy główne
przekroczenie norm moralnych, będące źródłem innych wykroczeń, warunkujące
w wyniku częstego powtarzania zatwardziałą grzeszną skłonność zwaną nałogiem
(EK, t.6, k.307-308)

148

henoteizm
występujące w ramach politeizmu zjawisko religijne, polegające na zwracaniu się w
akcie religijnym do określonego boga panteonu w sposób tak wyłączny, jak gdyby
był on Bogiem jedynym; dotyczy to szcególnie często boga głównego, wyposażo-
nego w tym momencie w atrybuty innych bogów i czczonego jako bóg jedyny, albo
osobistego bóstwa opiekuńczego; to wywyższenie jednego boga rozciąga sie tylko
na czas adoracji i nie oznacza odrzucania innych bogów; zdaniem niektórych teo-
logów i biblistów henoteizm cechował najstarszą formę religii Izraela, gdzie Jahwe
czczony był jako najwyższy Bóg obok innych, niższych rangą bóstw pogańskich
(por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002
s. 455-456)

436

herezja
odrzucenie przez pojedyńczego chrześcijanina lub grupę wiernych jednej z pod-
stawowych prawd wiary (lub jej aspektu), jaką Kościół podał do wierzenia, albo
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hierarchia prawd wiary

błędna interpretacja takiej prawdy; herezja może byc świadomym i uporczywm po-
wątpiewaniem o prawdzie wiary lub nieświadomym odstępstwem od niej (EK, t.6,
k.751)

167

herezje charytologiczne
herezje odnoszące się do działania łaski Bożej w relacji do ludzkiej wolności

172

herezje chrystologiczne
herezje związane z osobą Jezusa Chrystusa

168

herezje eschatologiczne
herezje odnoszące się do rzeczy ostatecznych

173

herezje pneumatologiczne
herezje odnoszące się do Ducha Świętego

171

herezje sakramentologiczne
herezje, związane z błędnym rozumieniem któregoś z siedmiu sakramentów

811

herezje soteriologiczne
herezje związane z nauką o zbawieniu

170

herezje trynitarne
herezje związane z nauką o Trójcy Świętej

169

hierarchia prawd wiary
zasada interpretowania (nie selekcjonowania!) prawd wiary oparta na tym, jak zbli-
żają się one do centralnej tajemnicy wiary, mianowicie do objawienia Trójcy Świętej,
które nam przyniósł Chrystus i przez które zostaliśmy zbawieni w Duchu Świętym;
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hipostaza

wprawdzie katolicy zobowiązani są wierzyć we wszystkie prawdy objawione, jed-
nak klasyfikacja i interpretacja tych prawd, odpowiednio do względnej ich ważności
może pomóc w uniknięciu fałszywego ich podkreślania oraz ułatwić dialog eku-
meniczny (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i
kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 91)

175

hipostaza
(gr. substancja) termin filozoficzny oznaczający substancjalną naturę albo rzeczy-
wistość, będącą podstawą innej rzeczywistości; wyraz ten był źródłem powsta-
nia wielu problemów podczas sporów chrystologicznych i trynitarnych w IV i V
w., gdyż oznaczał ”konkretną jednostkową rzeczywistość” albo ”odrębne osobowe
istnienie”, a jednocześnie był używany na określenie ogólnej substancji gatunko-
wej, czyli mówienie o trzech Hipostazach Boga rozumiano błędnie jako mówienie
trzech substancjach Boga; w końcu Kościoł przyjął sposób mówienia o Bogu jako
trzech ”Hipostazach”, mających jedną substancję albo naturę oraz o Chrystusie
jako dwóch naturach w jednej ”hipostazie” lub osobie (por. O’Collins, Gerald;
Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angiel-
sko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 109-110)

542

historia dogmatów
dział teologii dogmatycznej, którego przedmiotem jest historyczny proces rozu-
mienia treści objawienia Bożego wraz z jego słownym wyrazem w zwyczajnym i
uroczystym nauczaniu Kościoła; jako dział teologii zajmujący się dogmatycznymi
decyzjami Kościoła o faktach dogmatycznych i prawdach wiary historia dogmatów
wyodrębniła się pod koniec XVIII w.; niezmiernie trudno jednoznacznie wskazać
na różnicę między historią dogmatów a historią teologii (niektórzy utożsamiają te
pojęcia, inni pojmują historię teologii jako historię poszczególnych teologów) (por.
EK, t.4, k.19-21)

639

historia zbawienia
historia konkretnych doświadczeń zbawczych w historii ludzkości; w najszerszym
ujęciu składa się z trzech związanych ze sobą struktur: stworzenia, odkupienia i
zbawienia (por. EK, t.6, k.963-968)

70
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homoios

historyczność Jezusa
jedna z istotnych cech Osoby Jezusa Chrystusa, podkreślająca realność Jego ziem-
skiego bytowania; Jezus nie jest postacią mitologiczą, ale człowiekiem, który żył
w konkretnym czasie i miejscu (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M.
Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 504)

468

hominizacja
w ewolucjonizmie termin ten oznacza powstanie biologicznego gatunku Homo sa-
piens (a więc człowieka rozumnego z właściwą mu psychiką i wyglądem), uwzględ-
niając czas, miejsce, przyczyny i uwarunkowania wyodrębnienia się form ludzkich z
przedludzkich; zgodnie z danymi nauki proces ten trwał co najmniej 6 milionów lat;
w filozofii chrześcijańskiej i teologii terminem tym określa się ”proces dojrzewania
do pełni człowieczeństwa” w sensie duchowym, stanowiący jeden z etapów procesu
rozwoju świata (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T.
Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 120)

220

homo religiosus
termin wyrażający pogląd, że człowiek jest z natury istotą religijną (podobnie jak
z natury jest homo socialis, homo aesteticus, czy homo faber); tłumaczono to
jako pęd ku religii, działający jakby na zasadzie psychologicznego czy biologiczne-
go popędu, jako instynkt religijny lub jako wpisany w naturę człowieka potencjał
religijny, który pod wpływem określonych okoliczności przechodzi w akt religijny;
jako poparcie hipotezy homo religiosus przytacza się fakt, że historia i entologia
religii ustaliły, iż religia jest zjawiskiem absolutnie powszechnym w sensie historycz-
nym i geograficznym; z tej naturalnej skłonności człowieka do religijności miałyby
więc wyrastać wszystkie religie poza religią objawioną (czyli chrześcijaństwem);
zwolennicy teorii homo religiosus tłumaczą fakt odrzucenia wiary i religii, jako re-
alizowanie tego religijnego potencjału w namiastkach religii, czyli quasi-religiach
(kult ideologii, partii, przyjemności itp); według E. Fromma człowiek jest nie tyle
osobą z natury religijną co z natury kultyczną, czyli potrzebuje przedmiotu czci,
a ten może mieć charakter czysto świecki, niekoniecznie religijny (por. Leksykon
teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 522-524)

671

homoios
gr. ”podobny”; termin używany przez ugrupowanie semiariańskie, na którego czele
stał Akacjusz z Cezarei; chciał on iść drogą pośrednią między arianami, a tymi, któ-
rzy przyjęli uchwały Soboru Nicejskiego I; wskutek poparcia cesarza Konstancjusza
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homologia

II ich formuła (”Syn był we wszystkim podobny do Ojca”) została zatwierdzona na
synodzie w Sirmium (359) (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 113)

678

homologia
w biblistyce termin oznacza formułę, zawierającą wyznanie wiary w jedynego Boga
lub w Jezusa Chrystusa i uwielbienie Boga (por. EK, t.1, k. 1188)

635

homousios
wyraz odnoszący się do Jezusa Chrystusa i włączony do wyznania wiary przyjętego
na Soborze Nicejskim I, oznaczający tożsamość istoty Ojca i Syna, a w konsekwencji
jej równą godność; niektórzy przeciwnicy tego terminu dodawali do niego literę ”i”,
mówiąc o Chrystuse, że był On ”homo-i-usios”, czyli ”podobny w naturze” do
Ojca (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 395-396)

680

husytyzm
ruch religijno-społeczny i poglądy zwolenników Jana Husa, czeskiego kapłana i
teologa, spalonego na stosie podczas Soboru w Konstancji; Hus odrzucał ważność
sakramentów, udzielonych przez kapłana skalanego symonią, głosił własną naukę
o przeznaczeniu i akcentował kapłaństwo powszechne wiernych; jego twierdzenie,
że Pismo Św. jest jedyną normą wiary, czyni z niego prekursora reformacji; pogląd
Husa, by ludzie świeccy mogli przyjmować Komunię św. pod dwiema postacia-
mi, został przyjęty na Soborze Watykańskim II (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 114 [hasło: Husyci])

754

hylemorfizm
pogląd sformułowany przez Arystotelesa, według którego w każdym realnie istnieją-
cym bycie są dwa konstytutywne elementy: materia i forma, które stanowią jedność;
korzystając z terminologii z zakresu teorii hylemorfizmu, sobór w Vienne (1311)
opisał relację między ciałem a duszą (nie dogmatyzując samego hylemorfizmu);
hylemorfizm odegrał też pewną rolę w scholastycznej nauce o łasce uświęcającej
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imiona aniołów

jako ”przyczynie formalnej” usprawiedliwienia; Hugon z St. Cher wprowadził hyle-
morfizm do sakramentologii, aby wyrazić jedność znaku sakramentalnego, na który
składają się zewnętrzne czynności symboliczne (materia) i interpretujące słowo (for-
ma) (Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P.
Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 121)

241

ikona
obraz święty namalowany na drewnie albo ukształtowany w formie mozaiki, peł-
niący integralną funkcję w sprawowaniu publicznego i prywatnego kultu; osoby i
wydarzenia na ikonach przedstawione są raczej symbolicznie niż realistycznie; two-
rzenie ikon było dla artystów czynnością religijną, do której przygotowywano się
postami i modlitwą; według teologii prawosławnej ikony są niejako oknami otwie-
rającymi się na świat rzeczywistości duchowej; w szerokim znaczeniu termin ikona
odnosi się do wszystkich obrazów kultowych, czczonych zarówno w świątyni, jak i
w domach prywatnych (por.O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć
teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak.
- Kraków, 2002 s. 115-116)

402

ikonoklazm
prąd, który przeciwstawiał się używaniu obrazów w kulcie chrześcijańskim i powo-
dował niepokoje w cesarstwie bizantyjskim w latach od mniej więcej 725 do 843;
Sobór Nicejski II (787) przywrócił kult obrazów; od samego początku obrazoburcy
prześladowali, a czasem nawet zabijali mnichów (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 214 [hasło: Obrazoburstwo])

626

imię Boga
12

imiona aniołów
Biblia podaje tylko imiona trzech aniołów (Rafała, Michała i Gabriela), inne imiona
aniołów (np. Uriel, Raziel, Abdiel itd) pochodzą z tradycji niekanonicznej i nie mogą
byc traktowane jako pewne

244
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immanencja Boga

immanencja Boga
przymiot Boży oznaczający, że Bóg mimo swojej transcendencji (odrębności i inno-
ści), przenika wszystkie byty stworzone swoim poznaniem i może działać w stworzo-
nym świecie, w którym ludzie doświadczają Jego obecności; jeśli immanencji Bożej
nie uzupełni się pojęciem transcendencji, może doprowadzić to do panteizmu, je-
śli natomiast poprzestanie się na pojęciu transcendencji, konsekwencją może być
deizm (por. http://www.teologia.pl/m k/zag02c-13.htm#13a)

513

impanacja
pogląd, że na tej samej zasadzie, jak Bóg stał się ciałem w osobie Jezusa Chrystusa,
tak staje się on chlebem w Eucharystii; Kościół katolicki uznał impanację za herezję,
zaś Kościoły luterańskie odrzuciły ją w ramach przyjęcia Formuły Zgody (por.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Impanacja)

809

integryzm katolicki
nurt w katolicyzmie, który broni nieomylności Tradycji i instytucji kościelnej, stojąc
na gruncie teologii przedsoborowej; dotyczy to zarówno katolików pozostających w
Kościele rzymskokatolickim (ale ubiegających się o dostęp do mszy przedsoborowej
i kontestujących, jawnie lub ukrycie, Sobór Watykański II), jak i katolików, którzy
odrzucili całkowicie nauczanie Soboru Watykańskiego II jako heretyckie i znaleźli
się w schizmie (np. członkowie Bractwa św. Piusa X, sedewakatyści)

574

intercelebracja
wspólne sprawowanie Eucharystycznej Uczty i ofiary Mszy św. za zezwoleniem kom-
petentnej władzy kościelnej (a zatem odnosi się tylko do duchownych, którzy mają
ważnie udzielony sakrament kapłaństwa); oznaczałaby pełną wspólnotę euchary-
styczną między różnymi Kościołami (por. Ku chrześcijaństwu jutra : wprowadzenie
do ekumenizmu / red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza. Lublin, 1997 s. 616)

413

interkomunia
wspólne uczestnictwo w Eucharystii chrześcijan różnych wyznań, którzy przystępują
do Stołu Pańskiego po porozumieniu się hierarchii swych Kościołów; może istniec
tam, gdzie są sakramenty kapłaństwa i Eucharystii (np. Kościół rzymskokatolic-
ki, starokatolicki, prawosławny); intekomunia oznaczałaby więc pełnię wspólnoty
eucharystycznej pomiędzy rtóżnymi Kościołami (por. Ku chrześcijaństwu jutra :
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Ja Jestem

wprowadzenie do ekumenizmu / red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza. Lublin,
1997 s. 616)
[termin ”inerkomunia” w znaczeniu ogólnym używany jest błędnie na określenie
wszelkich form wspólnego uczestnictwa chrześcijan z różnych Kościołów w komunii
świętej]

412

ipsissima verba et facta Iesu
zwrot używany we współczesnej bilistyce i teologii fundamentalnej na oznaczenie
własnych oraz autentycznych słów i czynów Jezusa, zachowanych w Ewangeliach, w
przeciwieństwie do tych, które przypisano Jezusowi w wyniku procesu redakcyjnego
oraz pod wpływem wydarzeń paschalnych; słowa Jezusa zachowane w języku ara-
mejskim określa się jako ipsissima vox Iesu (por. Leksykon teologii fundamentalnej
/ red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 543-546)

476

istnienie Boga
62

istota i istnienie
w systemie filozoficznym św. Tomasza z Akwinu jest to podstawowe rozróżnienie
między dwoma zasadami bytu, które odpowiada za ostateczny skład tego wszyst-
kiego, co istnieje w świecie stworzonym; akt istnienia sprawia, że urzeczywistnia
się potencjalność istoty, i dzięki temu cieszy się on pierwszeństwem nad istotą;
św. Tomasz interpretował słowa Jahwe z Wj 3,14 (”Jestem, Który Jestem”) jako
wypowiedź wskazującą, że istotą Boga jest Jego istnienie, a zatem jest On bytem
koniecznym (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teolo-
gicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. -
Kraków, 2002 s. 120-121)

427

Ja Jestem
autowypowiedzi Jezusa Chrystusa w Ewangelii św. Jana, składające się z formuły
”Ja Jestem”, czasami połączonej z dopowiedzeniem; wykazują one pokrewieństwo
z pewnymi starotestamentowymi wypowiedziami Boga; w formułach tych Jezus
wyrażał swą tożsamość z Jahwe (por. Praktyczny słownik biblijny / red. A. Grabner-
-Haider; przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 1994 k. 486)

86
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Jahwe

Jahwe
imię własne Boga Hebrajczyków, które pojawia się już w opowiadaniach biblijnych
o stworzeniu i o dziejach patriarchów; objawione zostało po raz pierwszy Mojżeszo-
wi i wyjaśnione jako ”Jestem, który Jestem” lub ”Ja Będę, który Będę”, można je
również rozumieć przyczynowo jako ”Ten, który powołuje do bytu”; pod koniec nie-
woli babilońskiej Żydzi przestali wymawiać to imię, zastępując, je podczas czytania
tekstu biblijnego, jakimś innym określeniem; brzmienie imienia jest hipotetyczne
(istnieje wiele wersji, jak należy je wymawiać) (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-pol-
skim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków 2002 s. 122)

13

jansenizm
nurt teologiczny oraz ruch religijny, intelektualny, społeczny i polityczny XVII i XVIII
w., powstały na tle sporów o współdziałanie łaski Bożej i wolnej woli człowieka;
cechował się surowością moralną i pesymistycznym poglądem na stan człowieka;
bp Kornel Otton Jansen (od kórego pochodzi nazwa) uważał m.in., że łaska Boża
w sposób nie do odparcia ogranicza nasze wolne wybory i że bez szczególnej łaski
Bożej nie możemy zachować przykazań (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G.
Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł.
J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 123)

708

jedność Boga
przymiot Boga, oznaczający, że Bóg nie składa się z żadnych elementów, jest niepo-
dzielny i prosty w sensie ontologicznym (por. http://www.teologia.pl/m k/zag02c-03.htm#3a)

506

jedność człowieka
235

jedność Kościoła
jeden z czterech rozpoznawczych znaków Kościoła;w ujęciu tradycyjnym oznacza,
że Kościół jest jedyną instytucją ustanowioną przez Chrystusa oraz, że występuje w
nim wewnętrzna zwartośc istotnych elementów jego rzeczywistości i struktury - jed-
ność wiary, bazująca na jednym depozycie Objawienia Bożego, jedność kultu (która
dopuszcza różnorodnośc obrządków i języków) oraz jedność społeczno-organizacyj-
na (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków,
2002 s. 554-559)
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jezuologia

145

jedyność Boga
przymiot Boga, oparty na wnioskowaniu rozumowym oraz na objawieniu, oznacza-
jący, że skoro Bóg jest Istotą najdoskonalszą, może być tylko jeden, co do natury,
substancji i istoty; nie ma innych istot równych Bogu, a cokolwiek istnieje, oprócz
Boga, jest Jego stworzeniem: wiara w Trójcę Świętą nie narusza tej podstawowej
prawdy (por. http://www.teologia.pl/m k/zag02a.htm#a)

507

jezuanizm
odmiana jezuologii; występuje czasami we współczesnych pozaeuropejskich chry-
stologiach kontekstualnych, zwłaszcza w skrajnie politycznej postaci latynoamery-
kańskiej teologii wyzwolenia; pojawia się także w obrazie ”czarnego Chrystusa” teo-
logii afrykańskiej, skupionej wokół idei ”klanowego wodza” i ”naczelnego przodka”;
w hinduistycznej recepcji Jezusa (nie przyjmującej Go jako jedynej drogi zbawie-
nia) oraz w chińskich założeniach chrystologicznych, uznających Jezusa za jedną
spośród wielu innych osób, odznaczających się oryginalną nauką etyczną, zwł. zaś
spontanicznym promieniowaniem miłości (Leksykon teologii fundamentalnej / red.
M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 560)

295

jezuologia
naturalizująca tendencja chrystologii, nie przyjmująca przekonania wiary, że Jezus
jest Chrystusem Synem Bożym i nie akceptująca historiozbawczego znaczenia Jego
osoby; tendencje jezuologiczne dochodzą do głosu w tych kierunkjach chrystolo-
gicznych, które przeciwstawiają się istocie nicejskiego dogmatu o Bóstwie Chry-
stusa, chalcedońskiej definicji dogmatu o unii hipostatycznej, czy koncentrują się
wyłącznie na historycznej osobie Jezusa z Nazaretu, z apriorycznyn wykluczeniem
Jego tożsamości z Chrystusem wiary; jezuologią można nazwac chrystologię sekt
judeochrześcijańskich oraz niektóre modele chrystologii kontekstualnych; do prze-
kształcenia chrystologii dogmatycznej w jezuologię zmierzają współcześnie skrajne
protestanckie grupy teologów liberalnych, ale podobne przejawy można zauważyc
również w niektórych katolickich ujęciach tzw. ”chrystologii wyłącznie oddolnej”
lub ”metadogmatycznej” (Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. -
Lublin-Kraków, 2002 s. 559-561)

294
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Jezus Chrystus

Jezus Chrystus
określenie Jezusa z Nazaretu, syna Maryi i prawnego syna Józefa, twórcy Kościoła
i chrześcijaństwa, który według wiary chrześcijańskiej jest Drugą Osobą Trójcy
Świętej, wcielonym Synem Bożym i jedynym Zbawicielem ludzkości (por. EK, t.7,
k.1287)

156

Jezus historii
termin zwolenników demitologizacji i egzegezy liberalnej na oznaczenie historyczne-
go Jezusa, który żył nauczał i działał w Palestynie; według niektórych zwolenników
tej teorii, nie można o Nim powiedzieć właściwie nic pewnego, gdyż w NT zo-
stał utrwalony jedynie obraz Chrystusa wiary, będący wytworem pierwotnej gminy
(Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s.
567-572)

474

Jezus marksitowski
szczególny fenomen w neomarksizmie, który pojawił się w latach sześcdziesiątych
XX wieku, akcentujący tzw. ”sprawę Jezusa”; poglądy neomarksitów (m.in. Leszka
Kołakowskiego) są przykładem tzw. ”ateistycznej wiary w Jezusa”, zgodnie z którą
Jezus to egzemplaryczny człowiek (prawdziwy ecce homo), najwyższy wyraz pro-
egzystencji (człowiek dla innych) i ludzkiej transcendencji; tak rozumiana ”sprawa
Jezusa” pozwala w nim widzieć podstawę wiary w człowieka w ogóle, źródło miło-
ści oraz fundament nadziei (Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. -
Lublin-Kraków, 2002 s. 560)

296

józefinizm
działania mające na celu uzyskanie przewagi państwa w sprawach kościelnych; ce-
sarz Józef II zniósł w Austrii zakony kontemplacyjne, ograniczył pielgrzymki, a
jurysdykcję nad dobrami kościelnymi przeniósł z papieża na państwo; oficjalnie
józefinizm został odwołany dopiero w 1850 r. (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-pol-
skim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 127)

583

kairos
czas dla realizacji określonych wartości, mających charakter transcendentny; mo-
ment wkraczania Boga w dzieje zbwienia; każdy przełomowy punkt w historii, w
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kapłaństwo hierarchiczne

którym to co wieczne, porządkuje i przemienia to, co czasowe (por. EK, t.8, k.
334-336)

726

kalwinizm
odmiana protestantyzmu, wywodząca się od szwajcarskiego reformatora Jana Kal-
wina; w 1549 r. zawarty został akt ugody ze zwolennikami Zwingliego, którzy
uznali kalwińską naukę o sakramencie Wieczerzy pańskiej; z tego nurtu reformacji
wywodzą się Kościoły reformowane, prezbiteriańskie i kongregacjonalne (O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 131-132)

266

kanon Pisma Świętego
wykaz ksiąg biblijnych oficjalnie uznanych przez Kościół za natchnione i stanowiące
normę jego nauczania oraz postępowania; rozbieżności istnieją odnośnie ST: Ko-
ściół katolicki uznaje 46 ksiąg ST a Kościół protestancki - 39 ksiąg (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 132)

717

Kapłaństwo
władza i funkcja pośredniczenia między Bogiem a ludźmi; w chrześcijaństwie jest
nim jedyne i niepowtarzalne pośrednictwo Jezusa Chrystusa; Jezus Chrystus stał
się Kapłanem w momencie wcielenia, realizując funkcję kapłańską w całym swoim
ziemskim życiu przez składanie duchowych ofiar (szukanie i wypełnianie woli Ojca),
a zwłaszcza przez ofiarę krzyżową, dzięki której wszedł do Niebiańskiego Przybytku,
gdzie jest wiecznym Kapłanem; kapłaństwo powszechne i kapłaństwo hierarchiczne
są udziałem w tym jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa, a więc stanowią sposoby
jego realizacji (por. EK, t.8, k.710)
[stosuje się tylko do jedynego kapłaństwa Jezusa Chrystusa, ; kapłaństwo hierar-
chiczne jest udziałem w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, a więc terminem węższym]

599

kapłaństwo hierarchiczne
szczególny udział w funkcji Chrystusa jako proroka, kapłana i króla, otrzymywany
na mocy święceń; kapłaństwo urzędowe różni się istotowo od wspólnego kapłaństwa
wiernych, ponieważ udziela świętej władzy w służbie wiernym; pełniący funkcję
urzędowego kapłana, wykonują posługę wobec Ludu Bożego poprzez nauczanie,
kult Boży i posługę pasterską (por. KKK 1534)

421



kapłaństwo kobiet

[termin: ”Kapłaństwo hierarchiczne” odnosi się do godności i urzędu kapłańskiego
w Kościele katolickim, natomiast termin: ”Sakrament kapłaństwa” dotyczy święceń
kapłańskich, jako jednego z siedmiu sakramentów]

596

kapłaństwo kobiet
w Kościele rzymskokatolickim nie istnieje możliwość udzielania kobietom sakramen-
tu kapłaństwa, co jest uzasadniane teologicznie; w większości Kościołów i wspólnot
o rodowodzie protestanckim kobiety zostały dopuszczone do sprawowania urzędu
duchownego, lecz nie ma tam ani sukcesji apostolskiej ani urzędu kapłańskiego; nie-
które Kościoły starokatolickiego nurtu chrześcijaństwa (u których występuje sukce-
sja oraz sakramentalne rozumienie kapłaństwa) także udzielają święceń kobietom,
z punktu widzenia Kościoła rzymskokatolickiego są to jednak święcenia nieważne;
stanowi to jeden z problemów w dialogu ekumenicznym (por. Leksykon teologii fun-
damentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 628-629 [hasło: Kobieta
w Kościele])

814

kapłaństwo powszechne
udział w funkcji Chrystusa jako proroka, kapłana i króla; na mocy sakramentu
chrztu i bierzmowania wszyscy wierni uczestniczą w tych funkcjach (duchowni mają
w nich zaś szczególny udział na mocy sakramentu święceń) (por. KKK 1546)

597

kapłaństwo starotestamentalne
początkowo funkcje kapłańskie spełniali przywódcy rodu - patriarchowie, którzy w
imieniu swoich poddanych składali Bogu ofiary i budowali ołatrze; w okresie wę-
drówki Izraelitów przez pustynię funkcje kapłańskie zaczęło sprawować pokolenie
Lewiego, które zostało wydzielone z narodu wybranego celem sprawowania oficjal-
nego kultu publicznego (w samym zaś pokoleniu Lewiego wydzielony został ród
Aarona jako ród arcykapłański); klasa kapłańska z arcykapłanem na czele ustaliła
się w okresie monarchii, będąc instytucją zorganizowaną wokół świątyni jerozolim-
skiej; od czasów reformy Jozjasza utwierdził się prymat kapłaństwa jerozolimskiego,
a funkcje kapłańskie sprawowali tylko lewici z linii Sadoka; od niewoli babilońskiej
nastąpiło wyraźne rozróżnienie między lewitami (pełniącymi w kulcie funcje słu-
żebne), a kapłanami z rodu Sadoka (sprawującymi właściwy kult); w ST obecna
jest także idea powszechnego kapłaństwa całego Izraela, ukazywanego jako lud
kapłański, oddzielony od innych narodów; kapłaństwo starotestamentalne ma (w
perspektywie NT) charakter typologiczny (por. EK, t.8, k.713-715)

598
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katolicyzm

Katechizm Heidelberski
księga wyznaniowa Kościoła reformowanego (por. Ku chrześcijaństwu jutra : wpro-
wadzenie do ekumenizmu / red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza. - Lublin,
1997 s. 174)

287

katechumenat
w Kościele pierwotnym okres przygotowania do przyjęcia chrztu, którego punktem
kulminacyjnym były tak zwane skrutina, czyli modlitwy mające na celu uwolnienie
wybranych od zła spowodowanego przez grzech (właściwe przyjęcie chrztu następo-
wało w Wigilię Wielkanocną); obecnie przygotownia katechumenów, którzy pragną
przyjąc chrzest, są regulowane przez obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia do-
rosłych, wprowadzone w 1972 r.; podczas sprawowania liturgii Wigilii Wielkanocnej
katechumeni otrzymują po kolei trzy sakramenty: sakrament chrztu, bierzmowania
i Komunię Świętą (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teo-
logicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. -
Kraków, 2002 s. 135-136)

411

katolicyzm
brak (Kościół katolicki, tak jak Kościół prawosławny, stanowi nieprzerwaną konty-
nuację Kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa i jest bezpośrednim spadkobier-
cą chrześcijaństwa, które rozprzestrzeniło się w zachodniej części cesarstwa rzym-
skiego; był fundamentem zachodniej (europejskiej) wspólnoty religijno-społecznej
w okresie średniwiecza i póżniejszych wiekach; w Kościele katolickim w kolegium
biskupów wyjątkowe miejsce zajmuje biskup Rzymu - papież, którego urząd rozu-
miany jest jako szczególnie doniosła służba jedności we wspólnocie kościelnej (dla
jej skutecznego wypełniania papież wyposażony jest w charyzmat pełnej, najwyż-
szej i powszechnej władzy oraz związany z nim charyzmat nieomylności w sprawach
wiary i moralności, kiedy przemawia jako nauczyciel całego Kościoła); w Kościele
katolickim uznaje się 21 soborów powszechnych)
[hasło ”Katolicyzm” należy stosowac do całokształtu nauki Kościoła katolickiego
dotyczącej jego wiary, kultu i życia moralnego, jego widzialnych struktór, religijno-
-moralnego praxis oraz odniesień do innych rzeczywistości religijnych i świata) por.
EK, t.8, k.1205

276
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kazanie na Górze

kazanie na Górze
jedna z pięciu wielkich mów Jezusa w Ewangelii Mateusza, dotycząca tego, jak
powinna wyglądać realizacja Królestwa Bożego na ziemi (Mt 5-7) (por. Vorgrimler,
Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. -
Warszawa, 2005 s. 148-149)

482

kenotyzm
uznany za herezję pogląd, że w momencie wcielenia Chrystus pozbył się boskich
właściwości na cały czas swego pobytu na Ziemi (od poczęcia do śmierci na krzy-
żu) (por. Müller, Gerhard Ludwik. Chrystologia - nauka o Jezusie Chrystusie /
przekł. W. Szymona; red. nauk. i wstęp do wyd. pol. Z. Kijas (Podręcznik teologii
dogmatycznej pod. red. Wolfganga Beinerta; Traktat V). - Kraków, 1998 s. 412)

692

kenoza
samoogołocenie się boskiego Logosu we wcieleniu, posłuszeństwie wobec boskiego
Ojca i w świadomym przyjęciu swojej śmierci (por. O’Collins, Gerald; Ferrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002)

4

kerygmat
orędzie zbawienia dokonanego i objawionego przez Boga w Jezusie Chrystusie (EK,
t.8, k.1360)

135

kolegialność Kościoła
odpowiedzialność za cały Kościół ciążąca na biskupach wzajemnie ze sobą połą-
czonych i zachowujących łączność z głową kolegium biskupów - papieżem; kole-
gialność najwyraźniej wyraża się podczas obrad soboru powszechnego, jest jednak
także wyraźna - chociaż w mniejszym stopniu - podczas obrad konferencji epi-
skopatów i synodów (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć
teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak.
- Kraków, 2002 s. 139)

823
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koncyliaryzm

komplementarność płci
wzajemne przyporządkowanie płci

660

komunia otwarta
polega na tym, że jedna denominacja dopuszcza członków innej do swojej komunii;
może występować jako komunia otwarta dla wszystkich chrześcijan (praktykują to
Kościoły reformowane, kongregacjonaliści i Kościół metodystów), komunia wzjem-
na lub obustronna (gdy dwa Kościoły dopuszczają członków z jednej lub drugiej
strony) oraz komunia otwarta z ograniczeniem (dopuszcza się członków innych Ko-
ściołów, ale tylko w wypadkach naglących i za zezwoleniem odpowiednich władz
kościelnych) (por. Ku chrześcijaństwu jutra : wprowadzenie do ekumenizmu / red.
W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza. - Lublin, 1997 s. 616)

415

komunia wolna
polega na tym, że wszyscy (nawet nieochrzczeni) mają możliwośc przystępowania
do Stołu Pańskiego, jeśli tylko kochają Chrystusa i wiedzą o tym, że jest On obecny
pod postaciami chleba i wina; praktyka ta nie jest akceptowana w Kościele kato-
lickim (por. Ku chrześcijaństwu jutra : wprowadzenie do ekumenizmu / red. W.
Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza. - Lublin, 1997 s. 616)

414

komunia zamknięta
występuje, gdy jeden Kościół ogranicza udział w Eucharystii tylko do własnych
członków; do Soboru Watykańskiego II tak było w Kościele katolickim, gdzie nie
praktykowano (z wyjątkiem święceń kapłańskich) nawet koncelebry (por. Ku chrze-
ścijaństwu jutra : wprowadzenie do ekumenizmu / red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek,
S.J. Koza. - Lublin, 1997 s. 617)

416

koncyliaryzm
teoria, zapoczątkowana przez kanonistów XII i XIII w., według której najwyższa
władza w Kościele przysługuje soborowi powszechnemu; uważano, że sobór jest
instancją wyższą od papieża ; do powstania koncyliaryzmu przyczyniła się symonia,
podział Kościoła spowodowany przez antypapieży i inne naganne zjawiska, które
doprowadziły do refleksji nad kwestią, jaka instancja mogłaby pozbawić papieża
urzędu; na Soborze w Konstancji wydano dekret o wyższości soboru nad papieżem
(przez Sobór w Bazylei w 1439 podniesiony do rangi dogmatu); już w XV w. papieże
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kondeterminizm

wydali zakaz odwoływania się do przeciwko papieżowi do soboru powszechnego;
koncyliaryzm znalazł odbicie w prądach jansenizmu i episkopalizmu; do ożywienia
koncyliaryzmu przyczyniały się też narody i ich władcy, kierujący się pobudkami
czysto politycznymi (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć
teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak.
- Kraków, 2002 s. 232)

580

kondeterminizm
system teologiczny powstały w XVII w. w szkole franciszkańskiej w ramach dyskusji
o istocie łaski skutecznej i dostatecznej; był jedną z pierwszych prób pogodzenia po-
glądów przedstawicieli banezjanizmu i molinizmu ; kongruizm odrzucał banezjańską
koncepcję fizycznej predeterminacji, wprowadzjąc w jej miejsce pojęcie kondeter-
minacji (w działaniu Bożym nie ma przyczynowej predeteminacji, ale wola Boża,
współokreślająca czyn poprzedza rzeczywiste współdziałanie); łaskę skuteczną ro-
zumiano w kondeterminizmie jako pomoc Bożą współokreślającą czyn (por. EK,
t.9, k.550-551)

747

Konfesja Augsburska
Pierwsza wyznaniowa deklaracja Kościoła luterańskiego, ułożona głównie przez Fi-
lipa Melanchtona i przedstawiona na posiedzeniu sejmu w Augsburgu w 1530 r.;
składa się z 21 artykułów, zawierających ogólny zarys doktryny luterańskiej oraz
7 artykułów skierowanych przeciw nadużyciom w Kościele katolickim; w 450 rocz-
nicę tego wydarzenia papież Jan Paweł II dołączył się do biskupów niemieckich
w uznaniu, że Wyznanie Augsburskie wyraża podstawowe prawdy naszej wspólnej
chrześcijańskiej wiary (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teo-
logicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. -
Kraków, 2002 s. 401-402)

259

Konfesja Sandomierska
polska adaptacja II Konfesji Helweckiej autorstwa Henryka Bullingera, następcy
Zwingliego, zaproponowana jako płaszczyzna porozumienia dla trzech głównych
nurtów reformacyjnych w Polsce (kalwinizmu, luteranizmu i braci czeskich); przy-
niosło to częściowy efekt w postaci aktu Ugody Sandomierskiej (1570) (por. Ku
chrześcijaństwu jutra : wprowadzenie do ekumenizmu / red. W. Hryniewicz, J.S.
Gajek, S.J. Koza. - Lublin, 1997 s. 173)

288
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konieczność łaski

kongregacjonalizm
sposób spawowania rządów w Kościołach protestanckich, polegający na tym, że
władza należy do całej wspólnoty; teologia kongregacyjna stoi na stanowisku, że
Kościoły lokalne mają prawo do załatwiania swoich spraw w całkowitej niezawi-
słości (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 351 [hasło: Teologia kongregacyjna])

586

kongruizm
system teologiczny, wywodzący się z molinizmu, sformułowany przez F. Suareza i
Roberta Bellarmina oraz głoszący, że różnica między łaską dostateczną i skuteczną
tkwi w jej wewnętrznych przymiotach, gdyż łaska skuteczna przewyższa dostatecz-
ną moralnie i z racji dobrodziejstwa (por. EK, t.9, k. 619-620)

746

koniec świata
grecka kosmogonia oraz różne mitologie i religie posiadają koncepcję periodycz-
nego końca świata (np. jako pożar światów): podobnie jak świat powstał (np. z
ognia) tak i ulega rozpadowi, przestaje istnieć i znów powstaje od nowa; od ta-
kiego pojmowania końca świata należy odróżnić wyobrażenie o jednorazowym jego
końcu jako sądzie nad światem, które obecne jest w apokaliptyce i w NT; Biblia
zakłada liniową koncepcję czasu, który ma swój początek i będzie miał swój ko-
niec; świat zmierza do swego dopełnienia; w działalności Jezusa już rozpoczęło się
obiecane przez proroków zbawienie końca czasów; nie oznacza to końca historii,
ale daną człowiekowi przez Boga ostateczną możliwość opowiedzenia się po stronie
zbawienia (por.)

377

konieczność chrztu
zgodnie z Biblią chrzest jest konieczny do zbawienia; wiąże się to z różnymi pyta-
niami natury teologicznej na temat zbawienia ludzi nieochrzczonych

800

konieczność łaski
Kośćiół odrzucił pogląd Pelagiusza, który utrzymywał, że człowiek, opie-
rając się na naturalnej sile swej woli, bez koniecznej pomocy łaski Bo-
żej, może prowadzić życie moralnie dobre; łaska jest konieczna do usunię-
cia grzechu pierworodnego i do osiągnięcia pełnej doskonałości moralnej (por.
http://www.teologia.pl/m k/zag03-13.htm#1c)
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konieczność zbawienia

741

konieczność zbawienia
to, co jest konieczne do zbawienia od strony człowieka; u podstaw terminu le-
ży pogląd, że absolutnie suwerenny Bóg może oczekiwać od człowieka realizacji
określonego stanu rzeczy, aby mógł mu w swej łasce ofiarować zbawienie; naukę
o konieczności zbawienia należy ujmować w sensie powszechnej woli zbawczej Bo-
ga; według nauki katolickiej do zbawienia konieczne są: wiara i przynależność do
Kościoła (która zasadniczo realizuje się i aktualizuje przez przyjęcie chrztu i przy-
stępowanie do innych sakramentów); teologia rozróżnia absolutną i hipotetyczną
konieczność zbawienia (ta druga oznacza, że tam, gdzie człowiek bez własnej winy
nie dochodzi do pełnego i refleksyjnego ujęcia tej konieczności jako nakazanej, jego
wewnętrzne pragnienie zbawienia (nawet jeśli nie był refleksyjnie świadomy owego
pragnienia) pozwala mu uzyskać implicite to, co konieczne do zbawienia, ponie-
waż również takie pragnienie może być skutkiem tylko uprzedzającej łaski Bożej
(por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P.
Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 153-154)
[termin jest niestety dość mylący, chodzi bowiem o to, co jest konieczne ze strony
człowieka, aby mógł zostać zbawiony, a nie o to, że zbawienie jest jakąś koniecz-
nością]

720

konsubstancjacja
nauka o obecności Chrystusa w Eucharystii uznawana przez Kościół luterański i
część Kościołów protestanckich, według której po wypowiedzeniu słów konsekracji
substancje chleba i wina nadal istnieją obok substancji Ciała i Krwi Pańskiej; we-
dług luterańskiej nauki o konsubstancjacji chleb pozostaje chlebem, wino pozostaje
winem, a Jezus jest współobecny w chlebie i winie, tylko podczas sprawowania sa-
kramentu, po zakończeniu nabożeństwa zaś są znów zwykłym chlebem i winem
(por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i ko-
ścielnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002
s. 144)

808

kosmogonia
opowieści o powstaniu świata odwołujące się do języka mitycznego (por. Praktyczny
słownik biblijny / red. A. Grabner-Haider; przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek.
- Warszawa, 1994 s. 574)

210
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Kościoły unickie

kosmogonie biblijne
teksty biblijne, obrazowo ukazujące stwórcze działanie Boga i posługujące się je-
zykiem mitycznym, różniące się jednak od opowiadań kosmogonicznych sąsiadów
Izraela; ST przejął wyobrażenia o świecie, zawarte w mitach starożytnego Wscho-
du, ale w przeciwieństwie do nich mówi o świecie jako czymś stworzonym w wyniku
suwerennej i wolnej decyzji Jahwe (Kijas, Zdzisław J. Początki świata i człowieka,
Kraków 2004 s. 59)

211

kosmogonie pozabiblijne
mitologiczne próby wyjaśnienia powstania świata; w mezopotamskich i syryjskich
mitach o stworzeniu bóg-stwórca mógł uczynić kosmos dopiero po stoczeniu bitwy
z potęgami chaosu; najbardziej znanym mitem o stworzeniu jest babiloński epos
”Enuma elisz”, według którego bóg Marduk rozdzielił ciało Tiamat (pramorze i
ziemska zasada Chaosu) i z jednej połowy uczynił nieboskłon z oceanem niebieskim,
a z drugiej ziemię (por. Kijas, Zdzisław J. Początki świata i człowieka, Kraków 2004
s. 59-64)

212

Kościoły przedchalcedońskie
brak (rodzina pięciu Kościołów narodowych, wyznających wspólną chrystologię
przedchalcedońską i nie pozostających w komunii kościelnej ani z Kościołem prawo-
sławnym, ani z Kościołem rzymskokatolickim; uznają uchwały tylko trzech pierw-
szych soborów powszechnych; przynależą do trzech kręgów tradycji liturgicznej:
rytu antiocheńskiego, rytu aleksandryjskiego i rytu ormiańskiego)

281

Kościoły unickie
brak (Kościoły, wywodzące się z poszczególnych narodowych Kościołów wschod-
nich, które zawarły unię z Rzymem, polegającą na uznaniu jurysdykcji papieskiej,
przy jednoczenym zachowaniu własnej tradycji liturgicznej; unie takie zawierano w
różnych okresach historycznych (od XVI w. po XX w.) zarówno z Kościołami trady-
cji bizantyjskiej (prawosławnymi), jak też z Kościołami przedchalcedońskimi oraz
z Kościołem Asyryjskim; ponieważ do unii przystępowała tylko częśc episkopatu
danego Kościoła, prowadziło to do nowych podziałów na łonie tychże Kościołów;
wynikiem tego jest paralelne istnienie Kościołów wschodnich niekatolickich oraz
Kościołów wschodnich katolickich)

282
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Kościoły Wschodnie

Kościoły Wschodnie
brak (Kościoły, które wyodrębniły się w V w. w wyniku schizmy nestoriańskiej po
Soborze Efeskim (431) i schizmy monofizyckiej po Soborze Chalcedońskim (451))
[do Kościołów wschodnich zjednoczonych z Rzymem stosuje się hasło: Kościoły
unickie]

279

Kościół
wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa i tworzących Jego Mistyczne Ciało (EK,
t.9, k.993)

141

Kościół Asyryjski
brak (Kościół, który wyodrębnił się w wyniku schizmy nestoriańskiej po Soborze
Efeskim (431); zachodni Syryjczycy, skupieni wokół Antiochii, przyjęli uchwały So-
boru Efeskiego, natomiast Syryjczycy wschodni na synodzie w Bet Lapat (484 r.)
opowiedzieli się za nauką Nestoriusza i znaleźli się poza komunią kościelną z resztą
chrześcijaństwa)

280

Kościół i państwo
561

Kościół lokalny
jest to realizacja obecności jednego Kościoła Chrystusowego w określonym miejscu;
Kościołem lokalnym jest przede wszystkim diecezja, zarządzana przez biskupa (na
tej podstawie wspólnota zgromadzona wokół swego biskupa może być w pełnym te-
go słowa znaczeniu nazwana Kościołem); Kościół lokalny jako realizacja Kościoła
powszechnego istnieje także we wspólnotach, Kościołach domowych i wspólno-
tach podstawowych; relacja Kościoła lokalnego do całego Kościoła przejawia się
we wspólnym przeżywaniu wiary, zmyśle wiary, wyznaniu wiary, rozumieniu sen-
su liturgii i lojalności wobec biskupa, który zapewnia łączność z całym Kościołem
(por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P.
Pachciarek. - Warszawa, 2005 s.160-161)

590

kreacjonizm
przyjęty przez Kościół katolicki pogląd, że Bóg indywidualnie stwarza duszę każdego
poczętego człowieka (http://www.teologia.pl/m k/zag03-03.htm#1)
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królewska funkcja Jezusa

[nie należy mylic z kreacjonizmem głoszonym przez fundamentalistów biblijnych,
interpretujących dosłownie bibline opisy stworzenia i odrzucających teorię ewolucji;
w tym drugim wypadku, dla odróżnienia od kreacjonizmu dotyczącego pochodzenia
duszy, przyjęty został termin ”kreacjonizm fundamentalistyczny”]

224

kreacjonizm fundamentalistyczny
skierowany przeciwko ewolucjonizmowi pogląd tych, którzy opoiadania z Księgi Ro-
dzaju wyjaśniają na sposób fundamentalistyczny i dowodzą, że wszechświat został
powołany do istnienia przez całą serię osobnych Bożych interwencji (O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indek-
sem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 152 [hasło:
Kreacjonizm])
[kreacjonizm fundamentalistyczny nazywany jest po prostu kreacjonizmem, ale kre-
acjonizm to także nauka na temat bezpośredniego stwarzania duszy ludzkiej przez
Boga, stąd sensowne jest wprowadzenie rozróżnienia poprzez dopowiedzenie ”fun-
damentalistyczny”]

213

Królestwo Boże
termin, będący streszczeniem orędzia Jezusa o ostatecznym królowaniu Boga i o
Bożym dziele zbawienia, które nadchodzi jako dar Bożej dobroci; w nauczaniu Jezu-
sa królestwo Boże jest rzeczywistością eschatologiczną, która już współcześnie na-
biera kształtów; idea królestwa Bożego jest najbardziej wzniosłym przygotowaniem
struktury Kościoła; pierwotnie rozumiana była jako królowanie Jahwe nad światem,
narodami i dziejami; następnie wyrażała idealną społeczność miłości, prawdy, łaski,
sprawiedliwości i pokoju, a także zapowiadała Królestwo Mesjańskie; Kościoł jest
uważany za zaczątek Królestwa Bożego (por. EK, t.9, k.995)

829

królewska funkcja Jezusa
na królewską godność Chrystusa wskazują proroctwa ST oraz słowa zwiastowania,
że Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida i że będzie panował nad Domem
Jakuba; typem (zapowiedzią) Mesjasza - Króla mesjańskiego królestwa - była oso-
ba i królestwo Dawida; nadprzyrodzony charakter swego królestwa odsłania Jezus
przed Piłatem, gdy mówi ”królestwo Moje nie jest z tego świata”; królewska funkcja
Chrystusa, ukazana w służbie i dobrowolnej ofierze ze swego życia dla zbawienia
człowieka, objawi się w pełni, gdy podda swej władzy wszystkie stworzenia i przeka-
że Bogu wieczne i powszechne królestwo; tytuł ”Chrystus Król” wyraża jego ludzką
zwierzchność nad całym wszechświatem w odróżnieniu od zwierzchności boskiej,
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ksenolalia

wypływającej z udziału w stworzeniu świata (por. EK, t.7, k.1362 [hasło: Jezus
Chrystus - potrójna funkcja])

600

ksenolalia
szczególny rodzaj daru ”mówienia językami”, polegający nie na wydawaniu niezro-
zumiałych i nie powiązanych ze sobą dźwięków (o czym wzmiankuje św. Paweł), ale
na głoszeniu słowa Bożego i wielkich dzieł Bożych w obcych językach, zrozumia-
łych dla słuchaczy; obietnica ksenolalii pojawia się na zakończenie Ewangelii św.
Marka, gdzie Jezus stwierdza, że Jego uczniowie, ewangelizując inne narody, będą
mówić ”nowymi językami” oraz w Łukaszowym opisie zesłania Ducha Świętego,
gdy apostołowie napełnieni Duchem Świętym zaczynają mówić do zgromadzonych
obcymi językami, które rozumieli przybysze z odległych stron świata (por. EK, t.3,
k. 1120)

339

kult aniołów
cześć aniołów nie może przesłaniać kultu Boga, któremu przysługuje wyłączne
uwielbienie i adoracja (por. http://www.exeter.pl/k rel 70frag.htm#spis)

54

kult Eucharystii
kult Eucharystii jest konsekwencją wiary w realną obecność Chrystusa pod posta-
ciami Chleba i Wina po przeistoczeniu; szczególnym wyrazem czci jest przechowy-
wanie przemienionych hostii w tabernakulum, adoracja Najświętszego Sakramentu
wystawionego w monstrancji oraz procesje eucharystyczne

805

kult maryjny
szczególna cześć okazywana Maryi (w Kościele katolickim i Kościele prawosław-
nym), przewyższająca kult świętych, jednak niższa niż adoracja, która przysługuje
wyłącznie Bogu (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teo-
logicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. -
Kraków, 2002 s. 109 (hasło: Hiperdulia))
(termin mariolatria jest pejoratywny i sugeruje kult bałwochwalczy, ponieważ jed-
nak niektóre Kościoły protestanckie używają go na określenie katolickiego kultu
maryjnego, należy uwzględnić także ten termin, jako trop wyszukiwawczy)

7
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laikat

kult świętych
cześć okazywana zmarłym ludziom o wybitnej świętości, mająca na celu naślado-
wanie ich życia i wyjednanie sobie ich wstawiennictwa u Boga (O’Collins, Gerald;
Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angiel-
sko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 154)

367

kuszenie Jezusa
doświadczenie duchowej walki Jezusa z Szatanem podczas czterdziestodniowego
pobytu na pustyni, opisane w Ewangeliach synoptycznych i umiejscowione bezpo-
średnio po chrzcie w Jordanie; można je interpretować jako odrzucenie przez Jezusa
żydowskich oczekiwań mesjańskich

478

kwalifikacja teologiczna
ocena tez teologicznych z puntu widzenia stopnia pewności z jakim można okre-
ślić ich zgodność lub niezgodność z objawieniem (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 156)

176

Kyrios
w greckiej wersji ST słowo Kyrios jest odpowiednikiem imienia Bożego Jahwe; w
NT - tytuł Jezusa Chrystusa występujący w pierwszych wyznaniach wiary i wyra-
żający wiarę w bóstwo Jezusa Chrystusa; tytuł ten był wyrazem najwyższej chwały
i adoracji okazywanej osobie Jezusa Chrystusa (por. Praktyczny słownik biblijny /
red. A. Grabner-Haider; przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 1994
k. 917-919 (hasło: Pan))

84

laikat
wierni, którzy są w pełni włączeni w Kościoł przez chrzest, bierzmowanie i Komunię
św., ale nie otrzymali święceń wyższych i nie stali się duchownymi; rozróżnienie
między duchowieństwem a laikatem z czasem doprowadziło do błędnych poglądów,
że tylko kler jest prawdziwym Kościołem; tę jednostronność spojrzenia wyrównał
Sobór Watykański II, który nie tylko podkreślił, że Kościół składa się z całego Ludu
Bożego, a nie z samej tylko hierarchii, ale także przypomniał ludziom świeckim o ich
wspólnym powołaniu do świętości i do szerokiej odpowiedzialności w życiu Kościoła
i świata (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
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lenistwo

i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 158-159)

821

lenistwo
154

liczba sakramentów
w Kościele katolickim i prawosławnym przyjmuje się liczbę siedmiu sakramen-
tów; protestanci powszechnie uzają dwa sakramenty: chrzest i Eucharystię (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 289
[hasło: Sakrament])

392

Lilit
żeński demon znany w literaturze sumeryjskiej i akadyjskiej oraz wzmiankowany w
ST; według legend żydowskich imię pierwszej żony Adama, która uciekła do niego
i stała się demonem, mordującym małe dzieci (por. EK, t.10, k. 1070.)

77

limbus patrum
koncepcja teologiczna (dziś już porzucona), że dusze sprawiedliwych ludzi, którzy
zmarli przed narodzeniem Chrystusa znajdowały się w specjalnej otchłani przezna-
czonej dla ojców, gdzie czekali na Jego przyjście; zazwyczaj teologowie byli zdania,
że w otchłani nie ma żadnych kar, lecz naturalne sczęście, które jednak daleko
odbiega od pełni błogosławionego szczęścia wizji uszczęśliwiającej (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indek-
sem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 228 [hasło:
Otchłań])

362

limbus puerorum
koncepcja teologiczna (dziś już porzucona), że dusze dzieci nieochrzczonych (które
wprawdzie zmarły w grzechu pierworodnym, ale nie zaciągnęły jeszcze osobistej wi-
ny) znajdują się w specjalnie przeznaczonej dla nich otchłani; niektórzy teologowie
uważali limbus puerorum za część piekła (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G.
Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł.
J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 228 [hasło: Otchłań])
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Logos spermatikos

363

liturgia
w chrześcijaństwie zachodnim całość kultu religijnego oddawanego Bogu, sprawo-
wanego przez Kościół zgodnie z ustalonymi regułami; w chrześcijaństwie wschod-
nim termin stosowano wyłącznie do sprawowania Ofiary Eucharystycznej; w kato-
lickiej eklezjologii termin ”liturgia” oznacza istotny przejaw życia Kośioła, wypły-
wający z jego natury - za Soborem Watykańskim II liturgię chrześcijańską określa
się jako ”szczyt, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie źródło, z
którego wypływa cała jego moc” (KL 10); Melchior Cano nie wyliczał liturgii jako
jednego z locus theologicus, ale późniejsze schematy topiki teologicznej uwzględ-
niają ją (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków,
2002 s. 754-)

292

Logos (filozofia)
pojęcie, oznaczające w filozofii starożytnej (od czasów Heraklita z Efezu) ”rozum
kosmiczny”, zasadę metafizyczną kierującą zjawiskami przyrody, bezosobowy ład
świata; u Filona z Aleksandrii grecki termin Logos posłużył do wyjaśnienia faktu
wzajemnej bliskości jedynego, transcendentnego i niepoznawalnego w swej istocie
Boga oraz bytu stworzonego (Filon uważał Logos za aspekt Boga, Jego stwarzający
umysł, pełniący rolę narzędzia, którym posłużył się Bóg przy stwarzaniu, podtrzy-
mywaniu świata w istnieniu oraz władaniu nim) (por. EK, t.10, k.1309-1312)

322

Logos spermatikos
pojęcie powstałe na gruncie filozofii greckiej (rozpowszechnione głównie przez sto-
ików) i oznaczające elementy zapewniające rozwój i trwanie bytów; w filozofii sto-
ickiej ”logos spermatikos” jest odpowiednikiem platońskich idei oraz pojęciem ana-
logicznym do arystotelesowskiego pojęcia formy substancji; termin został wyko-
rzystany przez teologię wczesnochrześcijańską; wg św. Justyna w całym świecie
rozsiane zostało przez Boga nasienie Logosu, tak więc każdy człowiek ma w sobie
jego zalążek; nawet ludzie nieznający objawionego Żydom Prawa Boga i nauczania
Jezusa Chrystusa potrafią odróżnić dobro od zła, o ile zapragną uzgodnić swoje
życie z Logosem zasianym w ich wnętrzu; św. Justyn uważał, że mędrcy pogań-
scy (m.in. Heraklit z Efezu, czy Sokrates) byli właściwie chrześcijanami, gdyż żyli
w zgodzie z dostępnym im objawieniem Bożym i często cierpieli z tego powodu
prześladowania, znali jednak tylko cząstkę Logosu, dlatego u kresu dziejów Logos
objawił się w całej swej pełni jako Jezus Chrystus (por. EK, t.10, k.1320-1321)

325
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Logos (teologia)

Logos (teologia)
w tekstach Janowych (J 1, 1.14; 1J 1, 1; Ap 19,13) grecki termin Logos odnosi
się do Chrystusa jako preegzystującej istoty Boskiej; biblijna koncepcja Logosu,
ukazująca Go jako istniejącą od wieków Osobę Boską, która stała się człowiekiem
w Jezusie Chrystusie, została ukształtowana przez starotestamentalne rozumienie
słowa Bożego (debar Jahwe) i Mądrości Bożej oraz pod wpływem filozofii Filona
Aleksandryjskiego (por. EK, t.10, k.1312-315)

323

Lud Boży
w ST określenie narodu wybranego, jako szczególnej własności Jahwe; we współ-
czesnej teologii podkreśla się, że istnieje Jeden Lud Boży, który tworzą: Lud Sta-
rego Przymierza oraz Kościół (Nowy Lud Boży) (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 165 [hasło: Lud Boży])

557

luteranizm
najstarsza odmiana protestantyzmu, biorąca początek od Marcina Lutra, twórcy
reformacji niemieckiej i określająca zasady swej wiary w sześciu księgach symbo-
licznych, z których najważniejszą stanowi Konfesja Augsburska (O’Collins, Gerald;
Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angiel-
sko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 165-166)

265

łakomstwo
153

łaska Boża
niezasłużona, zwracająca się do człowieka przychylność Boga, a także skutek tej
przychylności, w której Bóg udziela ludziom samego siebie; każdy niezasłużony dar
lub pomoc darmo i z miłości udzielone przez Boga, a przede wszystkim dar najważ-
niejszy, czyli zbawienie; w najpełniejszym wymiarze udzielenie się Boga (określane
także ”łaską niestworzoną”) oznacza przebóstwienie ludzkiego życia i podniesienie
go na nowy, niezasłużony stopień stosunków stworzenia ze Stwórcą (por. O’Collins,
Gerald ; Farrugia , Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indek-
sem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków 2002 s.167-168)

6
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łaska uświęcająca

łaska habitualna
trwałe uzdolnienie do życia i działania zgodnego z Bożym wezwaniem; tego typu
łaską są cnoty wlane, dary Ducha Świętego, a nade wszystko łaska uświęcająca (por.
O’Collins, Gerald ; Farrugia , Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków 2002 s.168)

733

łaska sakramentalna
łaska, którą wierni otrzymują za pośrednicywem sakramentów (por. O’Collins, Ge-
rald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 289 [hasło: Sakra-
ment])

390

łaska uczynkowa
przejściowa pomoc udzielona przez Boga dla wzbudzenia lub spełnienia zbawien-
nych uczynków (np. dla oświecenia umysłu); w przeciwieństwie do łaski habitualnej,
która niejako przetwarza cały ludzki byt na sposób trwałej jakości nadprzyrodzonej,
cechą łask uczynkowych jest ich przejściowość; są konkretnymi formami doraźnego
Bożego wsparcia (por. Granat, Wincenty. O łasce Bożej udzielanej przez Chrystusa
Odkupiciela. Dogmatyka katolicka, t. V. - Lublin, 1959, s. 41-43)

736

łaska uświęcająca
łaska powodująca stan wewnętrznej, trwałej sprawiedliwości i miłości Bożej w ob-
darowanym człowieku; stała i nadprzyrodzona dyspozycja udoskonalająca samą
duszę, by uzdolnić ją do życia z Bogiem i do działania mocą Jego miłości; przynosi
człowiekowi odpuszczenie i zgładzenie grzechów, wewnętrzne usprawiedliwoenie i
uświęcenie oraz prawo do dziedzictwa Królestwa Niebieskiego (por. O’Collins, Ge-
rald ; Farrugia , Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków 2002 s.168 [hasło: Łaska
habitualna])
[na określenie łaski uświęcającej używa się także nazwy łaska habitualna, ale chodzi
tu o węższe znaczenie tego słowa; czasami obie nazwy są traktowane jako syno-
nimy i nie odróżniane, łaska habitualna jest jednak pojęciem szerszym, gdyż łaską
habitualną oprócz łaski uświęcającej są także cnoty nadane i dary Ducha Świętego]

737
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macedonianizm

macedonianizm
herezja rozpowszechniona w IV w. przez biskupa Konstantynopola Macedoniusza
I i jego zwolenników; głosząc umiarkowany arianizm, podawała w wątpliwość bó-
stwo Syna i zaprzeczała bóstwu Ducha Świętego, którego uważała za stworzenie
lub istotę boską, nie zaś prawdziwego Boga; na soborze Konstantynopolitańskim
I Macedoniusz został potępiony razem z innymi, którzy odrzucali bóstwo Ducha
Świętego (EK, t.11, k.680-681)

348

Magnificat
nazwa hymnu jakim Maryja wielbiła Boga (Łk 1, 46-55); Liturgia Godzin stosuje
ten hymn w nieszporach (por. Praktyczny słownik biblijny / red. A. Grabner-Haider;
przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 1994 k. 691-692)

106

Mały Katechizm
jedna z sześciu ksiąg symbolicznych Kościoła luterańskiego (Karski, Karol. Symbo-
lika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa 1994 s.
123-127)

261

małżeństwo
oparta na umowie wspólnota życia między jednym mężczyzną i jedną kobietą, dzięki
której stają się oni mężem i żoną, dzielą się nawzajem całym sobą, zabiegają o jak
największe dobro drugiego, w miłości rodzą i wychowują dzieci; dla chrześcijan
małżeństwo jest sakramentem, w którym oblubieńcy sami dla siebie są szafarzami,
a kapłan jest tylko oficjalnym świadkiem; zgodnie z nauką kościoła katolickiego
małżęństwo sakramentalne jest związkiem nierozerwalnym, dopóki obie strony żyją;
możliwe jest pojmowanie małżeństwa jako najmniejszej formy Kościoła (jako tzw.
Kościół domowy) (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł.
T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 180-182)

817

manicheizm
dualistyczna nauka stworzona przez Maniego (urodzonego w Persji ok. r. 215 i
na rozkaz władcy perskiego obdartego żywcem ze skóry w r. 275); Mani zaczerp-
nął różne elementy z zaratustrianizmu, buddyzmu, gnostycyzmu i chrześcijaństwa;
św. Augustyn przed swoim nawróceniem przez 9 lat był manichejczykiem (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 170)
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mariologia ekumeniczna

753

marcjonizm
dualistyczna herezja Marcjona, który utrzymywał, że Bóg Starego Testamentu jest
nie do pogodzenia z Bogiem miłości i łaski, którego głosił Jezus; na tej podsta-
wie odrzucił całkowicie księgi Starego Testamentu, a z NT uznawał jedynie listy
św. Pawła i okrojoną Ewangelię Łukasza; ukształtowanie kanonu Pisma Świętego
dokonało się częściowo w odpowiedzi na jego błędne nauczanie (O’Collins, Ge-
rald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 171)

198

mariologia
nauka o Maryi z Nazaretu, Matce Jezusa Chrystusa, stanowiąca dział teologii do-
gmatycznej; w teologii prawosławnej jest częścią chrystologii zwaną teotokologią
(por. EK, t. 11, k. 1371-1380)

92

mariologia biblijna
model mariologii koncentrujący się wyłącznie na Piśmie Świętym, by z niego wy-
dobyć elementy objawienia o Najświętszej Maryi Pannie; może ograniczać się do
egzegezy lub otwierać ją na życie współczesne (por. EK, t.11, k. 1375)

94

mariologia chrystotypiczna
mariologia chrystotypiczna podkreśla podobieństwo Maryi do Chrystusa (Pośred-
nik-Pośredniczka, Król-Królowa, Głowa Kościoła-szyja Kościoła, Twórca Kościo-
ła-Matka Kościoła, Źródło łask-Matka Łaski Bożej); mniej tradycyjna mariologia
eklezjotypiczna podkreśla podobieństwa między Maryją a Kościołem (EK, t.11, k.
1376)

100

mariologia ekumeniczna
mariologia wypracowywana przez zespoły miedzywyznaniowe oraz w ramach dialo-
gów międzykościelnych (EK, t.11, k. 1377)

102
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mariologia feministyczna

mariologia feministyczna
mariologia kontestująca mariologię tradycyjną jako zbyt męską; kwestionuje naukę
o Maryi jako wzorze kobiety, w którym przesadnie podkreśla się jej zależność od
mężczyzny i relację do niego (dziewica, oblubienica, żona, matka), protestuje prze-
ciwko ukazywaniu Maryi jako osoby biernej oraz koryguje obraz Boga, wskazując
na Jego rysy macierzyńskie (EK, t.11, k. 1376)

99

mariologia historiozbawcza
model mariologii koncentrujący się na ukazaniu Maryi na tle dziejów zbawienia i
podkreśleniu jej udziału w tajemnicy wcielenia jako Matki Odkupiciela (np. Sobór
Watykański II, Jan Paweł II w encyklice ”Redemptoris Mater” (EK, t.11, k. 1376)

96

mariologia ludowa
mariologia uprawiana przez pobożny lud, implikowana w nabożeństwach, pieśniach,
modlitwach, obrzędach i zwyczajach ludowych; uwzględnia inspiracje pozabiblijne
i nie jest wolna od błędów teologicznych (EK, t.11, k. 1376)

97

mariologia narracyjna
model mariologii wykazujący nieufność do pojęć mariologicznych i terminologii teo-
logicznej; postuluje prezentowanie prawd wiary w sposób analogiczny do Biblii za
pomocą narracji zastępującej argumentację (EK, t.11, k. 1377)

126

mariologia pozytywna
model mariologii opartej na Piśmie Świętym, nauce ojców Kościoła, późniejszych
teologach oraz nauczaniu soborów i papieży, natomiast mniejsze znaczenie przy-
wiązującej do spekulacji; taką marioogię zaproponował Sobór Watykański II (por.
EK, t.11, k. 1375)

93

mariologia przywilejów
przedsoborowy model mariologii, w którym mnożono maryjne tytuły chwały, włącz-
nie z próbami ogłaszania nowych dogmatów maryjnych (zwł. mariologowie wł. i
hiszp.), przy równoczesnym zapominaniu o szerszym kontekście teologicznym; po
Soborze Watykańskim II nurt ten dąży do ogłoszenia dogmatu o Maryi jako Współ-
odkupicielce (por. EK, t.11, k. 1375-1376)
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mądrość

95

mariologia symboliczna
mariologia dowartościowująca symbole biblijne, które zasadnie można odnosić do
Maryi (np. Córa Syjonu, Arka Przymierza, ubodzy Jahwe), odkrywając też mniej
zauważalne elementy przekazu biblijnego o Maryi: że jest ona symbolem ucznia
Chrystusa i symbolem Kościoła (EK, t.11, k. 1377)

101

mariologia wyzwolenia
rozwijana w Ameryce Łacińskiej w ramach teologii wyzwolenia; ukazuje Maryję z
odniesieniem do MB z Guadelupy, czyli po macierzyńsku miłosierną, podkreślając
solidarność z ludźmi i ludami; Magnificat interpretuje jako pieśń protestu przeciw
możnym w obronie uciśnionych (por. EK, t.11, k. 1376)

98

Maryja
matka Jezusa Chrystusa

110

materia sakramentu
takie elementy, jak: woda, chleb, wino lub olej oraz czynności symboliczne stosowa-
ne w czasie sprawowania sakramentów; przy sakramencie pokuty czyny penitenta
uważa się za ”jakby materię” tego sakramentu (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 289 [hasło: Sakrament])

798

mądrość
wszechstronne rozumienie egzystencji ludzkiej ; mądrość można pojmować jako
wyższą formę cnoty roztropności; wg ST jej początkiem jest bojaźń Boża; mądrość
jako dar Ducha Świętego interpretowana jest jako uzdolnienie do tego, aby człowiek
zapatrzony w Boga i rzeczy Boskie, kształtował swoje życie według Bożego prawa
(por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P.
Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 186)

328
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Mądrość Boża

Mądrość Boża
mądrość Boga przedstawiana jest w ST na sposób uosobiony; ma ona udział w stwo-
rzeniu świata i w kierowaniu nim; poszukuje ludzi, przebywa z nimi, oraz udziela
się im, jeśli zechcą jej słuchać; uosobiona Mądrość Boża łączy cechy przyznawane
w innych miejscach ST Słowu Bożemu i duchowi Jahwe; uznawana jest powszech-
nie za figurę Ducha Świętego; NT widzi w mądrości Bożej również prawyobrażenie
Chrystusa (Mt 12,42; 1Kor 1, 24-30; Kol 2,3); świątynia Hagia Sofia w Konstanty-
nopolu była poświęcona Chrystusowi właśnie jako usosobieniu mądrości Bożej (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 174-175
[hasło: Madrość])

712

mesalianizm
sekta znana na Środkowym Wschodzie, w Grecji i Egipcie, potępiona przez Sobór
Efeski (431); mesalianie utrzymywali, że wskutek grzechu Adama, diabeł zamiesz-
kał w każdej duszy i można go wyrzucić tylko przez wytrwałą modlitwę oraz życie
ascetyczne; niektórzy twierdzą, że mesalianizm był pelgianizmem Wschodu, ponie-
waż uczył, że aby osiągnąć zbawienie potrzeba tyklko wytwałych wysiłków (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 175)

707

mesjanizm
koncepcje i ruchy religijno-społeczne oparte na wierze w nadejście wyjątkowej po-
staci lub narodu, których dziłalność przyniesie wyzwolenie od zła, zmieni oblicze
świata i rozpocznie nową erę; pierwotnie zjawisko to odnoszono wyłącznie do ży-
dowskiej i chrześcijańskiej koncepcji Mesjasza, z czasem termin zaczęto stosować
w szerszym znaczeniu; idee bliskie mesjanimu występowały w islamie (wiara w
Mahdiego) i w hinduizmie (oczekiwaie na awatara); a także w późniejszych chrze-
ścijańskich ruchach chiliastycznych; z czasem pojawiła się też historiozoficzna po-
stać nesjanizmu przypisująca jednostkom lub grupom społecznym (gł. narodom)
szczególne posłannictwo wobec ludzkości (por. Wielka Encyklopedia PWN, t. 17,
s. 273)

728

mesjanizm apokaliptyczny
odmiana mesjanizmu, związana z tajemniczą postacią Syna Człowieczego, o której
opowiada Dn 7,14 i którą później rozwinęła pozabiblijna literatura apokaliptyczna;
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metanoia

ten typ mesjanizmu akcentuje nadprzyrodzone pochodzenie Mesjasza, który przy-
chodzi na obłokach niebieskich i otrzymuje od Boga władzę nad światem (por.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mesjanizm)

731

mesjanizm biblijny
wiara narodu żydowskiego w pojawienie się niezwykłego wybawiciela - namasz-
czonego przez Boga Pomazańca, który wyzwoli naród z niewoli i będzie władał
królestwem sprawiedliwości; mesjanizm biblijny przyjmował w historii Izraela różne
formy

727

mesjanizm królewski
oczekiwanie na mesjasza związane z dynastią Dawidową; przekonanie, że Bóg do-
kona zbawienia za pośrednictwem króla pochodzącego z tej dynastii

729

mesjanizm prorocko-kapłański
odmiana mesjanizmu, która doszła do głosu w czasie niewoli babilońskiej Izraeli-
tów; oczekiwania mesjańskie nie skupiały się już na samej dynastii, ale na kon-
kretnej osobie-wybrańcu, który będzie sprawował władzę nie tyle na mocy związ-
ków dynastycznych, co na mocy wybrania przez Boga; w tym nurcie mesjani-
zmu Mesjasz przedstawiany jest jako prorok albo cierpiący sługa Jahwe (por.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mesjanizm)

730

Mesjasz
obiecany przez Boga wybawca narodu żydowskiego, namaszczony przez Boga na
króla, kapłana i proroka

91

metanoia
wyraz biblijny używany na oznaczenie takiej skruchy albo całkowitej przemiany ser-
ca, która powoduje, że człowiek zupełnie odwraca się od grzechu, żeby służyć Bogu
żywemu (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 176-177)

784
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metodyzm

metodyzm
odmiana protestantyzmu, która początkowo była, powstałym pod kierownictwem
Johna Wesley’a, wewnątrzkościelnym ruchem, pragnącym zreformowac Kościół an-
glikański w kierunku ożywienia duchowego i bardziej biblijnej pobożności; meto-
dyzm, unikając skrajnych doktryn (zbyt katolicyzujących lub zbyt kalwinizujących),
próbował w sposób syntetyczny ukazac jądro ewangelicznego chrześcijaństwa; w
1784 powstały pierwsze wolne stowarzyszenia (później Kościoły), niezależne od
episkopalnego Kościoła anglikańskieg; metodyzm często jest uważany za chrześci-
jaństwo bezdogmatyczne (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 178-179 [hasło: Metodyści])

274

męka Jezusa
cierpienie, zakończone śmiercią krzyżową, jakiego podjął się Jezus dla naszego
zbawienia; wszystkie cztery Ewangelie kończą się szczegółowym opisem Jego Męki
(por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i ko-
ścielnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002
s. 179 [hasło: Męka Pana Jezusa])

495

męstwo
1. cnota, która uzdalnia człowieka do stawiania czoła problemom i cierpieniu, za-
pewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra, uzdalnia do prze-
zwyciężenia strachu, nawet do wyrzeczenia i ofiary z życia w obronie słusznej sprawy
; 2. jeden z siedmiu darów Ducha Świętego (Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon
teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 190)

163

millenaryzm
nauka o tysiącletnim panowaniu Chrystusa i sprawiedliwych, które nastąpi bezpo-
średnio przed końcem świata (por. EK, t.3, kol. 156)

24

miłosierdzie Boże
pełna miłości troskliwość Boga o wszystkie stworzenia, a zwłaszcza o ludzi, która
zachęca nas do okazywania współczucia innym i niesienia im ulgi; powinniśmy
starać się naśladować Ojca Niebieskiego w okazywaniu miłosierdzia drugim, a Bóg
ze swej strony okaże miłosierdzie tym, którzy sami są miłosierni (por. Vorgrimler,
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mistagogia

Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. -
Warszawa, 2005 s. 190)

522

miłość
1. trzecia cnota teologalna, która zakłada istnienie dwóch pozostałych (wiary i na-
dziei) i jest źródłem życia dla wszystkich cnót; jej pierwszoplanowym przedmiotem
jest Bóg, na drugim miejscu kieruje się ona ku nam samym i ku bliźnim ; 2. wol-
na, przekraczająca wszystko, życiodajna i jednocząca akceptacja, której źródłem i
wzorem jest wewnętrzne życie Trójcy Swiętej i która tłumaczy powiedzenie ”Bóg
jest miłością” (1J 4, 8.16); Jezus uznawał przykazanie miłości Boga i bliźniego
za najważniejsze, nauczał również, że nasza miłość powinna w sposób szczegól-
ny ogarniać nieprzyjaciół i ludzi, którzy znajdują się w szczególnych potrzebach;
największym wyrazem miłości jest oddanie życia za innych, tak jak stało się z sa-
mym Jezusem; jako chrześcijanie zostaliśmy obdarzeni Duchem miłości (Rz 5,5)
i wezwani jesteśmy do nowej wspólnoty miłości (Ef 25,15-26,29) (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 181)

831

misja Kościoła
zadania jakie Jezus Chrystus powierzył swemu Kościołowi; Kościół, którego działa-
nie jest przedłużeniem działania Jezusa, pełni funkcję kapłańską, królewską i pro-
rocką; podstawowe funkcje Kościoła to: diakonia (służba innym), martyria (przepo-
wiadanie, dawanie świadectwa), leiturgia (liturgia), koinonia (budowanie wspólnoty)
(por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P.
Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 64 [hasło: Diakonia])

591

mistagogia
wprowadzenie w prawdy wiary i ich głębszy sens; w czasach Ojców Kościoła mi-
stagogia była potrzebna do objaśniania sakramentów, natomiast w najnowszych
czasach pojęcie to służy ukazywaniu i wykorzystywaniu możliwości doświadcze-
nia transcendencji, ducha i Boga; doświadczenia świata codzienności (a więc za-
sadniczo nie akty religijne) powinny być rozszyfrowywane w świetle doświadczeń
transcendencji; chodzi tu też o interpretację takich ”mrocznych” doświadczeń jak
milczenie Boga, rozpacz, nierozwiązalna kwestia teodycei; następnym zadaniem mi-
stagogii jest usuwanie przeszkód utrudniająych wiarę i wprowadzanie w tajemnicę
coraz wspanialszego, niepojętego Boga (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon
teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 206)
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Mistyczne Ciało

629

Mistyczne Ciało
nowotestamentalny obraz Kościoła jako ukształtowanego z ludzi włączonych (wsz-
czepionych) w Chrystusa przez chrzest; św. Paweł ukazuje Chrystusa jako Głowę
Kościoła, zaś poszczególnych chrześcijan jako Jego członki (por. O’Collins, Ge-
rald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 53 [hasło: Ciało
Chrystusa])

548

mistyka
1. szczególne, głębokie przeżycie zjednoczenia z Bogiem, darowane zupełnie swo-
bodnie przez Boga; przeżycia mistyczne, którym mogą towarzyszyc takie zjawiska
jak: ekstaza, widzenia i inne podobne fenomeny, zazwyczaj są poprzedzone grun-
townym uprawianiem kontemplacji i ascezy; doświadczenie mistyczne ma charakter
indywidualny, różni się więc radykalanie od przeżycia wspólnotowego (glossolalia,
trans, zbiorowa sugestia); doświadczeniom mistycznym mogą towarzyszyc zjawiska
ponadzmysłowe (ekstaza, stygmatyzacja, lewitacja, wizje), nie one jednak stano-
wią istotę przeżycia mistycznego, które tak naprawdę nie jest wyrażalne ludzkim
językiem ; 2. mistyką nazywa się także próby naukowego wyjaśniania i refleksji nad
doświadczeniami mistycznymi (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksy-
kon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J.
Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 183)

489

mistyka cierpienia
forma mistyki chrześcijańskiej, która skupia się na gębokim przeżywaniu cierpienia
Jezusa i stara się do Niego upodobnic przez współcierpienie; w mistyce cierpienia
pojawia się idea, że Jezus cierpi nadal w cierpiących i wzywa do solidarności z
nimi; w kontekście mistyki cierpienia należy również rozpatrywac zjawisko stygma-
tyzacji; mistyka cierpienia wyraża się także w interpretowaniu własnego cierpienia
jako współcierpienie z cierpiącym i ukrzyżowanym Chrystusem (por. Vorgrimler,
Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. -
Warszawa, 2005 s. 197)

490

mistyka Logosu
forma mistyki chrześcijańskiej, która polega na zjednoczeniu się wierzącego i
ochrzczonego człowieka z Logosem - Jezusem Chrystusem i przez Niego z wieczną,
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modernizm (teologia)

boską praprzyczyną; w mistyce Logosu mówi się o narodzeniu się boskiego Logosu
w duszy albo w sercu człowieka (Mistrz Eckhart); ujmuje się ją także w katego-
riach oblubieńczej więzi ludzkiej duszy z Jezusem (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy
leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s.
198)

491

misyjność Kościoła
podstawowym posłannictwem Kościoła jest głoszenie Ewangelii na całym świecie,
mające źródło w misji Jezusa Chrystusa; Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej
natury, ponieważ swój początek bierze wedle planu Ojca z posłania Syna i z posłania
Ducha Świętego; wyraźne polecenie zmartwychwstałego Chrystusa wskazuje, że na
Kościele spoczywa ciągły obowiązek rozkrzewiania wiary i Chrystusowego zbawienia
wśród wszystkich ludów Ziemi (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M.
Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 801-804)

592

modalizm
herezja, która tak mocno podkreślała jedyność i jedność Boga, że negowała istnienie
Trzech Osób Boskich, uznając terminy ”Ojciec”, ”Syn” i ”Duch Święty” jedynie
za rozróżnienia dokonywane przez umysł ludzki; byłyby to tylko trzy przejawy albo
trzy sposoby objawiania się i oddziaływania jednego i tego samego Boga w dziele
stworzenia i odkupienia (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć
teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B.
Żak. - Kraków, 2002 s. 184)

190

modele Kościoła
obrazy, w których NT próbuje uchwycić istotę (naturę) Kościoła

547

modernizm (teologia)
ogólny termin onaczający dość rozpowszechniony ruch w teologii katolickiej, który
pod koniec XIX i na początku XX w. powstał w Angli, Francji i we Włoszech,
a także w pewnym stopniu w Niemczech; moderniści popierali nowoczesną kryty-
kę biblijną, przyjmowali historyczny rozwój chrześcijaństwa, ostro sprzeciwiali się
neoscholastyce i byli całkowicie nastawieni na postęp w nauce i filozofii; w 1907
r. dekret ”Lamentabili” i encyklika ”Pascendi” potępiły modernizm; owocem tego
była kampania skierowana przeciwko tym, których podejrzewano o skłonności mo-
dernistyczne; późniejsze prądy w nauce Kośćioła i teologii usprawiedliwiły niektóre
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modlitwa

pojęcia i poglądy modernistów (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Lek-
sykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J.
Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 184-185)

638

modlitwa
akt religijny, w którym człowiek zwraca się do Boga, prowadząc z nim niejako
rozmowę (oznacza wzywanie, adorowanie, wysławianie, dziękowanie, wyrażanie żalu
lub proszenie o łaski); modlitwa może być wypowiedziana głośno albo cicho w sercu,
może być samotna lub z innymi, podczas oficjalnego sprawowania liturgii i poza
nią (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i
kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 186-187)
brak (por. Słownik Teologiczny / red. A. Zuberbier. - Katowice, 1998 s. 308)

762

modlitwa błagalna
prośby skierowane do Boga w naszych własnych potrzebach i w potrzebach innych
ludzi (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 186)

763

modlitwa dziękczynna
765

modlitwa o uwolnienie
modlitwa wstawiennicza za osobę zniewolnoną złem, która nie jest jednak opętana;
należy ją odróżnić od egzorcyzmu (por. http://apologetyka.katolik.net.pl/content/view/390/62/)

53

modlitwa Pańska
modlitwa, zaczynająca się od słów ”Ojcze nasz”, której Jezus nauczył swoich
uczniów; istnieje w wersji krótszej (Łk 11, 2-4) oraz dłuższej (Mt 6, 9-13) (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z
indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 186-187)

483
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monergizm

modlitwa pochwalna
764

modlitwa wstawiennicza
1. modlitwa w intencji innych ludzi, często praktykowana we wspólnotach Odnowy
w Duchu Świętym; 2. modlitwa o uwolnienie; 3. modlitwa za zmarłych; 4. modlitwa
świętych w niebie, Maryi i aniołów, kierowana do Boga w intencji ludzi żyjących

366

modlitwa za zmarłych
według nauki katolickiej zmarłym w czyśćcu można pomagać poprzez ofiarowane
odpusty, modlitwę, posty, dobre czyny, sprawowanie Eucharystii i przystępowanie do
Komunii w ich intencji; biblijne podstawy znajdują się w 2 Mch 12, 40-44, gdzie jest
opisane, jak Juda Machabeusz kazał złożyć ofiary i modlić się w intencji poległych
żołnierzy, którzy zgrzeszyli (por. http://teologia.pl/m k/zag08-4.htm#c)

365

molinizm
doktryna rozwinięta przez hiszpańskiego jezuitę Ludwika Molinę (1535-1600) o sto-
sunku zachodzącym między wolną wolą a łaską; uważał on, że Bóg daje łaskę, tak
porządkując okoliczności, żeby wydała ona właściwy owoc i przewiduje nasze przy-
szłe postępowanie (będące wynikiem wolnych decyzji); systemowi temu sprzeciwiali
się dominikanie, którzy nazywali jezuitów ”pelagianami” (ci z kolei określali domi-
nikanów mianem ”kalwinów”); komisja rzymska ”De auxiliis” nie znalazła drogi
wyjścia w tej dyspucie teologicznej i wyraziła zgodę, aby jedni i drudzy poprzestali
na swoim stanowisku, z zastrzeżeniem, że nie powinni siebie nawzajem oskarżać o
herezję (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 187)

709

monergizm
nauka podkreślająca wyłaczność działania Bożego w usprawiedliwieniu, a nawet
przeciwstawiająca łaskę Bożą wolności człowieka; niekiedy monergizm jest utożsa-
miany z luterańską zasadą ”sola Gratia”

835
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monizm

monizm
pogląd, zakładający całkowitą i skrajnie rozumianą niepodzielność ludzkiej natury;
według tej koncepcji człowiek jest istotą wyłącznie cielesną, ale ożywianą przez
Ducha - swoistą energię życiową - która po śmierci człowieka powraca do Boga;
w konsekwencji zmarli nie istnieją świadomie aż do momentu zmartwychwstania;
tak rozumiany monizm oznacza odrzucenie wiary w istnienie nieśmiertelnej duszy;
pogląd ten jest obecny w doktrynie Świadkowie Jehowy, Adwentystów i kilku innych
denominacji protestanckich

238

monoenergizm
powstała w VII w. próba pogodzenia monofizytów z nauką przyjętą przez Sobór
Chalcedoński; zakładała ona, że w Chrystusie istnieje tylko jeden sposób działania,
mianowicie Boska energia (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć
teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak.
- Kraków, 2002 s. 188-189)

185

monofizytyzm
herezja chrystologiczna, głosząca, że Chrystus po wcieleniu miał tylko jedną naturę,
gdyż Jego ludzka natura została wchłonięta przez Boską; poglądy te przypisywano
między innymi tym, którzy odmówili przyjęcia nauki Soboru Chalcedońskiego (451),
że w Chrystusie są ”dwie natury w jednej Osobie”, choc nie bronili oni czystego
monofizytyzmu, a różnica zdań była częściowo konsekwencją niejasnej treminologii
(O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 189)

183

monogenizm
teoria głosząca, że cała ludzkość pochodzi od jednej pary ludzi; nie wyklucza ona
w sposób konieczny teorii ewolucji; teologiczną intencją monogenizmu jest naj-
częściej obrona tradycyjnego rozumienia katolickiej nauki o grzechu pierworodnym
(Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pach-
ciarek. - Warszawa, 2005 s. 203)

221

monoteizm
wiara w jednego (i tylko jednego), osobowego, wszechmocnego, wszechwiedzące-
go i miłującego bez granic Boga, który jest Stwórcą i Panem wszystkich ludzi i
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nadprzyrodzoność

wszystkich rzeczy, a mimo to istnieje odrębnie od wszechświata i poza nim; Izra-
elici praktykowali początkowo tylko ”monolatrię” (oddawanie czci jednemu Bogu),
co nie oznaczało, że odrzucali istnienie (niższej rangi) bóstw pogańskich; od ok. VI
w. pne wiara Izraela pociągała za sobą wyraźne odrzucenie istnienia jakichkolwiek
innych bogów; wiara w Jednego Boga w Trzech Osobach, nie sprzeciwia się au-
tentycznemu monoteizmowi (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 190)

437

monoteizm pierwotny
teoria głoszona przez W. Schmidta, wg której monoteizm jest pierwotną (pierwszą)
formą religii dzisiejszych i prahistorycznych ludów zbieracko-łowieckich; tłumaczono
to zjawisko, odwołując się do praobjawienia (por.Leksykon teologii fundamentalnej
/ red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 816-822)

125

monoteletyzm
herezja chrystologiczna, głosząca, że Chrystus, mimo posiadania także ludzkiej
natury, miał tylko jedną (boską) wolę; Sobór Konstantynopolitański III odrzucił ten
pogląd i ogłosił dogmat, że w Chrystusie są nie tylko dwie natury, ale także dwie
wole, które jednak działają w pełnej zgodzie (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G.
Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł.
J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 189)

184

nabożeństwo do Matki Bożej
103

nadprzyrodzoność
Pseudo-Dionizy Areopagita używał terminu nadprzyrodzoność w odniesieniu do
Boga, który jest ponad naszymi kategoriami, naszym doświadczeniem i ponad na-
szą naturą; w charytologii określa się tym wyrażeniem wszystko to, czego człowiek
może dostąpić tylko dzięki łasce Bożej; człowiek przynależy do świata stworzeń,
a więc do świata natury, może jednak dzięki łasce Bożej dostąpić stanu dziecięc-
twa Bożego i zbawienia; nie może to prowadzić do myślenia dualistycznego, jakoby
nadprzyrodzoność była czymś obcym człowieczeństwu, czymś dodanym do natu-
ry człowieka, a więc niekoniecznym; według Biblii człowiek od samego początku
swego istnienia został powołany, by znaleźć ostateczne szczęście w obcowaniu z
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nadprzyrodzoność egzystencjalna

Bogiem, a zatem wszsycy ludzie powołani są do celu nadprzyrodzonego, jakim
jest nadprzyrodzone życie wieczne; powołanie to może wyrażać się na płaszczyź-
nie świadomości w pragnieniu szczęścia, którego nic na ziemi nie może zaspokoić,
w poszukiwaniu absolutnej Prawdy, absolutnego Dobra; człowiek posiada nie tyl-
ko nadprzyrodzone powołanie, ale także nadprzyrodzoną godność, ponieważ jest
obrazem Boga; realizacja celu nadprzyrodzonego jest zaś w pełnym tego słowa
znaczeniu realizacją człowieczeństwa (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G.
Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł.
J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 194)

771

nadprzyrodzoność egzystencjalna
termin zastosowany w teologii przez Karla Rahnera; nadprzyrodzoność egzysten-
cjalna oznacza, że zanim ludzie przyjmą łaskę, są już do niej pozytywnie ”zdetermi-
nowani”, a nie tylko zewnętrznie się z nią stykają jako z ofertą zbawienia; wszyscy
ludzie zanim przyjęli lub odrzucili zbawienie, w samej istocie swego istnienia zostali
bowiem ogarnięci przez z wolnej woli darowaną łaskę Bożą przekazaną przez Chry-
stusa (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 194)

772

nadzieja
jedna z trzech cnót teologicznych, czynne oczekiwanie na spełnienie przyszłych
błogosławieństw, oparte na wierze i wyrażające się w miłości (O’Collins, Gerald;
Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angiel-
sko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 195)

165

narodzenie i dzieciństwo Jezusa
dzieciństwo Jezusa opisane jest przez dwóch ewangelistów: Mateusza (1-2) i Łuka-
sza (1-2) i stanowi prolog nadający ton ich Ewangeliom; z dzieciństwa Jezusa znane
są następujące epizody: narodzenie, obrzezanie i ofiarowanie w świątyni, ucieczka
do Egiptu oraz zagubienie dwunastoletniego Jezusa w świątyni; znacznie więcej
faktów podają apokryficzne Ewangelie dzieciństwa, które jednak nie mają żadnej
normatywnej wartości

494
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natura ludzka

naród wybrany
termin wyrażający wiarę, że Izrael został powołany przez Jahwe do szczególnej
służby, oddzielony od innych narodów i obdarowany przez Boga specjalnym przy-
mierzem (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 165 [hasło: Lud Boży])

558

natchnienie biblijne
specjalne oddziaływanie i kierowanie Ducha Świętego, dzięki któremu księgi Pisma
Świętego zostały ułożone i dzięki któremu mogą być nazwane Słowem Bożym; do
sporządzenia ksiąg świętych Bóg wybrał ludzi, którymi posłużył się jako używający-
mi swoich zdolności i sił, by dzięki Jego działaniu w nich i przez nich, oni sami jako
prawdziwi autorzy przekazali na Piśmie to wszystko, i tylko to, czego On chciał
(por. KKK 106)

769

natura ludzka
w teologii mówi się o naturze ludzkiej w kontekście nadprzyrodzonego powołania
człowieka i jego zbawienia; w czasach Ojców Kościoła wyrażenie ”natura ludzka”
używane było w znaczeniu ogółu wszystkich ludzi, którzy powołani przez Boga,
by stać się Jego dziećmi, popadli w grzech i potrzebowali zbawienia; w średnio-
wiecznej teologii scholastycznej wyrażenie ”natura ludzka” rozumiane jest także w
znaczeniu, jakie nadała mu filozofia arystotelesowska, a zatem jako to, co stanowi
o istocie człowieka i właściwym dla niego działaniu; pozwoliło to później w polemi-
ce z Reformacją i jansenizmem przeciwstawiać tzw. ”naturę czystą” wszystkiemu
co nadnaturalne (nadprzyrodzone), a zatem łasce, jaką Bóg obdarza człowieka, i
ostatecznej chwale, do której go powołuje; według klasycznego stwierdzenia łaska
nie niszczy natury, lecz zakłada jej istnienie i ją wywyższa; należy pamiętać, że stan
”czysto naturalny” jest pojęciem abstrakcyjnym; porządek łaski istniał od samego
początku, bo od początku ludzie byli powołani do nadprzyrodzonego życia wiecz-
nego; człowiek nigdy nie istniał więc w ”naturze czystej”, istniał zawsze w stanie
”natury wyniesionej”; człowiek posiada nadprzyrodzone powołanie i nadprzyrodzo-
ną godność, a łaska nie jest rzeczywistością całkowicie zewnętrzną (a więc obcą) w
stosunku do ludzkiej natury (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 197-198)

770
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nauczanie Jezusa

nauczanie Jezusa
nauczanie Jezusa koncentrowało się na bliskim Królestwie Bożym, nowej etyce i
relacjach człowieka z Bogiem, który jest miłosiernym Ojcem

481

nauczanie nadzwyczajne
obejmuje te definicje dogmatyczne, które zostały ogłaszane przez papieża ex ca-
thedra lub przez sobory powszechne (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red.
M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 832 [hasło: Nauczycielski Urząd Kościoła])

569

nauczanie zwyczajne
w jego zakres wchodzi całość nauki papieża i biskupów pozostających w łączności
z papieżem (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-
-Kraków, 2002 s. 832 [hasło: Nauczycielski Urząd Kościoła])

568

nauczanie zwyczajne papieża
nauczanie papieża, gdy nie wypowiada się ex cathedra; nauczanie zwyczajne jest
wiążące, jeśli papież głosi daną naukę w łączności z całym Kościołem (wówczas
można nawet mówić o dogmacie z powszechnego nauczania); natomiast prywatne
poglądy teologiczne papieża, głoszone przez niego jako teologa, a nie na mocy auto-
rytetu Najwyższego Pasterza Kościoła, nie muszą być podzielane ani przyjmowane
przez wiernych

579

negacja historyczności Jezusa
istnienie Jezusa Chrystusa było kwestionowane (przez niektórych badaczy) dopiero
od XIX w., kiedy pojawiły się próby tłumaczenia genezy chrześcijaństwa z pomi-
nięciem Jego osoby; u podstaw tych założeń znajdowały się kierunki filozoficzne
(idealizm i materializm) oraz odpowiednio sprofilowane religioznawstwo; począt-
ki chrześcijaństwa wywodzono z historyzacji mitu, mitu lunarnego lub deifikacji
(teorie mitologiczne); uważano, że postać Jezusa jest personifikacją mitów astral-
nych lub jest pochodzenia synkretycznego (por. Leksykon teologii fundamentalnej
/ red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 516-521 [hasło: Historycznośc Jezusa
- współczesne zakwestionowania])

471
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niecierpiętliwość Boga

negacja zmartwychwstania Jezusa
powstało szereg hipotez, które próbowały podważyć i zanegować realność zmar-
twychwstania, a tym samym wartość chrześcijaństwa jako religii objawionej i zbaw-
czej (hipoteza oszustwa, dokonanego przez uczniów Jezusa, którzy ukradli Jego
ciało z grobu; hipoteza letargu Jezusa, czyli pozornej śmierci; hipoteza subiek-
tywnych wizji i halucynacji uczniów; hipotezy krytyczno-literackie, według których
opowieści o spotkaniach ze Zmartwychwstałym są jedynie kerygmatyczną interpre-
tacją przeżyć uczniów po śmierci Jezusa) (por. Leksykon teologii fundamentalnej
/ red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 1372-1374)

610

neotomizm
kierunek w filozofii współczesnej, związany z odrodzeniem i odnowieniem myśli św.
Tomasza z Akwinu

257

nestorianizm
herezja chrystologiczna, potępiona na Soborze Efeskim, głosząca, że w Jezusie
Chrystusie były obecne dwie różne osoby - boska i ludzka, które były odrębnymi
podmiotami, dla natury boskiej i ludzkiej, a ich zjednoczenie miało charakter czy-
sto moralny i psychologiczny, a nie ontologiczny; przypisywano ją Nestoriuszowi
(stąd nazwa), który kwestionował maryjny tytuł ”Theotokos” (O’Collins, Gerald;
Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angiel-
sko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 203)

186

Niebo (teologia)
w teologii chrześcijańskiej niebo jest nazwą ostatecznego stanu zbawienia ludzi zjed-
noczonych z Bogiem i wyzwolonych (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G.
Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł.
J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 203-204)

28

niecierpiętliwość Boga
przymiot, który przypisywano w filozofii Bogu; uważano Go za niezdolnego do od-
czuwania cierpienia; uważano, że wolność od możliwości cierpienia to konsekwen-
cja faktu, że Bóg nie może podlegać zmianom powodowanym z zewnątrz (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 204)
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nieczystość

516

nieczystość
151

nieomylność Kościoła
wolność od możliwości popełnienia błędu w sprawach dotyczących prawd objawio-
nych i moralności, którą Chrystus przez Ducha Świętego obdarzył cały Kościół, a w
szczególności kolegium biskupów, będące w łączności z papieżem (podmiotem nie-
omylności jest cały episkopat Kościoła w łaczności z papieżem, sobór powszechny
razem z papieżem oraz sam papież nauczający ex cathedra); nieomylność Kościoła
właściwie rozumiana oznacza, że wspólnota wierzących jako całość na mocy łaski
Bożej, a nie ludzkiej zdolności, nie może utracić prawdy, a Urząd Nauczycielski Ko-
ścioła, ogłaszając treści objawienia Bożego jako ostatecznie wiążące, jest na mocy
łaski Bożej wolny od błędu (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny
/ przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 223-225)

565

nieomylność papieska
dogmat uchwalony na Soborze Watykańskim I, który stwierdza, że papież jest nie-
omylny, gdy jako najwyższy nauczyciel Kościoła, powołując się na swój najwyższy
autorytet nauczycielski, wydaje powszechnie i ostatecznie obowiązującą decyzję
doktrynalną, dotyczącą objawionej przez Boga prawdy; orzeczenie papieża musi
jednak wyrażać przekonanie wiary całego Kościoła; papież jest w swych decyzjach,
tak jak biskupi i wszyscy inni nauczający, związany Pismem Świętym, Tradycją i
wcześniejszymi orzeczeniami Kościoła; w swoich prywatnych poglądach i w osobi-
stym postępowaniu papież nigdy nie jest ”nieomylny”; ogłoszenie dogmatu o nie-
omylności papieskiej spowodowało schizmę w Kościele katolickim i wyodrębnienie
się Kościoła starokatolickiego (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny
/ przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 224 [hasło: Nieomyl-
nośc])

566

niepojętość Boga
przymiot Boży oznaczający, że Bóg jako obsolutna tajemnica, znajduje się poza
zasięgiem ludzkiego rozumowania; to, co wiemy z objawienia, uzdalnia nas tylko
do uświadomienia sobie, że w rzeczywistości nie znamy Boga (por. O’Collins, Ge-
rald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 206)
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niezmienność Boga

514

niepokalane poczęcie
dogmat ogłoszony przez Piusa IX w 1854 r., według którego na podstawie jedynego
w swoim rodzaju przywileju i ze względu na zasługi swego Syna, Maryja z Nazaretu
była wolna od jakiegokolwiek grzechu, nawet od grzechu pierworodnego, i to od
samego swego poczęcia; święto Niepokalanego Poczęcia, obchodzone 8 grudnia,
znano już VII w. (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć
teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B.
Żak. - Kraków, 2002 s. 206)

456

nierozerwalność małżeństwa
według teologii katolickiej sakramentalny związek małżeński, który został zatwier-
dzony i dopełniony stosunkiem seksualnym (w sposób godny człowieka i ukierun-
kowany na zrodzenie dzieci) nie może być rozwiązany i trwa aż do śmierci jednego
ze współmałżonków; nierozerwalnosć ta jest konsekwencją faktu, że przez sakra-
ment nowożeńcy są włączeni w trwałą jedność, jaka istnieje między Chrystusem i
Kościołem (por. http://teologia.pl/m k/zag06-7c.htm#3)

380

nieśmiertelność duszy
wiara, że choć za życia człowieka ciało i dusza stanowią bardzo ścisłą jedność,
to jednak w chwili śmierci dusza nie ulega unicestwieniu (pomimo rozpadu ciała),
ponieważ stworzona została z innej substancji niż materia; dusza żyje nadal bez
ciała, zanim ponownie się z nim połączy podczas zmartwychwstania; dla określe-
nia duszy zmarłego człowieka używa się w teologii określenia ”anima separata”
(http://teologia.pl/m k/zag03-03.htm#2)

240

niezmienność Boga
przymiot Boży wyprowadzony z platońskiej i arystotelesowskiej koncepcji ruchu,
wykluczający każdą umotywowaną czy spowodowaną ”z zewnątrz” zmianę w Bogu
(por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P.
Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 226)

516
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Nowa Ewa

Nowa Ewa
tytuł nadawany Maryi jako duchowej Matce wszystkich ludzi; ojcowie Kościoła do-
strzegali analogię między Maryją a Ewą - matką wszystkich żyjących; o ile niepo-
słuszeństwo Ewy przyniosło śmierc, o tyle posłuszna miłość Maryi przyniosła życie
ludzkości dzięki zbawczej działalności Jej Syna (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 210)

112

nowacjanizm
rygorystyczna nauka o pokucie, według której Kościół powinien odmawiać pojedna-
nia ze sobą, uczestniczenia w praktykach wspólnoty Kościoła i przebaczenia grze-
chów tym, którzy wyrzekli się wiary, i w ogóle wszystkim obciążonym grzechami
śmiertelnymi, którzy utracili łaskę chrztu, nawet gdyby wyrazili żal i nawrócili się;
ponieważ papież Korneliusz udzielił zgody na ponowne przyjęcie do Kościoła (bez
potrzeby chrztu) tych, którzy okazali słabość podczas prześladowań, Nowacjan po-
starał się o święcenia biskupie i usiłował, obierając Rzym za siedzibę, zorganizować
anty-Kościół, zginął jednak jako męczennik podczas prześładowań za panowania
cesarza Waleriana; na Soborze Nicejskim I nowacjanie zostali potępieni za to, że
uważali siebie za Kościół ze wszech miar święty, wykluczający grzeszników (por.
Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pach-
ciarek. - Warszawa, 2005 s. 228)

809a

nowe narodzenie
duchowe odrodzenie, które sprawia sakrament chrztu; św. Paweł mówi o chrzcie,
że jest śmiercią starego stanu grzechu, a równoczśnie nowym życiem w Chrystusie
zmartwychwstałym (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teolo-
gicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. -
Kraków, 2002 s. 210-211)

799

Nowe Przymierze
doskonałe przymierze Boga z całą ludzkością, zawarte przez Jezusa Chrystusa pod-
czas Ostatniej Wieczerzy jako sakramentalnej antycypacji śmierci i zmartwychwsta-
nia Jezusa (por. Słownik teologiczny / A. Zuberbier. - Katowice, 1998 s. 477-478)

69
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obecność Chrystusa

nowe stworzenie
kiedy teologia mowi o nowym stworzeniu ma na myśli głównie wyzwolenie i zba-
wienie, które ogarnie cały świat stworzony, bedąc powołaniem do pełniejszego niż
dotąd uczestnictwa świata w swym życiu (por. Kijas, Zdzisław J. Początki świata
i człowieka, Kraków 2004 s. 287)

789

Nowy Lud Boży
według NT wierzący w Chrystusa tworzą nowy Lud Boży (Rz 9,25-26; 1P 2,9-10; Ap
21,3); Sobór Watykański II wyrażeniem ”Lud Boży” posłużył się jako główną nazwą
oznaczającą Kościół; we współczesnej teologii podkreśla się, że istnieje Jeden Lud
Boży, który tworzą: Lud Starego Przymierza oraz Kościół (Nowy Lud Boży) (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 165
[hasło: Lud Boży])

549

Nowy Testament
druga część zbioru ksiąg stanowiących Pismo Święte (uznawana przez chrześcijan)

295

obcowanie świętych
wzajemna duchowa łączność między świętymi w niebie, cierpiącymi w czyśccu i
wierzącymi na ziemi, która przejawia się w kulcie świętych, modlitwie za zmarłych i
modlitwie o wstawiennictwo; jest wyrazem wiary, że Kościół Chrystusa przekracza
granice tego świata (w dawnej terminologii na ukazanie tej wielowymiarowej rze-
czywistości Kościoła używano określeń: Kościół triumfujący, Kościół cierpiący oraz
Kościół pielgrzymujący) (por. Fontbona, Jaume. Świętych obcowanie, Kielce 2006
s. 5-9)

22

obecność Chrystusa
katolicy wierzą w prawdziwą, rzeczywistą i istotową obecność Chrystusa w Eucha-
rystii pod postaciami Chleba i Wina, posługując się pojęciem transsubstancjacja;
inne odłamy chrześcijaństwa albo w ogóle nie uznają realnej obecności Chrystusa w
Eucharystii (sprowadzając ją tylko do pamiątki Wieczerzy Pańskiej i uznając chleb i
wino jedynie za symbole ciała i krwi Chrystusa) albo posługują się własnymi wyja-
śnieniami i terminologią, majacą wyjaśnić tę obecność (np. konsubstancjacja) (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
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objawienie

z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 288
[hasło: Rzeczywista obecność])

806

objawienie
nadprzyrodzone działanie Boga polegające na bezpośrednim lub pośrednim ujaw-
nieniu człowiekowi Swojego istnienia, natury oraz zbawczej woli, w celu wezwania
człowieka do dialogu, osobowej wspólnoty miłości i ostatecznie do wiecznego życia
z Bogiem (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kra-
ków, 2002 s. 859)

121

objawienie historyczne
nadprzyrodzone działanie Boga, polegające na wkroczeniu Boga w dzieje ludzkości
poprzez słowa i czyny, poprzez zawarcie przymierza z narodem wybranym, powo-
ływanie proroków i interwencje zbawcze; objawienie to swoją pełnię osiągnęło w
Jezusie Chrystusie; w Kościołach protestanckich utożsamiane jest z treścią Biblii
(por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002
s. 865)

122

objawienie maryjne
szczególny rodzaj objawienia prywatnego, podczas którego dochodzi do ukazania
się Maryi i przekazania orędzia wzywającego do pokuty

114

objawienie naturalne
manifestowanie się Boga poprzez świat stworzony (por. Leksykon teologii funda-
mentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 859)

123

objawienie prywatne
doświadczenie wiary indywidualnych osób, dla których poprzez szczególne orędzie
Boga stały się jawne pewne treści wiary, tak że mogą je przekazać innym; treści te
nie należą jednak do depozytu wiary powierzonego całemu Kościołowi i jego Urzę-
dowi Nauczycielskiemu do przechowania i przepowiadania; nie muszą być również
przyjmowane przez wszystkich wiernych; istotowo nie wnoszą niczego nowego do
objawienia chrześcijańskiego (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny
/ przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 232)
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obraz Boży

537

objawienie w Fatimie
116

objawienie w Guadalupe
117

objawienie w La Salette-Fallavaux
119

objawienie w Lourdes
118

objawienie w Medjugorie
115

Oblubienica
według NT relacja między Kościołem a Chrystusem jest analogiczna do rela-
cji męża i żony; Chrystus jest Głową Kościoła tak jak mąż głową żony (por.
http://teologia.pl/m k/kkk1k09.htm#1h)

550

Oblubieniec
w ST Jahwe jest ukazywany jako Oblubieniec Ludu Bożego; w NT Jezus Chrystus
nazywany jest Oblubieńcem w relacji do Kościoła-Oblubienicy - Chrystus i Kościół
są jednym ciałem, tak samo jak mąż i żona (por. Praktyczny słownik biblijny /
red. A. Grabner-Haider; przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 1994
k. 857)

87

obraz Boży
według Pisma Świętego ludzie (mężczyzna i kobieta) zostali stworzeni na obraz i
podobieństwo Boże (Rdz 1, 26-27), skutkiem czego człowiek reprezentuje Boga
wobec całego stworzenia; obraz Boży to przyrodzna właściwośc ludzi jako stworzeń
obdarzonych rozumem i wolną wolą; nie można utracić obrazu Bożego, a przez
grzech może być on tylko zaciemniony; stanowi podstawę godności i praw człowieka
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Obrona Konfesji Augsburskiej

(O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 213-214)
(niektórzy uważają obraz Boży i podobieństwo Boże za synonimy)

229

Obrona Konfesji Augsburskiej
jedna z sześciu ksiąg symbolicznych Kościoła luterańskiego, napisana przez Filipa
Melanchtona (1530-1531) (Karski, Karol. Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i
wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa 1994 s. 123-127)

260

odkupienie
grecki termin ”apolytrosis” oznaczał pierwotnie wykupienie z niewoli za określoną
cenę, nabycie na własność; w świeckim sensie odkupienie to zapłacenie właścicielo-
wi za niewolnika po czym obdarowanie go wolnością; w ujęciu teologicznym termin
nawiązuje do biblijnego sposobu mówienia o tym, że Chrystus przyszedł na świat,
aby ”dać swoje życie na okup za ludzi” (Mt 20,28); NT ukazuje odkupienie jako
uwolnienie ludzi z niewoli grzechu przez ofiarę krzyżową Jezusa Chrystusa i nabycie
ich przez swoją przelaną krew jako własność Boga; istniała koncepcją, że ludzkość
została wykupiona w ten sposób spod władzy Szatana, który wcześniej był jej wła-
ścicielem; według innej koncepcji okup otrzymał Ojciec Niebieski jako przebłaganie
za nieposłuszeństwo popełnione przez ludzi (por. KKK 622)
[często terminy ”zbawienie” i ”odkupienie” traktowane są jako synonimy i używane
bywają zamiennie, zbawienie jest jednak pojęciem bardziej ogólnym, przynależącym
do podstawowych kategorii wszystkich religii, także niechrześcijańskich; odkupienie
zaś to termin ściśle chrześcijański oznaczający dzieło odkupienia i wykupienia z
niewoli grzechów, które dokonało się przez życie, śmierć, mękę i zmartwychwstanie
Jezusa]

749

odpust
odpuszczenie kary doczesnej za popełnione grzechy, za które już wyrażono żal i
które już zostały podarowane; to zmazanie kary czerpię Kościół ze skarbnicy nie-
skończonych zasług Chrystusa i z uczestnictwa świętych w Jego męce i chwale; po
gwałtownej krytyce teologicznej i całkowitym odrzuceniu odpustów przez chrze-
ścijaństwo reformacyjne, sobór trydencki ostrzegł przed nadużyciami, ale zarazem
potwierdził, że odpusty są błogosłwieństwem i należy je zachować w nauczaniu
Kościoła; zarówno odpust zupełny jak i cząstkowy może być ofiarowany za dusze
cierpiące w czyśćcu

369
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ojcostwo Boga

ofiara
czynność o charakterze rytualnym, polegająca na złożeniu daru istocie ponadziem-
skiej dla nawiązania z nią kontaktu, dziękczynienia, okazania skruchy lub jako wyna-
grodznie za grzechy; składającym ofiarę (ofiarnikiem) jest zasadniczo desygnowana
przez wspolnotę kultyczną osoba o określonym autorytecie i kwalifikacjach moral-
nych (choć nie wyklucza się też możliwości indywidualnego składania ofiar); jako
żertwa ofiarna może być składane wszystko, co stanowi dla człowieka realną bądź
symboliczną wartość (istniały także ofiary z ludzi); Jezus uważał swoją śmierć za
ofiarę za grzechy ludzkości (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Ru-
secki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 43-45)

760

ofiara Jezusa
według teologii chrześcijańskiej Jezus ofiarował się na krzyżu w sposób dobrowolny
dla naszego zbawienia; ofiara Jezusa jest jedyna i doskonała - dopełnia i przekra-
cza wszystkie możliwe ofiary; Eucharystia jest pamiątką i uobecnieniem tej jedynej
ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu (a nie jej powtarzaniem); według teologii za-
dośćuczynienia, Jezus (dobrowolnie przyjmując śmierć na krzyżu) zadośćuczynił w
naszym imieniu za tę bezmierną obrazę Boga, jaką jest grzech; we współczesnej
teologii unika się mówienia o śmierci Jezusa jako ofierze przebłagalnej, mającej
złagodzić gniew Boga i szuka się innych sposobów ujmowania jej ofiarniczego cha-
rakteru (por. KKK 606-614)

604

ojcostwo Boga
określenie i wzywanie Boga jako Ojca ma swoje źródło w doświadczeniu opieki
Boga Jahwe nad Izraelitami; w Ewangeliach Ojciec to najczęstsze określenie Boga;
daje On ochronę, troszczy się i przebacza; szczególny związek Jezusa z Jego Ojcem
znajduje wyraz w poufałym zwrocie ”Abba”, który przejęli także wierzący; w Biblii
spotykamy wypowiedzi o macierzyństwie Boga; biblijne i dogmatyczne określenia
Boga jako Ojca i Matki, wskazują w sposób oczywisty, w ramach objawienia, że
jest On osobą, ale mają charakter analogiczny (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy
leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s.
241-242)
[termin ”Bóg Ojciec” odnosi się do Pierwszej Osoby Trójcy Świętej; ”ojcostwo
Boga” dotyczy zaś relacji Boga do człowieka, porównywanej drogą analogii do
bycia ojcem lub matką]

652
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ojcowie apostolscy

ojcowie apostolscy
określenie autorów pism, które nie należą do kanonu NT, ale powstały w bliskim
mu okresie i uchodzą za prawowierne teksty teologiczne; są ważnymi źródłami do
poznania wczesnego Kościoła (Didache, List Barnaby, Ii II List Klemensa, Listy św.
Ignacego, List Polikarpa do Filipian, Męczeństwo św. Polikarpa, Pasterz Hermasa,
List Diogneta) (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T.
Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 242)

650

ojcowie Kapadoccy
określenie najbardziej wpływowych w IV w. teologów, mieszkających w Kapadocji
(Bazylego z Cezarei, Grzegorza z Nyssy i Grzegorza z Nazjanzu); starali się oni
teologicznie pogłębic naukę soboru w Nicei (325) i dostarczyli autorytatywnego i
kompetentnego pod względem intelektualnym materiału dla soboru w Konstanty-
nopolu (381); bronili teologicznej formuły, że jeden Bóg - jako jedna jedyna istota
(ousia) - istnieje w trzech hipostazach; ich wpływ zaznaczył się również w uchwa-
łach soboru w Chalcedonie (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny
/ przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 242)

651

ojcowie Kościoła
chrześcijańscy pisarze, żyjący w starożytności (do VIII w.), którzy, zachowując jed-
ność wiary i wspólnotę z Kościołem, byli w swoim czasie i miejscu godnymi zaufania
nauczycielami (por. Słownik teologiczny / red. A. Zuberbier. - Katowice, 1998 s.
364)

649

opatrzność
przekonanie, że wszechmądry, kochający wszystkich i wszystko Bóg kieruje naturą i
dziejami świata oraz biegiem życia poszczególnych ludzi, otaczając ich opieką (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z
indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 223-224)

535

opętanie
niezwykły skutek działania pozaludzkiej, osobowej złej mocy, przybierający formę
pochodzącego z zewnątrz zawładnięcia albo wewnętrznego wzięcia w posiadanie,
co staje się źródłem choroby i prowadzi do zaburzeń psychicznych (por. Praktyczny
słownik biblijny / red. A. Grabner-Haider; przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek.
- Warszawa, 1994 kol. 896-897)
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osoba ludzka

18

orygenizm
nauka i kierunek filozoficzny, którego natchnieniem był Orygenes z Aleksandrii; ja-
ko pierwszy wielki przedstawiciel teologii systematycznej kładł on nacisk na obrazy
(w widzialny sposób symbolizujące niewidzialny świat duchowy) i na nasze przebó-
stwienie dzięki łasce; ; jego hipoteza o ostatecznym zbawieniu wszystkich stworzeń,
o uprzednim istnieniu dusz ludzkich (łącznie z duszą Chrystusa) i widoczne podpo-
rządkowanie Syna Ojcu spotkało się z krytyką i sprzeciwem; poglądy przypisywane
Orygenesowi zostały potępione na synodzie w 543 r. , a potem na Soborze Konstan-
tynopolitańskim II w 553 r. (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 226)

419

osoba
termin początkowo oznaczał maskę noszoną na scenie; w III i IV w. termin pojawił
się w dykusjach teologicznych na temat Bóstwa i człowieczeństwa Jezusa Chrystusa
i ostecznie posłużył do wyrażenia wiary w Jezusa Chrystusa, jako jednej osoby w
dwu naturach; klasyczną definicję osoby sformułował Boecjusz (jest to jednostko-
wa substancja rozumnej natury); inną tradycję w rozumieniu osoby zapoczątkował
działający na dworze Karola Wielkiego Alkuin z Yorku, według którego osoba jest
to podmiot niezbywalnych praw; oba te, uzupełniające się nawzajem, określenia
osoby spełniły ważną fukcję w kształtowaniu średniowiecznej teologii Trójcy Świę-
tej i średniowiecznej chrystologii (por. Słownik teologiczny / red. A. Zuberbier. -
Katowice, 1998 s. 371)

653

osoba ludzka
pojęcie odnoszące się do każdego człowieka jako konkretnej istoty rozumnej; w
filozofii nowożytnej o osobie ludzkiej mówi się głównie w odniesieniu do wolności i
godności człowieka, podkreślając, że jest on podmiotem rozumnych i wolnych dzia-
łań; Karol Wojtyła ujmował osobę jako podmiot w sensie metafizycznym oraz kładł
nacisk na aspekt świadomego przeżywania siebie i spełniania siebie jako osoby w
czynie moralnym; konsekwencją rozumienia osoby jest uznanie jej godności (wśród
innych bytów tylko osoba zostaje rozpoznana przez inne osoby jako ich równorzędny
partner, a w rozpoznaniu i ukształtowaniu w ten sposób relacji osobowej ujawnia
się aksjologia osoby ludzkiej, inaczej mówiąc jej wartość, którą nazywamy godno-
ścią); godność osoby ludzkiej jest punktem wyjścia i podstawą praw człowieka (por.
Słownik teologiczny / red. A. Zuberbier. - Katowice, 1998 s. 371-373)
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osobowość Boga

654

osobowość Boga
przymiot Boży oznaczający, że Bóg nie jest jakaś energią czy siłą kosmiczną, ale
jest żywą istotą i Osobą; termin osoba (jako pojęcie filozoficzne, zaczerpnięte z
ludzkiego doświadczenia) może byc uzyty w stosunku do Boga tylko analogicznie
(por. http://www.teologia.pl/m k/zag02c-01.htm#1a)

503

osobowość Szatana
niektórzy teologowie kwestionują istnienie Szatana jako bytu osobowego, uważając
go za bezosobową moc, metaforę lub personifikację zła; według Karla Gustawa
Junga Szatan jest ciemną stroną samego Boga, a nie odrębnym bytem; Kongrega-
cja Doktryny Wiary w reskrypcie z 9 VI 1971 r. uznała poglądy negujące osobo-
wośc Szatana za niemożliwe do pogodzenia z Pismem Świętym i nauką IV Soboru
Laterańskiego; ponieważ personalistyczne rozumienie osoby zakłada zdolność do
nawiązywania relacji międzyosobowych, a Szatan jest negacją i burzycielem wszel-
kich relacji oraz stanowi antytezę proegzystencji, niektórzy teologowie wprowadzili
na określenie Szatana termin ”nie-osoba” (J. Ratzinger, W. Kasper, K. Lehmann)
oraz ”antyosoba” (K. Rahner), nie oznacza to jednak u nich negacji osobowości
Szatana w wymiarze ontycznym, ale wyłacznie w aspekcie moralnym (por. Lek-
sykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 1170
[hasło: Szatan])

656

Ostatnia Wieczerza
uczta pożegnalna Jezusa z Jego uczniami, w czasie której ustanowiona została
Eucharystia; prawdopodobnie była żydowską ucztą paschalną, upamiętniającą wy-
zwolenie Izraela z niewoli egipskiej; Jezus nadał jej nowy eschatologiczny sens jako
antycypacji uczty mesjańskiej (por. Praktyczny słownik biblijny / red. A. Grab-
ner-Haider; przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 1994 k.1395-1396
[hasło: Wieczerza (Jezusa)])

498

otchłań
starotestamentalne określenie ”miejsca pobytu” zmarłych, którzy tam kontynuują
swą egzystencję cieni; miejsce podobne do greckiego Hadesu; niekiedy niesłusz-
nie utożsamiane z piekłem; we współczesnej teologii pojęcie zarzucone, tak więc
w sensie ścisłym nie można uznać otchłani za jeden ze stanów eschatycznych w

466



palamizm

eschatologii katolickiej; nauka o otchłani wpłynęła na koncepcje tzw. limbus pa-
trum i limbus puerorum (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny /
przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 360 [hasło: Szeol])

361

ousia
(gr. istota) wyraz, którego użył Sobór Nicejski I na oznaczenie, że w jednej i tej
samej naturze Bożej mają udział Bóg Ojciec i Syn Boży; także Sobór Konstantyno-
politański III (533) nauczał wyraźnie, że wszystkie Trzy Osoby Boże mają udział w
tej samej ousia; w języku łacińskim wyraz ousia tłumaczono nie tylko przez ”essen-
tia” (istota), ale także przez ”substantia” (coś co się znajduje pod czymś drugim),
co zbyt łatwo kojarzy się z greckim wyrazem ”hypostasis”, gdy więc mówiono o
Bogu w trzech hipostazach, było to błędnie rozumiane jako mówienie o trzech
substancjach Boga, co mogło być rozumiane jako triteizm; problem został rozwią-
zny, gdy zaproponowano mówienie o trzech hipostazach jednej substancji (jest to
klasyczna definicja Trójcy jako Jednego Boga w Trzech Osobach) (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 228)

544

Owczarnia
Kościoł jest owczarnią, której jedyną i konieczną bramą jest Chrystus; jest trzodą,
której sam Bóg zapowiedział, że będzie jej pasterzem i której owce, chociaż rzą-
dzone przez różnych pasterzy-ludzi, są jednak nieustannie prowadzone i karmione
przez samego Chrystusa, Dobrego Pasterza, który oddał swoje życie za owce (por.
KKK 754)

552

owoce Ducha Świętego
doskonałości, które kształtuje w nas Duch Święty; tradycyjnie w Kościele katolic-
kim wymienia się ich 12 (miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość)
(KKK 1832)

332

palamizm
synteza teologiczna Grzegorza Palamasa (1296-1359), który żeby utrzymać twier-
dzenie, że ludzie autentycznie mogą upodobnić się do Boga przez przebóstwienie
bez naruszania Bożej transcendencji, wprowadził rozrożnienie między niedostępną
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panenteizm

i niepoznawalną Bożą istotą a energiami, przez które Bóg daje się nam poznać i
sprawia, że uczestniczymy w Jego Boskim życiu (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 230)

454

panenteizm
odmiana panteizmu; pogląd, że Bóg tak przenika wszechświat, iż wszystko się w
Nim zawiera; w przeciwieństwie do klasycznego panteizmu (który utrzymuje, że
wszystko jest Bogiem), panentezim głosi, że chociaż Bóg zawiera w sobie wszech-
świat, jest także ponad nim (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 231)

435

panowanie człowieka
zawierając przymierze z pierwszymi ludźmi, Bóg nakazał im ”czynić sobie Ziemię
poddaną”, czyli reprezentować władzę Boga wobec stworzenia; wyrażać się to po-
winno w trosce o stworzony świat, którego człowiek jest zarządcą w imieniu Boga,
a także w pracy nad udoskonalaniem świata (por. Cząstka, Katarzyna. ”Czyńcie
sobie ziemię poddaną” (Rdz 1, 28) w interpretacji teologów polskich po Soborze
Watykańskim II, Niepokalanów 2004)

249

panteistyczna koncepcja zła
dominowała w filozofii stoików, częściowo u Platona i w neoplatonizmie; według
niej istnieje jeden doskonały, wieczny i boski Byt, którego odbiciem (emanacjami)
są byty nietrwałe i zmienne; świat jako całość stanowi doskonałą harmonię; w tym
kontekście zło postrzegane jest jako potrzebne dla zachowania harmonii świata
(por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002
s. 1364 [hasło: Zło])

531

panteizm
kierunek filozoficzny i teologiczny, który utożsamia Boga z wszechświatem; jest
obecny w religiach Wschodu; istnienie Boga tożsamego z naturą wyjaśnia się na
sposób naturalny (panteizm naturalistyczny), bądź na sposób boski (panteizm ema-
nacyjny); w chrześcijaństwie jest to pokusa typowa dla myślicieli mistycyzujących i
neoplatońskich; częstą konsekwencją panteizmu jest negowanie istnienia Boga jako
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Paraklet

osoby, dlatego niektórzy uważają panteizm za formę ateizmu, inni natomiast widzą
w nim ”uwięziony” teizm; Sobór Watykański I potępił panteizm (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 231)

434

papież
tytuł honorowy biskupa Rzymu, który jest głową Kościoła rzymskokatolickiego, ka-
tolickich Kościołów wschodnich, Stolicy Apostolskiej oraz państwa Watykan; we-
dług teologii katolickiej jest on następcą św. Piotra i pełni w kolegium biskupów
rolę analogiczną do tej, jaką pełnił św. Piotr w gronie Dwunastu, prymat papie-
ski jest więc oparty na sukcesji apostolskiej oraz szczególnych obietnicach udzie-
lonych przez Jezusa Chrystusa św. Piotrowi; Sobór Watykański I zdogmatyzował
nieomylność papieską w orzeczeniach ex cathedra (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 232)
[tytułu papieża używa również prawosławny patriarcha Aleksandrii i całej Afryki
oraz koptyjski patriarcha Aleksandrii, który jest głową Kościoła koptyjskiego]

570

papocezaryzm
pogląd o zwierzchności papieża nad wszelką władzą świecką; opierano go na tzw.
teorii dwóch mieczy (Jezus powiedział św. Piotrowi, że wystarczą mu dwa mie-
cze; w średniowieczu uważano, że symbolizują one władzę świecką i duchową;
ponieważ każdy papież jako następca św. Piotra miał posiadać ”miecz świecki”,
twierdzono, że władza każdego monarchy ma swoje źródło w woli papieża) (por.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Papocezaryzm)

563

Paraklet
1. wyraz używany na określenie zmartwychwstałego Jezusa, jako tego, który wsta-
wia się za grzesznikami u Ojca Niebieskiego (1J 2, 1-2) ; 2. w Ewangelii Jana ter-
min stosowany na określenie Ducha Świętego jako Wspomożyciela i Ducha Prawdy,
który zostanie zesłany, aby działać w uczniach i prowadzić ich (J 14,16.26; 15,26;
16,7); według interpretacjach islamskich zapowiadanym przez Jezusa Parakletem
jest Mahomet (Sura 61:6) (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 52)

715
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partykularyzm zbawienia

partykularyzm zbawienia
doktryna zawężająca możliwość otrzymania łask Bożych i zbawienia do poszcze-
gólnych narodowości czy grup

719

paruzja
przyjście Chrystusa w chwale pod koniec dziejów, żeby osądzić świat, będące osta-
tecznym następstwem pierwszego Jego przyjscia przez wcielenie (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indek-
sem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s.234)

31

patripasjanizm
heretycki pogląd, że na krzyżu cierpiał i umarł Bóg Ojciec (była to kosekwencja
modalizmu, albo błędnie rozumianej nauki o communicatio idiomatum) (O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 236-237)

193

pelagianizm
herezja głosząca błędną naukę o łasce; zapoczątkował ją Pelagiusz (ok. 400 r.),
mnich z Brytanii lub Irlandii, który uczył, że ludzie mogą osiągnąć zbawienie dzięki
wytrwałym wysiłkom; grzech pierworodny sprowadził on do złego przykładu danego
przez Adama, a łaskę do dobrego przykładu danego nam przez Chrystusa; herezji
tej zdecydowanie przeciwstawił się św. Augustyn z Hippony, potępiły ją synody
w Północnej Afryce, a w 431 r. Sobór Efeski (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 237)

704

pentarchia
teoria popularna w pierwszym tysiącleciu, według której rządy nad jednym i niepo-
dzielnym Kościołem chrześcijańskim sprawować będzie pięciu patriarchów: rzymski,
konstantynopolitański, aleksandryjski, antiocheński i jerozolimski; od czasu schi-
zmy między Wschodem a Zachodem (ostatecznie dopiero od odrzucenia Soboru
Florenckiego) greckie Kościoły prawosławne mówiły o tetrarchii (rządach czterech
patriarchów); idei pentarchii jednak nigdy całkowicie nie zarzucono i zakłada ona
pewne możliwości ekumeniczne (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Lek-
sykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J.
Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 237-238)
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pierwszy grzech

587

pewność zbawienia
termin teologii reformacyjnej, oznaczający tak silną wiarę w usprawiedliwienie, że
wiary tej nie da się już pogodzić z żadnym powątpiewaniem w swoje ostatecz-
ne zbawienie; Sobór Trydencki odrzucił tego rodaju pewność własnego zbawienia
(por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P.
Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 262)

721

piekło
miejsce albo stan, w którym wiecznie cierpią złe duchy oraz grzesznicy, którzy nie
okazali żalu za grzechy i skazali sami siebie na brak możliwości oglądania Boga (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 240)

29

pierwotna niewinność
stan łaski pierwszych ludzi i ich zażyłości z Bogiem, zanim popełnili grzech pier-
worodny; pierwsi ludzie zostali stworzeni w łasce uświęcającej , a ich celem było
widzenie Boga i tym samym udział w życiu wiecznym; w teologii scholastycznej
opracowano całą serię darów pozaprzyrodzonych, jakie przypuszczalnie otrzyma-
li wtedy Adam i Ewa, oprócz podstawowego nadprzyrodzonego daru łaski (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 317-318
[hasło: Sprawiedliwość pierwotna])

245

pierwsi ludzie
według Biblii pierwsza para ludzka stworzona przez Boga i zamieszkująca przed
upadkiem ogród Eden; Biblia ukazuje ich jako protoplastów całej istniejącej ludz-
kości

232

pierwszy grzech
w teologii oznacza wolną, podjętą przez pierwszych ludzi decyzję okazania niepo-
słuszeństwa Bogu, za którą pierwsi ludzie są osobiście odpowiedzialni; nie należy
tego aktu nieposłuszeństwa mylic z grzechem pierworodnym, który przechodzi na
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pięć dróg

potomstwo Adama i za który ludzie nie są osobiście odpowiedzialni (por. Vorgrim-
ler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. -
Warszawa, 2005 s. 263)

246

pięć dróg
pięć sposobów uzasadniania tezy o istnieniu Boga, podany przez św. Tomasza z
Akwinu; w każdym z argumentów stwierdza się pewien empirycznie poznawalny
fakt, będący pewnym aspektem przygodności bytów w świecie i wyjaśnia się go
przez odwołanie do racji nazywanej Bogiem; są to argumenty: z ruchu, z przyczyny
sprawczej, z przygodności bytów, ze stopni doskonałości i z celowości; trzy pierw-
sze argumenty określa się także mianem dowodu kosmologicznego (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 241)

440

Pisma wyznaniowe
księgi, ujmujące podstawowe prawdy wiary różnych Kościołów reformowanych i
stanowiące fundament ich tożsamości

258

pleroma
niejasny termin występujacy w Listach Pawłowych, oznaczający pełnię istoty Bo-
ga albo Jego łaski; Paweł używał go w sensie chrystologicznym (w odniesieniu do
pełnej miary bóstwa Chrystusa) i kosmiczno-eklezjologicznym (w odniesieniu do
Kościoła jako dopełnienia Chrystusa); termin ten był używany również przez gno-
styków (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 244)

788

płciowość ludzka
stwarzając człowieka, Bóg wpisał w jego człowieczeństwo podział na płeć męską i
żeńską; płciowość nie jest zjawiskiem czysto biologicznym, lecz dotyczy samej we-
wnętrznej istoty osoby ludzkiej jako takiej; płciowość wywiera wpływ na wszelkie
sfery osoby ludzkiej w jedności jej ciała i duszy; zróżnicowanie i komplementarność
fizyczna, moralna i duchowa są ukierunkowane na dobro małżeństwa i życia rodzin-
nego; każda z płci z taką samą godnością, chociaż w różny sposób, jest obrazem
mocy i czułej miłości Boga (por. KKK 2331-2335; KKK 2361)
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pochodzenie człowieka

659

pneumatocentryzm
w posoborowej literaturze teologicznej pojęcie odzwierciedlające historiozbawczy
dynamizm działania Ducha Świętego, wyrażające pogląd lub postawę, zgodnie z
którymi Duch Święty stanowi podstawę chrześcijańskiej egzystencji i teologii, jako
zasada umożliwiająca poznanie Boga i osobowe związanie z Nim człowieka (por.
Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s.
925-929)

344

pneumatologia
traktat wchodzący w skład teologii dogmatycznej; nauka o Duchu Świętym

34

pneumatologia biblijna
nauka o Duchu Świętym w NT, a także teologiczna refleksja nad zapowiedzia-
mi (czy figurami) Ducha Świętego w ST (takimi jak: Duch Boga, Chwała Boża,
Mądrość Boża)

710

pobożność
wewnętrzna, charakteryzująca się zaufaniem i nacechowana modlitwą postawa czło-
wieka wobec Boga; dar pobożności sprawia, że człowiek może oddawać właściwą i
należną cześć Bogu (por. Leksykon duchowości katolickiej / red. M. Chmielewski.
- Lublin-Kraków, 2002 s. 192)

336

pochodzenie człowieka
1. całokształt procesów ewolucyjnych, które w drodze stopniowych zmian struktury
morfologicznej i fizjologicznej, szczególnie genetycznej, doprowadziły do przekształ-
cenia się populacji przedludzkich w populacje człowieka (antropogeneza przyrodni-
cza); 2. analiza w aspekcie filozoficznym możliwości wyprowadzenia ciała ludzkiego
z niższych form przy pomocy działania przyczyn naturalnych, tzn. czy wskazy-
wane przez przyrodoznawstwo mechanizmy mogły doprowadzić do pojawienia się
człowieka, istoty różniącej się wieloaspektowo od pozostałego świata biotycznego
(antropogeneza filozoficzna) ; 3. problematyka pochodzenia człowieka domaga się
ponadto uzgodnienia wyników badań empirycznych o człowieku z teologicznymi
wnioskami wyprowadzonymi z objawienia (Papież Pius XII w encyklice ”Humani
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pochodzenie Ducha Świętego

generis” wykazał, że pomiędzy poglądami ewolucjonizmu, a doktryną chrześcijń-
ska w sprawie pochodzenia człowieka nie ma sprzeczności, katolicy mogą bowiem
przyjmować pochodzenie ciał ludzkiego ze świata zwierząt, przy równoczesnym za-
chowaniu prawdy o bezpośrenim stwarzaniu duszy ludzkiej przez Boga) (EK, t.1,
k. 677-678 (hasło: Antropogeneza))

218

pochodzenie Ducha Świętego
terminem teologicznym wyrażającym pochodzenie Ducha Św. w Trójcy Świętej jest
słowo: ”tchnienie”; NT nazywa Ducha Świętego ”tchnieniem Ojca” (Mt 10, 20)
oraz ”tchnieniem Syna” (Ga 4, 6); teologia katolicka stoi na stanowisku, że Duch
Święty jest tchnieniem Ojca i Syna, będących razem jedną przyczyną; św. Augu-
styn wyjaśniał pochodzenie Ducha Świętego przez wzajemną miłość Ojca i Syna
(O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 344
[hasło: Tchnienie])

354

pochodzenie duszy
[dotyczy tego, jak teologia tłumaczy powstanie duszy pierwszego człowieka i dusz
rodzących się obecnie dzieci]

223

pochodzenie Osób Bożych
termin teologiczny wyrażający sposób w jaki Druga i Trzecia Osoba Trójcy Świętej
pochodzą od Boga Ojca; pochodzenie Syna od Ojca nazywa się zrodzeniem, a
pochodzenie Ducha Świętego od Ojca i Syna nazywa się tchnieniem (O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 245)

539

podobieństwo Boże
według Pisma Świętego ludzie (mężczyzna i kobieta) zostali stworzeni na obraz i
podobieństwo Boże (Rdz 1, 26-27); w przeciwieństwie do obrazu Bożego, podo-
bieństwo Boże zostało utracone przez grzech, ale można je odtworzyć przez łaskę
chrztu i przez życie wiary; według Ojców Kościoła podobieństwo Boże stanowić po-
winno cel dążeń człowieka; stanowi doskonały model, który został mu naznaczony
i który powinien osiągnąć w swoim ziemskim życiu przy pomocy Bożej łaski (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
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politeizm

z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 213-214
(hasło: Obraz Boży))
(niektórzy obraz Boży i podobieństwo Boże, uważają za synonimy)

220

pokój
w ujęciu biblijnym jest to wszechstronny dobrobyt będący wynikiem łączności z
Bogiem, w szczególności zaś zbawczy pokój związany z epoką mesjańską; Jezus
nazwał błogosławionymi tych, którzy wprowadzają pokój; powstawszy z martwych,
pozostawił nam pokój ”jakiego świat dać nie może” (J 14,27; 20,19.21; Kol 3,15);
pokój ten pociąga za sobą nową solidarność zrodzoną z Jego śmierci i zmartwych-
wstania (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 248)

750

pokusa
51

poligenizm
hipoteza antropologiczna, według której ludzkość wywodzi się nie od jednej pa-
ry przodków (jak twierdzi monogenizm), lecz od całej pierwszej populacji; papież
Pius XII w encyklice ”Humani generis”, ostrzegał przed poligenizmem, nie widząc
możliwości pogodzenia go z nauką o grzechu pierworodnym; późniejsi teologowie
proponowali jednak różne sposoby godzenia wiary w istnienie grzechu pierworod-
nego z poligenizmem

222

politeizm
przekonanie, że istnieje wielu bogów, którzy są czesto zgrupowani wokół najwyższe-
go bóstwa w jakiś panteon o znaczeniu hierarchicznym; bogowie ci stanowią uoso-
bienie różnych doznań, funkcji życiowych i zjawisk przyrodniczych (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indek-
sem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 387-388 [hasło:
Wielobóstwo])

430

475



posługa Piotrowa

posługa Piotrowa
szczególna służba na rzecz wiary chrześcijańskiej, życia i jedności, jaką pełnił św.
Piotr i jaką kontynuują jego następcy - biskupi Rzymu; posługiwanie Piotrowe ozna-
cza dawanie świadectwa zmartwychwstaniu Chrystusa i pełnienie z miłością obo-
wiązków pasterskich (por. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/munus petrinumdevisu.html)

578

posłuszeństwo Jezusa
św. Paweł napisał, że jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali
się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego, wszyscy staną się sprawiedliwy-
mi (Rz 5,19); to właśnie posłuszeństwo Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego (który
w przyjętym człowieczeństwie przyjął skutki nieposłuszeństwa Adama) przyniosło
usprawiedliwienie ludziom; posłuszeństwo Jezusa wobec Ojca trwało przez całe Je-
go życie, a na koniec wyraziło się w dobrowolnym przyjęciu śmierci (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indek-
sem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 251 [hasło:
Posłuszeństwo])

603

pośrednictwo Jezusa
Jezus Chrystus, będąc Bogiem i Człowiekiem, jest ostatecznym i jedynym Pośredni-
kiem między Bogiem a grzeszną ludzkością; również po zmartwychwstaniu, Jezus,
który wszedł raz na zawsze do sanktuarium niebieskiego, wstawia się ciągle za nami
jako Pośrednik i zapewnia nam nieustanne wylanie Ducha Świętego; jedyne pośred-
nictwo Jezusa nie stoi w sprzeczności z pośrednictwem Maryi i świętych, które ma
inny charakter i jest uczestnictwem w pośrednictwie Chrystusa (por. O’Collins, Ge-
rald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 252-253)

602

pośrednictwo Maryi
określenie przyjęte w mariologii katolickiej, które mówi, że Maryja, jako Matka
Jezusa, Jedynego Pośrednika, również uczestniczy w Jego pośrednictwie, ponie-
waż jest tak bardzo związana z własnym Synem, że może wstawiac się skutecznie
za innymi swymi dziecmi (tzn. za wierzącymi w Chrystusa) i zjednywac im nie-
ustannie dary zbawienia wiecznego; mówienie o Maryi jako pośredniczce wszelkich
łask jest teologicznie niepoprawne i niestosowne z ekumenicznego punktu widze-
nia; współczesna teologia podkreśla, że pośrednictwo Maryi jest całkowicie zależne
od jedynego pośrednictwa Chrystusa, jest więc pośrednictwem względnym (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
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poznanie Boga

z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 253
[hasło: Pośredniczka])

461

powołanie
oznacza przeświadczenie człowieka, że jakaś określona forma życia odpowiada woli
Bożej i że zgodnie z nią może byc ona życiowym zadaniem, które ma znaczenie dla
jego wiecznego zbawienia u Boga; powołanie ma ścisły zwiazek z pojęciem wybra-
nia; w tradycji kościelnej termin ”powołanie” odnoszono w specyficznym znaczeniu
do przekonania człowieka, że jest powołany do kapłaństwa i życia zakonnego; Sobór
Watykański II starał się powiązać powołanie ze szczególnymi formami życia i służ-
bą w perspektywie powszechnego powołania chrześcijan (por. Vorgrimler, Herbert.
Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa,
2005 s. 289-290)

767

powołanie kapłańskie
816

powszechność Kościoła
cecha prawdziwego Kościoła, która sprawia, że obejmuje on wszystko i jednoczy w
jeden Lud Boży ludzi różnych ras, języków i kultur (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 136 (hasło: Katolickość))

146

poznanie Boga
poniewaz Bóg jest w stosunku do świata bytem transcendentnym i absolutnym,
nie może być przedmiotem bezpośredniego i jednoznacznego poznania ludzkiego,
jednak może być poznany naturalnym światłem rozumu na podstawie stworzonego
świata; w filozofii naturę Boga określa się więc w oparciu o poznanie właściwo-
ści bytów pochodnych od Niego, co zakłada pewien rodzaj podobieństwa między
światem a Bogiem (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł.
T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 280-281 [hasło: Poznawalność
Boga)

451
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praca

praca
w Biblii Bóg pokazany jest jako Ten, który pracuje i odpoczywa; uprawę ziemi i
opiekę nad światem stworzonym uważa się za istotny wyraz podobieństwa do Bo-
ga, jakie cechuje człowieka; praca od początku stanowi istotne powołanie człowieka
do współdziałania z Bogiem w dziele dopełnienia stworzenia a także w służbie dla
dobra wspólnego; w teologii podkreśla się znaczenie pracy dla samorealizacji i sa-
mozachowania osoby; praca w węższym sensie oznacza zależną pracę zarobkową,
do której zmuszona jest większość ludzi z powodu koniecznego ekonomicznego za-
bezpieczenia egzystencji; współczesny podział pracy, wymuszony przez gospodarkę
rynkową, odciska na pracy negatywne cechy; w obliczu tej deformacji pracy, katolic-
ka nauka społeczna podkreśla, że człowiek ma pierwszeństwo przed pracą, a praca
przed kapitałem (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T.
Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 282-283)

661

praobjawienie
rodzaj objawienia Bożego, które miało być dane wszystkim ludziom na początku ich
dziejów i poprzedzało objawienie historyczne, zapoczątkowane powołaniem Abra-
hama; niektórzy przyjmują teorię praobjawienia jako podstawę tłumaczącą genezę
wszystkich religii oraz moralności (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M.
Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 871-873)

124

Prasakrament
powstałe w I połowie XX w. określenie Jezusa Chrystusa ze względu na pochodzenie
od Niego Kościoła i sakramentów (Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny
/ przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 283)

399

prawdomówność Boga
524

prawosławie
brak (Kościół prawosławny, tak jak Kościół katolicki, stanowi nieprzerwaną kon-
tynuację Kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa i jest bezpośrednim spadko-
biercą chrześcijaństwa, które pozprzestrzeniło się we wschodniej części cesarstwa
rzymskiego (później bizantyjskiego); w okresie sporów chrystologicznych V wieku
(nestorianizm i monofizytyzm) Kościół ten zachował ortodoksyjną naukę; nazwa
Kościół prawosławny funkcjonuje od momentu zerwania jedności między Wscho-
dem a Rzymem w 1054 r.; Kościół prawosławny uznaje za wiążące orzeczenia
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preegzystencja Jezusa Chrystusa

pierwszych siedmiu soborów powszechnych niepodzielonego Kościoła; oprócz do-
gamtów, które znajdują się w Symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiem, Kościół
prawosławny nie ma innych sformułowań dogmatycznych)

275

predestynacja
techniczny termin oznaczający odwieczne postanowienie Boga, dotyczące zbawienia
człowieka; termin ten jest używany w sensie pozytywnym (decyzja woli Bożej o
zbawieniu człowieka), albo w sensie podwójnej predestynacji (przeznaczenie do
zbawienia albo odrzucenia); co prawda niektóre teksty biblijne mogą wydawac się
potwierdzeniem dla tezy o podwójnej predestynacji, jednak wypowiedzi ST i NT o
wybraniu i powołaniu mówią tylko o pozytywnej predestynacji do zbawienia, która
wymaga wiary i zobowiazuje ludzi do odpowiedzialności (por. Vorgrimler, Herbert.
Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa,
2005 s. 290-291)

766

predestynacjonizm
pogląd, że Bóg część ludzi przeznaczył do zbawienia, a część do odrzucenia; tę
ostatnią negatywną predestynację nazywa się też reprobacją, która może być wa-
runkowa (spowodowana uprzednią wiedzą o tym, że stworzenie odrzuci Boga) albo
bezwarunkowa (uprzedzająca w porządku logicznym winę stworzenia i będąca przy-
czyną odrzucenia Boga przez stworzenie); przyjęcie takiego złego działania ze strony
Boga i tym samym negatywnej apriorycznej predestynacji teologia katolicka odrzu-
ca jako herezję (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T.
Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 315 [hasło: Reprobacja])

718

preegzystencja duszy
pogląd, że stworzenie duszy ma miejsce przed złączeniem jej z ciałem (jest to
odmiana platońskiego dualizmu) (http://www.teologia.pl/m k/zag03-03.htm#1)

226

preegzystencja Jezusa Chrystusa
przekonanie, że Jezus z Nazaretu był/jest osobowo identyczny z Synem Bożym,
który istniał od wieków i który przyszedł na świat, żeby objawić się w dziejach
ludzkich; termin preegzystencja dotyczy odwiecznego istnienia Syna Bożego przed
wcieleniem; nawet arianie, choć kwestionowali boskość, Jezusa Chrystusa, nie od-
rzucali Jego preegzystencji (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
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pretrynitologia

pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 259)

682

pretrynitologia
miejsca w ST, w których niejako podświadomie, wirtualnie i językowo, znajduje
się zapowiedź przyszłego objawienia tajemnicy Boga w Trzech Osobach, co od-
kryła dopiero hermeneutyka chrześcijańska (por. Bartnik, Czesław S. Dogmatyka
katolicka, Lublin 1999 s. 168-171)

157

prezbiter
początkowo w pierwotnych gminach chrześcijańskich gr. termin ”presbiteroi” (star-
si) był synonimem słowa ”episkopoi”(nadzorcy); w czasach św. Ignacego Antio-
cheńskiego prezbiterzy to już grupa, która występowała po nadzorcach (biskupach),
ale przed diakonami; na przełomie III i IV w. prezbiterów zaczęto nazywać kapła-
nami; w Kościele katolickim prezbiterat to drugi stopień święceń kapłańskich; w
Kościołach protestanckich prezbiterzy nie są uważani za kapłanów urzędowych, ale
za przedstawicieli ludu kapłańskiego, którzy są delegowani do sprawowania urzędu
posługi (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 259-260)

818

prezbiterianizm
sposób spawowania rządów w Kościołach protestanckich, polegający na tym, że
władza należy do całego szeregu urzędników aż po zgromadzenie ogólne, w któ-
rym uczestniczą wybrani przedtem reprezentaci: ministrowie i starsi (prezbiterzy);
prezbiterainizm jest związany z tradycją kalwińską; Kościół szkocki jest jedynym
Kościołem prezbiteriańskim, będącym jednocześnie Kościołem państwowym (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 260)

584

proces Jezusa
rekonstrukcję procesu Jezusa utrudnia brak urzędowych protokołów, można jed-
nak ustalić pewne fakty na podstawie przekazu Ewangelii (choc w Ewangeliach na
przedtstawienie procesu miała już wpływ interpretacja chrystologiczna i teologia
Ewangelistów); właściwy proces Jezusa odbył się przed namiestnikienm rzymskim -
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proroctwo

Poncjuszem Piłatem; opisana w Ewangeliach rozprawa, tocząca się przed Sanhedry-
nem, odbiega od żydowskiego porządku procesowego i dlatego niektórzy uważają,
że nie można jej nazywać procesem (było to raczej przesłuchanie) (por. Praktyczny
słownik biblijny / red. A. Grabner-Haider; przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek.
- Warszawa, 1994 k. 1051-1054)

496

procesy eschatyczne
zagadnienia eschatologiczne, koncentrujące się na udziale człowieka w śmierci i
zmartwychwstaniu Chrystusa oraz na ostatecznym spotkaniu z Chrystusem jako
prawdą (por. http://www.katechetyka.diecezja.opole.pl/lex/eschat.htm)

359

profetyzm
zjawisko występowania proroków w różnych religiach; profetyzm znany był w sta-
rożytnej Mezopotamii, gdzie wiązał się z kultem świątynnym; szczególne znaczenie
miał u Izraelitów, gdzie odegrał kluczową rolę w kształtowaniu się monoteistycz-
nego judaizmu; w NT prorokiem jest Jan Chrzciciel, cechy proroka ma też Jezus
Chrystus; chrześcijaństwo łączy profetyzm z działaniem Ducha Świętego (proroctwo
to jeden z charyzmatów) (por. Wielka Encyklopedia PWN, t.22, s.322)

347

prorocka funkcja Jezusa
funkcja prorocka, łącząc w sobie religijno-moralne walory proroków ST, ukazuje Je-
zusa jako Proroka i Nauczyciela, zapowiedzianego przez Mojżesza (Pwt 18, 15-19)
i wskazanego przez Ojca Niebieskiego (Mt 17,5); Jezus objawił Ojca nie tylo swoimi
słowami i czynami, ale całą swoją osobą - całą strukturą ontyczną; Jezus przekazuje
światau prawdę wiodącą do zycia, obiektywną i wyzwalającą; Jezus Chrystus jako
Prorok jest także Prawodawcą głoszącym prawo miłości Boga i człowieka (por. EK,
t.7, k.1361 [hasło: Jezus Chrystus - potrójna funkcja])

601

proroctwo
jeden z charyzmatów udzielanych przez Ducha Świętego niektórym chrześcijanom;
NT używa słowa ”proroctwo” w różnym sensie, może być to publiczne głoszenie na-
uki Bożej, wyjaśnianie wspólnocie aktualnej rzeczywistości, przypominanie obietnic
Bożych, przepowiadanie przyszłych wydarzeń lub tłumaczenie języków
[dotyczy wyłącznie charyzmatu proroctwa we wspólnocie Kościoła; do charaktery-
styki urzędu prorockiego lub szczególnego powołania prorockiego w ST służy termin
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prorok

”prorok”; do zjawiska występowania proroków w różnych religiach zastosowanie ma
termin ”profetyzm”]

343

prorok
człowiek powołany przez Boga i natchniony przez Ducha Bożego do szczególnego
mówienia lub działania w imieniu Boga; prorocy ST, wyjaśniający dawne wydarze-
nia i zapowiadający te, które miały nadejść, przemawiali na podstawie głębokiego
poznania Boga, głosili wierność przymierzu i przeciwstawiali się czysto zewnętrz-
nemy zachowaniu Prawa (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć
teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak.
- Kraków, 2002 s. 261)
[dotyczy charakterystyki proroków, urzędu prorockiego lub szczególnego powołania
prorockiego w ST; do charyzmatu proroctwa we wspólnocie Kościoła zastosowanie
ma termin ”proroctwo”; do zjawiska występowania proroków w różnych religiach
zastosowanie ma termin ”profetyzm”]

346

protestantyzm
systemy teologiczne i Kościoły związane w jakiś sposób z szesnastowieczną refor-
macją; za symboliczną datę początku protestantyzmu przyjmuje się dzień 31 paź-
dziernika 1517 r., kiedy to Marcin Luter ogłosił swoje 95 tez o odpustach; wśród
powszechnie przyjętych w protestantyżmie zasad zanjdują sie: nauka o usprawie-
dliwieniu przez samą tylko wiarę, uznanie powagi wyłącznie Pisma Świętego i po-
wszechne kapłaństwo wiernych (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 262 [hasło: Protestanci])

272

protologia
dział teologii dogmatycznej na temat Boga jako Stwórcy, poruszający zagadnienia
początku świata i ludzi w świetle wiary chrześcijańskiej; tradycyjnie w skład proto-
logii włącza się też traktat o aniołach dobrych i złych (O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 263-264)

205

prymat papieski
według teologii katolickiej z woli Chrystusa papież posiada prymat jurysdykcyjny,
oznaczający jego rzeczywisty autorytet w pasterskim rządzeniu całym Kościołem;
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przebóstwienie

wielu prawosławnych uznaje honorowy prymat papieża, odrzucając równocześnie
pogląd, że mógłby on mieć jakielwiek konsekwencje jurysdykcyjne (por. Schatz,
Klaus. Prymat papieski od początków do współczesności, Kraków 2004)

576

prymat Piotrowy
szczególna rola, jaką odgrywał Szymon-Piotr w gronie Dwunastu i w pierwotnym
Kościele; Jezus Chrystus obiecał Piotrowi, że będzie Skałą, na której zbudowany
zostanie Kościół, oraz że otrzyma klucze Królestwa i władzę rozwiązywania i zwią-
zywania; ponadto po zmartywchwstaniu Jezus nakazał Piotrowi pełnienie funkcji
pasterskiej w Kościele; Dzieje Apostolskie ukazują Piotra jako tego, który mó-
wi w imieniu Kościoła i przewodniczy kolegium Dwunastu; na podstawie prymatu
Piotra, Kościoł katolicki wnioskuje o prymacie każdego biskupa Rzymu, jako jego
następcy w sucesji apostolskiej, dlatego Kościoły protestanckie odrzucają prymat
Piotra, inaczej interpretując teksty biblijne, zawierające obietnicę prymatu (np.
uważają, że to nie Piotr jest skałą Kościoła, ale taka wiara, jaką miał Piotr) (por.
http://www.grekat.stalowol.pl/prymat.html)

577

przebaczenie grzechów
wiara w Boga odpuszczającego grzechy stanowi podstawową konsekwencję żydow-
sko-chrześcijańskiego pojmowaniu miłosierdzia Bożego względem ludzi; ponieważ
każdy grzech jest obrazą Boga, tylko On może go przebaczyć; Jezus odpuszczał
grzechy, co stało się przyczyną oskarżeń, że uważa siebie za Boga; Jan Chrzciciel na-
zwał Jezusa Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata; władzę odpuszczania
grzechów dał Chrystus Kościołowi, co realizuje się w sakramencie pojednania pod-
czas rozgrzeszenia; odpuszczenie grzechów jest także jednym ze skutków przyjęcia
chrztu (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 265)

786

przebóstwienie
według św. Ireneusza z Lyonu, św. Atanazego Wielkiego oraz innych Ojców Kościo-
ła - przebóstwienie stanowi cel wcielenia i oznacza uczestnictwo ludzi w naturze
samego Boga, ostateczny stan człowieka odkupionego, który dzięki łasce może
mieć udział w życiu Bożym; termin stosowany jest częściej w teologii chrześcijań-
stwa wschodniego; teologia zachodnia używa natomiast terminu uświęcenie (por.
O’Collins, Gerald ; Farrugia , Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków 2002 s. 265)
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przemienienie Jezusa

[termin deifikacja, używany na gruncie j. angielskiego, nie jest jednoznaczny]
738

przemienienie Jezusa
wydarzenie z życia Jezusa, kiedy na górze (prawdopodobnie Tabor) Piotr, Jakub i
Jan zobaczyli Go promieniującego chwałą w towarzystwie Mojżesza i Eliasza (re-
prezentujących Prawo i proroków); w mistyce wschodniej ”światło Taboru” stało
się synonimem najgłębszego przeżycia Boga, które całkowicie przemienia nasze ży-
cie po stromym wspinaniu się na górę (asceza) (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 266-267)

488

przeszkody małżeńskie
właściwości lub osobiste okoliczności, które stoją na przeszkodzie zawarcia związku
małżeńskiego (niedostateczny wiek, impotencja, już istniejące ważne małżeństwo,
święcenia, publicznie złożone śluby wieczyste, ścisłe pokrewieństwo) (O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 267)

382

przymierze
pakt, układ między dwoma kontrahentami i ich wzajemna przynależność do siebie;
termin biblijno-teologiczny określający partnerską relację Boga do człowieka (por.
Słownik teologiczny / A. Zuberbier. - Katowice, 1998 s. 475-478)

63

przymierze noachickie
przymierze Boga z ludzkością ocalałą po potopie (por. Bartnik Czesław S. Dogma-
tyka katolicka, Lublin, 1999 s. 68)

64

przymierze synajskie
przymierze Boga z Izraelem, kształtujące naród wybrany jako społeczność religijną
i kościelną (por. Bartnik Czesław S. Dogmatyka katolicka, Lublin, 1999 s. 68)

65
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przynależność do Kościoła

przymierze z Abrahamem
przymierze Boga z Abrahamem i jego potomstwem (por. Bartnik Czesław S. Do-
gmatyka katolicka, Lublin, 1999 s. 68)

65

przymierze z pierwszymi ludźmi
przymierze zawarte między Stwórcą a pierwszym małżeństwem, dotyczące udziału
człowieka w gospodarowaniu nad światem oraz zachowania woli Bożej (por. Bartnik
Czesław S. Dogmatyka katolicka, Lublin, 1999 s. 67)

67

przymioty Boga
właściwości, które przypisuje się Bogu (jako przynależne do Jego istoty), opierając
się na przemyśleniach filozoficznych (np. niezmienność), albo na objawieniu za-
wartym w Piśmie Świętym (np. wierność); wyrażają one - w granicach analogii -
niewyrażalną istotę Boga (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć
teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak.
- Kraków, 2002 s. 270)

500

przymioty Kościoła
cztery przymioty wyróżniające ukonstytuowaną przez Jezusa Chrystusa wspólnotę
religijną, a zarazem podstawowe znaki rozpoznawcze tejże wspólnoty (por. Leksy-
kon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 1393)

21

przynależność do Kościoła
w dawnej eklezjologii podstwę przynależności do Kościoła widziano przede wszyst-
kim w wierze i chrzcie; wraz z teologią kontrreformacyjną do tych więzi wyznania
(vinculum symbolicum) i sakramentu (vinculum liturgicum) doszła jeszcze instytu-
cjonalna więź z papieżem (vinculum hierarchicum); Sobór Watykański II stwierdził,
że Kościół Chrystusowy jest ”urzeczywistniony” (ma swoją ”konkretną postać”)
w Kościele katolickim, ale nie jest identyczny tylko i wyłącznie z Kościołem kato-
lickim; ochrzczeni chrześcijanie Kościołów i wspólnot niekatolickich, także należą
do Kościoła Chrystusa, choć nie są podporządkowani hierarchii rzymskokatolickiej;
nieochrzczeni natomiast są w różny sposób przyporządkowani jednemu Kościołowi,
co nie oznacza jeszcze przynależności do niego (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy
leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s.
301-302)
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przywilej Pawłowy

824

przywilej Pawłowy
prawo do ponownego zawarcia małżeństwa przez osoby, które były związane związ-
kiem małżeńskim, zanim przeszły na chrześcijaństwo i stwierdzają, że ich niechrze-
ścijański małżonek albo chce się odddzielić, albo im nie pozwoli w pokoju wypełniać
praktyk religijnych; zasadę tę sformułował św. Paweł (1 Kor 7,12-15) (O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 267)

383

przywilej Piotrowy
należące do papieża prawo rozwiązywania małżeństwa niesakramentalnego, jeśli ist-
nieją ważne ku temu powody (np. gdy małżeństwo kończy się rozwodem cywilnym,
a niewierzący małżonek chce nawrócić się na chrześcijaństwo i powtórnie zawrzeć
małżeństwo) (por. http://www.mateusz.pl/rodzina/as-mn.htm)

384

psychologia Jezusa
696

purytanizm
purytanami określały się te grupy w Kościele anglikańskim, które, przeciwstawia-
jąc się religijnym rozstrzygnięciom królowej Elżbiety I i kierując teologią kalwińską,
miały na celu oczyszczenie Kościoła z niebiblijnych naleciałości; obecnie na Wy-
spach Brytyjskich poglądy wywodzące sie z purytanizmu głoszą anglikanie z ”Low
Church” (ang. Niski Kościół), również nazywani czasem purytanami (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 272)

268

pusty grób
fakt stwierdzony przez niewiasty i uczniów w wielkanocny poranek po zmartwych-
wstaniu Jezusa; relacje związane z odkryciem pustego grobu, zajmują ważne miej-
sce we wszystkich czterech Ewangeliach; pusty grób obok chrystofanii stanowi w
chrześcijaństwie fundamentalny znak realności zmartwychwstania Jezusa; istnieją
różne próby kwestionowania historyczności pustego grobu lub interpretacje negu-
jące, że historyczny pusty grób jest znakim rezurekcyjnym (por. Leksykon teologii
fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 987-990)
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reinkarnacja

609

pycha
pierwsza z głównych wad moralnych; przesadne pragnienie własnej chwały, ego-
istyczne ujmowanie miłości własnej, wywyższanie się ponad innych; może prowa-
dzić do odrzucenia Boga i Jego woli (por. Jan Paweł II : encyklopedia nauczania
moralnego / red. J. Nagórny, K. Jeżyna. - Radom 2005, s. 448)

149

rachunek sumienia
etap przygotowywania się do sakramentu pokuty; próba lepszego poznania samego
siebie i własnych czynów, przeprowadzona w świetle słowa Bożego (por. KKK 1454)

782

rada
dar rady sprawia, że człowiek jest kierowany przez Boga; Duch Święty nakłania i
porusza człowieka do tego, co ma zrobić w konkretnych sytuacjach życia, zgodnie
z Bożym zamysłem (Leksykon duchowości katolickiej / red. M. Chmielewski. -
Lublin-Kraków, 2002 s. 192)

330

reinkarnacja
doktryna filozoficzno-religijna, uznająca możliwość wielokrotnego wcielania się du-
szy człowieka w organizmy roślinne, zwierzęce lub ludzkie w celu oczyszczenia z
win, wyzwolenia z ciała i osiągnięcia zbawienia; jest istotnym elementem religii
Wschodu (hinduizm, dżinizm, buddyzm); jej elementy znaleźć można w animizmie
i totemizmie u niektórych ludów pierwotnych; znana była również w filozofii i re-
ligiach Zachodu (orfizm, filozofia Pitagorasa, Empedoklesa, Platona i Plotyna); w
pierwszych wiekach chrześcijaństwa głoszona była przez heretyckie ruchy gnosty-
ków i manichejczyków, a w średniowieczu przez katarów i albigensów; w czasach
nowożytnych reinkarnację uznają różne systemy teozoficzne, a przede wszystkim
synkretystyczny ruch New Age; z chrześcijańskiego punktu widzenia reinkarnacja
jest nie do przyjęcia, jako sprzeczna z Objawieniem Bożym, a ściślej z biblijną
koncepcją Boga, soteriologią, eschatologią i antropologią (por. Leksykon teologii
fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 1008-1010)

703
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relacje Osób Bożych

relacje Osób Bożych
dotyczy hierarchii i relacji Osób Boskich między sobą w jednym Bogu; do takich
relacji należy ojcostwo (stanowi o Ojcu), synostwo (o Logosie), tchnienie bierne (o
Duchu Świętym) i tchnienie czynne (wspólne Ojcu i Synowi, nie tworzące jednak
nowej Osoby); absolutna tajemnica trzech Osób Bożych w ich odwiecznym życiu
określana jest mianem Trójcy immanentnej - w przeciwieństwie do Trójcy ekono-
micznej (tak określa się działanie Boga, który dał się stopniowo poznać jako Trójca,
najpierw przez objawienie się w ST jako Bóg Jedyny, a potem przez wcielenie Syna
i zesłanie Ducha Świętego); na określenie relacji Osób Bożych, polegających na ich
wzajemnym przenikaniu i wspołistnieniu, św. Grzegorz z Nazjanzu i św. Jan Dama-
sceński stosowali termin: perychoreza trynitarna (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-pol-
skim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 279 [hasło: Relacje między
Osobami Bożymi]; s. 368 [hasło: Trójca immanentna]; s. 239 [hasło: Perychoreza
trynitarna])

538

Reszta
termin biblijny oznaczający, że Bóg karząc, nie niszczy zupełnie, zostawia jakąś resz-
tę, która jest nośnikiem nadziei na zbawienie; w teologii biblijnej zazwyczaj dotyczy
części Ludu Izraela, ocalałej z kataklizmów i nieszczęść, wiernej Bogu, stanowiącej
podstawę dla przyszłego odrodzenia; w chrześcijaństwie termin ten jest stosowany
na określenie Kościoła - ludu Bożego, jako tej części Izraela, która przyjęła Jezusa
Chrystusa (por. http://www.biblia.poznan.pl/PS/Dodatki/Slownik.htm)

559

rodzina Jezusa
dotyczy rodziny Jezusa zarówno ze strony Jego matki, jak i ze strony Józefa, który
uchodził za prawowitego ojca Jezusa; NT wspomina o braciach i siostrach Jezusa;
imiona niektórych krewnych Jezusa są podane w NT (np. Kleofas), inne (np. Jo-
achim i Anna - imiona rodziców Maryi) przechowała tradycja; do rodziny Jezusa
należy zaliczyć również Zachariasza, Elżbietę i ich syna - Jana zwanego Chrzcicie-
lem (Maryja była bowiem spokrewniona z Elżbietą); Ewangelia Łukasza i Ewangelia
Mateusza podają dwie genealogie Jezusa, potwierdzające Jego pochodzenie z rodu
Dawida (por. http://tygodnik.onet.pl/1858,1356582,dzial.html)

479

rozeznanie duchowe
szczególny dar, sprawiający, że człowiek staje się zdolny do odróżniania Bożych
charyzmatów od całkiem naturalnych uzdolnień i wpływów złego ducha; w teologii
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rozwój dogmatów

duchowości używa się także tego terminu w sensie ogólnym - jako istotny przed-
miot kierownictwa duchowego rozeznanie duchowe dotyczy orzekania oraz wyda-
wania sądów o motywach działania człowieka, chodzi np. o zdolność oceny, co w
danej chwili jest dobre czy szkodliwe dla rozwoju duchowego osoby (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 282)

340

rozgrzeszenie
rozgrzeszenie jest istotną częścią sakramentu pokuty i nawiązuje do Chrystusowej
posługi przebaczania grzechów, a także do władzy ”związywania” i ”rozwiązywa-
nia”, jaką pozostawił On Kościołowi; absolucja polega na wypowiedzeniu nad skru-
szonymi grzesznikami formuły przebaczenia ich osobistych grzechów przez Chry-
stusa; Sobór Trydencki określił, że rozgrzeszenie jest nie tylko deklaracją (czyli
stwierdzeniem), ale że jest także aktem prawnym; jeśli zagraża niebezpieczeństwo
śmierci albo jeżeli ze względu na wielką ilość chcących przystąpic do sakramentu
pokuty niemożliwa jest spowiedź indywidualna, kapłan możne udzielić rozgrzeszenia
ogólnego; rozgrzeszenie na początku Mszy św. i podczas Liturgii Godzin nie jest
sakramentem, lecz ”sakramentale” (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G.
Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł.
J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 282-283)

785

roztropność
cnota, która uzdalnia do rozeznawania w każdej okoliczności pradziwego dobra,
udziela bodźców do stosownego działania i podsuwa wybór własciwych środków
do uzyskania dobra (Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T.
Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 315)

161

rozum
dar rozumu oczyszcza intelekt człowieka, aby w pełniejszym świetle mógł przenikać
myśl Boga (Leksykon duchowości katolickiej / red. M. Chmielewski. - Lublin-Kra-
ków, 2002 s. 192)

329

rozwój dogmatów
stopniowy rozwój pojmowania objawionych przez Boga nadprzyrodzonych prawd
wiary, zawartych w Piśmie Świętym oraz głoszonych przez Urząd Nauczycielski Ko-
ścioła, a także proces ich wyjaśniania, uściślania i formułowania; należy do zakresu
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różaniec

badań dogmatyki i wchodzi w skład historii dogmatów; wiąże się z nim pojęcie
reinteretacji dogmatów (formuły dogmatyczne wyrażone zostały za pomocą pojęć
uwarunkowanych mentalnością określonego czasu i kultury, podczas gdy wyrażona
za ich pomocą rzeczywistość jest ponadczasowa - dlatego konieczne jest doskonale-
nie tych formuł w celu pełniejszego odtworzenia rzeczywistości objawionej, odczy-
tywanej w nieco inny sposób w każdej epoce historycznej; przy odczytywaniu przez
współczesnych teologów treści dogmatu, jego sensu i znaczenia, konieczne jest
uwzględnianie środowiskowo-kulturowego kontekstu oraz szczególnych okoliczności
jego ogłoszenia, przy równoczesnym zachowaniu zasad reinterpretacji, mających na
celu wydobycie możliwie ”czystej” prawdy objawionej z ludzkich pojęć); aktualne
pozostaje też zapotrzebowanie na ”nowe” dogmaty, wyrażające jedną i tą samą,
niezmienną i wciąż aktualną rzeczywistość objawioną (pod warunkiem zgodności z
dogmatami już określonymi) (por. EK, t.4, k.14-17)

640

różaniec
107

ruch charyzmatyczny
spontaniczny chrześcijański ruch odnowy, występujący przeciw skostniałym struk-
turom religijnym i teologicznym, podkreślający osobiste doświadczenie działania
Ducha Świętego w życiu codziennym; inaczej niż u zielonoświątkowców, ruch cha-
ryzmatyczny nie tworzy odrębnych ugrupowań, lecz ma na celu udzielanie wszyst-
kim ochrzczonym pomocy w przeżywaniu nowego życia w Duchu Świętym (por.
EK, t.3, k.98)

350

ruch zielonoświątkowy
te wspólnoty chrześcijańskie, które kładą nacisk na chrzest w Duchu Świętym i na
specjalne dary, takie jak: uzdrawianie, prorokowanie, mówienie różnymi językami
(O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 407
[hasło: Zielonoświątkowcy])

351

rządy w Kościele
564
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sakrament naturalny

sakrament
sakramenty są skutecznymi i widzialnymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chry-
stusa i powierzonymi Kościołowi; nie tylko wskazują na rzeczywistośc niewidzialną,
ale także wprowadzają wiernych w tajemnicę życia Bożego; obrzędy widzialne, w
których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każde-
mu sakramentowi; przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią
dyspozycją; jako znaki łaski sakramenty aktualizują i realizują w człowieku Chry-
stusowe dzieło uświęcenia i zbawienia (por. KKK 1131)

386

sakrament chorych
sakrament nawiązujący do nowotestamentalnego posługiwania chorym; wyraża so-
lidarność całego Kościoła z ludźmi chorymi, cierpiącymi i umierającymi, uzdalniając
ich do zaczerpnięcia duchowego i fizycznego zdrowia ze zwyciestwa Chrystusa nad
chorobą i śmiercią (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teolo-
gicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. -
Kraków, 2002 s. 196 [hasło: Namaszczenie chorych])

774

sakrament kapłaństwa
zgodnie z przekonaniem wiary Kościoła rzymskokatolickiego i wielu innych Kościo-
łów chrześcijańskich, głównie prawosławnych Kościołów wschodnich, jest to jeden z
siedmiu sakramentów Kościoła; obecnie istnieją w Kościele trzy stopnie sakramen-
tu święceń; Sobór Watykański II dostrzega ”pełnię” sakramentu święceń w sakra-
mentalnych święceniach biskupich, natomiast sakramentalne święcenia diakońskie
i kapłańskie w różny sposób dają w nim udział; w sakramencie święceń liturgia
sakramentalna składa się z nałożenia rąk (zazwyczaj przez biskupa) i modlitwy
towarzyszącej temu gestowi oraz namaszczenia czoła i dłoni; sakramentu święceń
nie można powtórzyć, gdyż odciska on niezatarty znak w duszy, jednak udzielone
wraz z tym sakramentem uprawnienia mogą być, zgodnie z przyznaną jurysdykcją
ograniczone albo zawieszone (suspendowane) (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy lek-
sykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s.
246 [hasło: Ordo, Ordynacja])

812

sakrament naturalny
pojęcie teologiczne, zainspirowane przez św. Augustyna, który mówił o ”rajskich
sakramentach” (drzewo życia, małżeństwo); teologia średniowieczna była przekona-
na, że Bóg z racji swej powszechnej woli zbawczej zapewnił skuteczność, podobną
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sakrament podstawowy

do skuteczności sakramentów, pewnym czynnościom kultowo-rytualnym, spełnia-
nym przez ludzi w świecie przed- i pozachrześcijańkim, przy czym decyzję co do
określonego znaku mógł pozostawić ludziom (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy lek-
sykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s.
324)

403

sakrament podstawowy
we współczesnej teologii mówi się o Kościele jako podstawowym sakramencie, który
konkretnie urzeczywistnia się w życiu siedmioma sakramentami; model eklezjolo-
gii, która tak postrzega Kościół, nazywany jest eklezjologią sakramentalną (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 290
[hasło: Sakrament])

400

sakrament pojednania
sakrament umożliwiający odpuszczenie grzechów popełnionych po chrzcie świętym;
odpowiada on na głęboką potrzebę wyznawania grzechów, otrzymania przebaczenia
od Boga i pojednania się ze wspólnotą zranioną naszymi grzechami (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indek-
sem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 290 [hasło:
Sakrament pokuty])

775

sakramentalia
określenie rytuałów, które nie pochodzą bezpośrednio od Jezusa Chrystusa, ale zo-
stały wprowadzone przez Kośiół, aby w pewnym sensie ”naśladując” sakramenty, za
pomocą modlitwy uświęcały życie ludzkie, środowisko życia i stworzenie jako całośc;
rozszerzając definicję sakramentaliów z rzeczy (np. palmy rozdawane na Niedzielę
Palmową) lub praktyk (odmawianie różańca) na znaki ogarniające wszystko, Sobór
Watykański II wskazał, że wszystko można w życiu uświęcic (por. O’Collins, Ge-
rald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 290)

398

sakramentologia
dział teologii dogmatycznej, którego przedmiotem są sakramenty Kościoła; sakra-
menty są omawiane również w ramach teologii moralnej (w kontekście ich wpływu
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samozbawienie

na życie chrześcijańskie), w ramach liturgiki (w kontekście obrzędów, związanych
z ich udzielaniem) oraz w ramach prawa kanonicznego

387

sakramentologia biblijna
koncentruje się na omawianiu biblijnych podstaw katolickiej teologii sakramentów
oraz analizie tekstów biblijnych, związanych z sakramentami (dotyczy to także
starotestamentalnej typologii sakramentów)

388

sakramenty inicjacji chrześcijańskiej
trzy sakramenty (chrzest, bierzmowanie i Eucharystia), na których opiera się wspól-
ne powołanie wszystkich uczniów Chrystusa do świętości i do misji ewangelizacji
świata; udzielają one łask koniecznych do życia według Ducha podczas ziemskiej
pielgrzymki (por. KKK 1533)

394

sakramenty powołania chrześcijańskiego
dwa sakramenty (kapłaństwa i małżeństwa) nastawione na zbawienie innych ludzi,
które poprzez służbę innym przyczyniają się także do zbawienia osobistego; udzie-
lają one szczególnego posłania w Kościele i służą budowaniu Ludu Bożego (KKK
1534)

396

sakramenty uzdrowienia chrześcijańskiego
dwa sakramenty (sakrament pojednania i namaszczenia chorych), których celem
jest kontynuowanie Chrystusowego dzieła uzdrawiania i zbawiania (KKK 1420)

395

samoistność Boga
przymiot Boży oznaczający, że Bóg tylko w sobie ma swoją przyczynę, a więc do
Jego istoty należy istnienie

515

samozbawienie
pogląd, według którego człowiek może się zbawic własnymi siłami bez pomocy siły
nadrzyrodzonej; zjawisko autosoteriologii występuje w niektórych religiach, sektach
i ideologiach; chrześcijaństwie pojawił się w pelagianizmie i heretyckich systemach
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sanktuaria maryjne

gnostyckich; czasami pojęcie to związane jest z koncepcją reinkarnacji; w buddy-
zmie hinajany uważa się, że środkami prowadzącymi do wyzwolenia z cierpienia i
kołowrotu wcieleń są: surowa asceza i medytacja; w religiach chińskich zbawienie
osiąga się w samym sobie (nie zaś w innym transcendentnym świecie) i własnym wy-
siłkiem, głównie przez samokultywację, medytację i rytuał; autosoteriologia charak-
teryzuje też buddyzm Zen; kryptoautosoteriologia występowała w wielu kierunkach
filozoficznych i ideologicznych (pozytywizm, skrajny empiryzm, scjentyzm, mark-
sizm) (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków,
2002 s. 136-138 [hasło: Autosoteriologia])

702

sanktuaria maryjne
108

Sąd Boży
371

sąd ostateczny
sąd Boga nad ludźmi przy końcu świata, będący ostatecznym, zamykającym dopeł-
nieniem historii i utożsamiany z ponowym przyjściem na świat Chrystusa, aby sądzic
żywych i umarłych; dzień sądu ostatecznego będzie dniem końca doczesnej historii
stworzenia i ludzkości, kiedy panowanie Boga stanie się widoczne dla wszystkich;
w kościelnym przepowiadaniu sąd ostateczny służył jako środek zastraszania (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 292)

372

sąd szczegółowy
Sobór Florencki naucza, że oprócz sądu ostatecznego przy końcu świata, istnieje
także sąd szczegółowy nad pojedyńczymi ludźmi bezpośrednio po śmierci (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 292
[hasło: Sąd ostateczny])

373

schizma
termin określający rozerwanie jedności Kościoła; w tradycji katolickiej schizma
oznacza przede wszystkim publiczne odmówienie posłuszeństwa papieżowi i zerwa-
nie wspólnoty ze współczłonkami Kościoła, którzy podporządkowują się papieżowi;
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semipelagianizm

podłoże tych podziałów może być różne: doktrynalne, eklezjologiczne, liturgicz-
ne, jurysdykcyjne, kulturowe, społeczne, polityczne, ambicjonalne; najpoważniejsza
schizma w chrześcijaństwie powstała między katolickim Zachodem a prawosław-
nym Wschodem (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T.
Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 330-331)

167a

sedewakantyzm
pogląd głoszony przez skrajnych przeciwników Soboru Watykańskiego II; według
sedewakantyzmu wszystkie osoby zasiadające na tronie papieskim od czasu śmierci
Piusa XII w 1958 r., są antypapieżami, gdyż zanim zostali wybrani, jako heretycy
znaleźli się poza Kościołem; sedewakantyści oskarżają Kościoł posoborowy, że głosi
on herezję modernizmu, potępioną przez Piusa X; nie uznają ważności nowej Mszy
ani sakramentów szafowanych przez posoborowych księży; z sedewakantyzmu wy-
łoniło się wiele ruchów, niektóre z nich określane mianem konklawistów, uznają
własnych, wybranych przez siebie papieży (m.in. Grzegorz XVII, Pius XIII), którzy
z punktu widzenia Kościoła rzymskokatolickiego są współczesnymi antypapieżami
(por. http://www.piusx.org.pl/zawsze wierni/artykuł/896)

573

semiarianizm
herezja odrzucająca prawowierną naukę o tym, że Jezus Chrystus jest współistotny
(homousios) z Ojcem; w zamian semiarianie proponowali używanie formuły, że Syn
Boży jest ”podobny” (homoios) do Ojca lub ”podobnej natury” (homoiusios) z
Ojcem (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 295 (hasło: Semiarianie))

189

semipelagianizm
pogląd, wywodzący się od św. Jana Kasjana z Marsylii i św. Wincentego z Lerynu,
według którego ludzie mogą zrobić pierwszy krok ku Bogu bez pomocy łaski Bożej
(nawet jeśli łaska jest niezbędna do zbawienia); nauka ta była wyrazem sprzeciwu
wobec krańcowej odmianie przeznaczenia głoszonej przez św. Augustyna; semi-
pelagianizm został potępiony na II Synodzie w Oranges (529 r.) (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 295)

705
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sens życia

sens życia
1. zespół przekonań i związanych z nimi zasad postępowania, pozwalających zin-
tegrowac i ukierunkowa życie osoby ludzkiej; 2. jedno z istotnych zagadnień antro-
pologii filozoficznej i teologicznej, podejmujące odpowiedź na podstawowe pytania
egzystencjalne człowieka (kim jestem, skąd pochodzę, dokąd zmierzam); ich inter-
pretację i formułowane przez wiarę religijną odpowiedzi przedstawia teologia, zwł.
w ramach chrystologii, soteriologii i antropologii (por. Leksykon teologii fundamen-
talnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 1094-1097)

664

seraf
w Księdze Izajasza serafy to tajemnicze sześcioskrzydłe istoty otaczające Tron Bo-
ga i wyśpiewujące trisagion; w średniowieczu klasyfikowane jako jeden z chórów
anielskich (por. Wielka Encyklopedia PWN, t.24, s.534 [hasło: Serafiny])

59

skarbiec Kościoła
niejasne pojęcie, które powstało w XIV w. w związku z teologią odpustów; u pod-
staw tkwi myśl, że zasługi Chrystusa dla ludzi tworzą oraz pozytywne działanie
wszystkich członków Kościoła, tworzą niewyczerpalną rzeczywistość łaski, która
jest oddana do dyspozycji całej wspólnocie wiary i wszystkim jej członkom; ca-
łość tej zbawczej rzeczywistości nazwano skarbcem Kościoła; w odpuście Kościół,
korzystając ze swej władzy, w sposób autorytatywny otwiera ten skarbiec dla od-
puszczenia kary doczesnej (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny /
przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 336)

378

skażenie natury ludzkiej
sformułowanie używane przez zwolenników kalwinizmu na wyrażenie poglądu, że
istoty ludzkie wskutek grzechu pierworodnego zostały w samej swej istocie zepsute;
w Kościele katolickim odrzucany jest tak skrajny pogląd (por. O’Collins, Gerald;
Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angiel-
sko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 299)

248

skotyzm
szkoła w teologii katolickiej, która wzięła nazwę od szkockiego franciszkanina Ja-
na Dunsa Szkota, charakteryzująca się pewną opozycją do tomizmu (Vorgrimler,
Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. -
Warszawa, 2005 s. 336)
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Słowo Jahwe

256

skrucha
szczery smutek z powodu popełnionych grzechów, któremu towarzyszy postanowie-
nie, że nie będzie się już grzeszyć; skrucha jest konieczna do ważności sakramentu
pokuty; na określenie skruchy, będącej raczej wynikiem zawstydzenia i bojaźni niż
miłości do Boga, używa się określenia attritio (skrucha mniej doskonała); wystarcza
ona do owocnego przyjęcia sakramentu pokuty, jeżeli ożywia ją nadzieja przebacze-
nia i postanowienie unikania nowych grzechów (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 300)

780

skutki chrztu
407

skutki sakramentów
skutkiem sakramentów jest łaska sakramentalna, którą wierny uzyskuje przez doko-
nane działanie sakramentalne (sama wiara nie wystarcza do osiągnięcia tej łaski);
ponadto trzy sakramenty (chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo) pozostawiają trwałe
znamię na duszy, dlatego nie można ich powtórzyć (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 289 [hasło: Sakrament])

389

Słowo Jahwe
termin, który w Starym Testamencie opisuje dynamiczną istotę działania Boga;
słowo Jahwe posiada odpowiednią moc sprawczą, decydującą o jego skuteczności
przez wszystkie pokolenia; dzięki niemu wszystko mogło zaistnieć w czasie i prze-
strzeni; w formie werbalnej wyraża zamiar Boga Stworzyciela„ ustanawiającego
przez swe słowo fundamentalny porządek świata; cechuje się dynamizmem spaw-
czym, rozciągającym sie na cały czas istnienia świata; słowo Jahwe kieruje dziejami
Izraela i całą historią zbawienia oraz trwa na wieki jako siła niosąca życie, mająca
w sobie moc ożywiania i wybawiania od śmierci; moc słowa Jahwe jest obecna w
słowie proroków i Prawie; jest nośnikiem mocy i mądrości Bożej, który poprzez
swoje słowo dociera do człowieka i działa w jego dziejach; starotestamentalne ro-
zumienia słowa Jahwe prawdopodobnie miało wpływ na pojęcie Logosu w NT (por.
EK, t.10, k.1312-315 [hasło: Logos])

324
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Sługa Jahwe

Sługa Jahwe
postac z Księgi Deuteroizajasza, przyjmująca na siebie ekspiacyjne cierpienie i
śmierc; w NT teksty o cierpiącym Śłudze Jahwe uzyskały interpretację chrysto-
logiczną (por. Praktyczny słownik biblijny / red. A. Grabner-Haider; przekł. T.
Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 1994 k. 1211-1212)

83

sobór
uroczyste zgromadzenie kolegium biskupów zwołane w celu obradowania nad istot-
nymi sprawami Kościoła; nauczanie soborów wymieniane jest jako jedno z pod-
stawowych, zobiektywizowanych źródeł teologii (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy
leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s.
338)

199

Sobór Chalcedoński (451)
sobór powszechny zwołany przez cesarza Marcjana w 451 r.; m.in. odrzucił mono-
fizycką herezję Eutychesa i ogłosił dogmat o dwóch naturach w Chrystusie (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z
indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 302-303)

203

Sobór Efeski (431)
sobór powszechny zwołany przez cesarza Teodozjusza w 431 r., aby zakończyć
spór wywołany przez Nestoriusza; ogłoszono na nim naukę, że Maryi przysługuje
tytuł Theotokos oraz że Jezus Chrystus jest ”jedną i tą samą” Osobą Bożą (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 303)

201

Sobór Konstantynopolitański (1 ; 381)
sobór powszechny zwołany przez cesarza Teodozjusza w 381 r. jako synod biskupów
wschodnich; potwierdził i rozszerzył nicejskie wyznanie wiary oraz ogłosił dogmat
dotyczący bóstwa Ducha Świętego (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G.
Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł.
J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 304)

202
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Sobór Laterański (2 ; 1139)

Sobór Konstantynopolitański (2 ; 553)
sobór powszechny zwołany przez cesarza Justyniana w 553 r. przeciwko monofi-
zytom (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 304-305)

205

Sobór Konstantynopolitański (3 ; 680-681)
sobór powszechny zwołany przez cesarza Konstantyna IV w 680 r. w celu rozwiąza-
nia sprawy monoteletów; na soborze ogłoszono, że Chrystus ma dwie odrębne wole
(boską i ludzką), które współpracują ze sobą w pełnej harmonii moralnej (O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 305)

204

Sobór Konstantynopolitański (4 ; 869-870)
uważany przez rzymskich katolików za VIII sobór powszechny; potwierdził prymat
jurysdykcyjny papieża, potępił obrazoburstwo i próbował odnieść zwyciestwo nad
zwolennikami Focjusza (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć
teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak.
- Kraków, 2002 s. 305)

625

Sobór Laterański (1 ; 1123)
zwołany przez Kaliksta II; opowiedział się przeciwko nadawaniu inwestytury bisku-
pom przez władze świeckie i próbował przeprowadzić reformę duchowieństwa (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 305)

623

Sobór Laterański (2 ; 1139)
zwołany przez Innocentego II; ogłosił kanony przeciw lichwie i symonii oraz potępił
tych, którzy zmieniali lub odrzucali sakramenty (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 306)

622
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Sobór Laterański (3 ; 1179)

Sobór Laterański (3 ; 1179)
zwołany przez Aleksandra II; ogłoszono na nim dekret, że do wyboru papieża po-
trzebna jest większość 2/3 głosów kardynałów, uchwalono dekret o nierozerwalności
małżeństwa i o formie chrztu (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 306)

621

Sobór Laterański (4 ; 1215)
najważniejszy zachodni sobór powszechny w średniowieczu, zwołany przez Inno-
centego III; potępiono na nim niektóre poglądy Joachima z Fiore, nałożono na
kaznodziejów nakaz posiadania misji kanonicznej od biskupa, podjęto kroki prze-
ciw abigensom i katarom, wprowadzono termin transsubstancjacja (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 306-307)

620

Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)
zwołany przez Juliusza II w celu załatwienia spornych spraw związanych z odra-
dzającym się koncyliaryzmem i niektórymi poglądami przeczącymi indywidualności
i nieśmiertelności duszy (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon po-
jęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B.
Żak. - Kraków, 2002 s. 307)

614

Sobór Lyoński (1 ; 1245)
zwołany przez Innocentego IV, żeby omówić to, co nazwał ”pięcioma ranami Ko-
ścioła”; sobór nakazał Grekom, aby bardziej dostosowali się do obrządku łacińskiego
oraz wyjaśnił kilka spraw związanych z sakramentami i czyśćcem (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 307)

619

Sobór Lyoński (2 ; 1274)
zwołany przez Grzegorza X; ustalono na nim m.in. nowe zasady wyboru papieża
oraz podpisano unię z legatami greckiego cesarza Michała VIII Paleologa (która
okazała się krótkotrwała); sobór ten uznawany jest za szczytowy przejaw dominacji
papieskiej nad soborem (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć
teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak.
- Kraków, 2002 s. 307-308)
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Sobór Vienneński (1311-1312)

618

Sobór Nicejski (1 ; 325)
pierwszy sobór powszechny, zwołany przez cesarza Konstantyna Wielkiego w poro-
zumieniu z papieżem Sylwestrem I w 325 r.; zajmowął się herezją ariańską, grożącą
rozbiciem jedności Kościoła i cesarstwa rzymskiego; sobór ogłosił dogmat o współ-
istotności Syna z Ojcem, uznał patriarsze prawa arcybiskupów Alekandrii, Antiochii
i Rzymu oraz nakzał przyjęcie aleksandryjskiego rozwiązania terminu obchodzenia
świąt Wielkanocy (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teo-
logicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. -
Kraków, 2002 s.308)

200

Sobór Nicejski (2 ; 787)
zwołany przez cesarzową Irenę i patriarchę Konstantynopola Terazjusza; potępiono
na nim obrazoburstwo i wprowadzono rozróżnienie między oddawaniem czci obra-
zom, a adoracją należną jedynie Bogu; Kościoł prawosławny uważa go za ostatni
sobór powszechny (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teo-
logicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. -
Kraków, 2002 s. 308)

624

Sobór Trydencki (1545-1563)
zwołany przez Pawła III, żeby wyjść naprzeciw poważnej potrzebie reform; na sobo-
rze omówiono stosunek między Pismem Świętym a Tradycją, grzech pierworodny,
usprawiedliwienie, sakramenty, naukę o czyśćcu, odpusty; dekrety Soboru Trydenc-
kiego doprowadziły do powstania solidnej i jasnej podstawy pod katolicką naukę,
teologię, reformę instytucjonalną i duchową odnowę (por. O’Collins, Gerald; Farru-
gia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-
-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 309-310)

613

Sobór Vienneński (1311-1312)
zwołany przez Klemensa V; potępiono na nim templariuszy (co wymusił król Filip
IV Piękny), beginki i begardów; sobór orzekł, że dusza jest formą ciała i że chrzest
dzieci jest konieczny do ich zbawienia (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G.
Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł.
J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 310-311)

616
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Sobór w Bazylei (1431-1449)

Sobór w Bazylei (1431-1449)
zwołany przez Marcina V w Bazylei; w 1437 r. przeniesiony do Ferrary; w la-
tach 1439-1442 kontynuowany we Florencji, a następnie w Rzymie; pierwotnym
celem było doprowadzenie do jedności z Kościołem greckim (por. O’Collins, Ge-
rald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 310-313)

617

Sobór w Konstancji (1414-1418)
uważany przez katolików za 16 sobór powszechny; zebrał się, aby położyć kres
wielkiej schizmie zachodniej (1378-1417); spowodował ustąpienie zwalczających się
trzech papieży, powołał na Stolicę Piotrową Oddo Colonnę jako Marcina V, ustalił
zasadę wyższości soboru nad papieżem, potępił Jana Wickliffe’a i Jana Husa oraz
ogłosił dogmat, że w Eucharystii cały Chrystus obecny jest pod postacią chleba
i cały pod postacią wina (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 314)

615

Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)
zwołany przez Piusa IX i zawieszony, kiedy wojska włoskie zajęły Rzym; w sobo-
rowej konstytucji ”Pastor aeternus” sformułowany został dogmat o nieomylności
papieskiej, co spowodowało schizmę; sobór wypowiedział się też przeciwko fide-
izmowi i tradycjonalizmowi (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 311)

612

Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)
zwołany przez Jana XXIII i kontynuowany pod przewodnictwem Pawła VI; przez
katolików uważany jest za 21 sobór powszechny; miał na celu dostosowanie ży-
cia Kościoła oraz jego doktrynalnych sformułowań do współczesnych czasów; za-
miast definiować dogmaty, chciał przekazać naukę duszpasterską oraz rozbudzić
sprawę jedności chrześcijańskiej i ogólnoludzkiej (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 311-313)

611
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spowiedź

socynianizm
system religijny, głoszony na ziemiach polskich w XVI-XVII w., należący do nurtu
zwanego Unitarianizmem i tak jak on odrzucający istnienie Trójcy Świętej, bóstwo
Jezusa Chrystusa oraz osobowośc Ducha Świętego; według socynian Jezus był świę-
tym człowiekiem, wybranym przez Boga, a Duch Święty to określenie bezosobowej
siły (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościel-
nych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s.
314)

188

soteriologia
nauka teologiczna, zajmująca się zbawieniem i odkupieniem człowieka; jest trak-
tatem teologii dogmatycznej, będącym naukową refleksją nad historyczno-eschato-
logiczną kulminacją dziejów zbawienia w Jezusie Chrystusie i dokonanym w Nim
odkupieniu, które spełniło się przez wcielenie, ziemskie życie i śmierc krzyżową;
w rezultacie rozwoju historycznego, zapoczątkowanego w XII w., dogmatyka ka-
tolicka oddzieliła na początku XX wieku soteriologię od chrystologii, przy czym
chrystologia zajmowała się naturą i cechami osoby Jezusa Chrystusa, a dokonany
w Nim i przez Niego czyn zbawczy, odkupienie, stanowił przedmiot soteriologii; w
teologii ewangelickiej soteriologia często przedstawiana jest jako nauka o usprawie-
dliwieniu i pojednaniu; obecnie teologia katolicka próbuje łącznie ujmować treści
chrystologiczne i soteriologiczne, wychodząc od faktu wcielenia i akcentując fakt
samoudzielenia się Boga, co zbliża ją do charytologii (por. Vorgrimler, Herbert.
Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa,
2005 s. 342)

699

soteriologia biblijna
700

spowiedź
ta część sakramentu pojednania, kiedy penitent wyznaje przed kapłanem swoje
grzechy; spowiedź zazwyczaj odbywa się indywidualnie, w pewnych okolicznościach
jednak można udzielić rozgrzeszenia ogólnego (albo rozgrzeszyć pewną grupę ludzi
bez uprzedniej spowiedzi); grzechy ciężkie muszą być wyznane, natomiast spowiedź
z grzechów powszednich jest zalecana; katolicy mają obowiązek wyspowiadać się
przynajmniej raz w roku (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 316)

781
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sprawiedliwość

sprawiedliwość
cnota i postawa moralna, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i
bliźniemu tego, co im się należy; wykraczająca poza sam obowiązek solidarność
z innymi ludźmi (Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T.
Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 344)

162

sprawiedliwość Boża
jedna z istotnych właściwości Boga w Biblii, oznaczająca zgodne z Przymierzem
postępowanie Boga względem ludzi, ochranianie przez Boga swego ludu i troska o
niego; zaufanie do sprawiedliwości Bożej, wyrażające się w nadziei na sprawiedli-
wy sąd, oznacza wiarę w przywrócenie sprawiedliwości naruszonej lub zniweczonej
przez człowieka; w historii teologii sprawiedliowść Bożą przeciwstawiano miłosier-
dziu Bożemu (a nawet zakładano, że sprawiedliwość Boża ”zmusza” Boga do okre-
ślonego postępowania); w teologii ewangelickiej sprawiedliwość Bożą pojmuje się
raczej jako sprawiedliwość karną wobec niesprawiedliwych (charakter jurydyczny);
według teologii św. Pawła sprawiedliwość Boża nie potępia i nie gubi grzesznika,
ale ocala go na mocy uprzedniej inicjatywy Bożej, czyniąc go sprawiedliwym z łaski
i miłości Bożej (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T.
Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 345)

521

stany eschatyczne
zagadnienia eschatologiczne, koncentrujące się na stanie człowieka, którego ziem-
skie życie dobiegło kresu w chwili śmierci, ale który jednocześnie należy jesz-
cze do ”świata”, nadal przecież trwającego po jego śmierci, tak że nie moż-
na uważac, że osiągnął on już swoje dopełnienie; w teologii mówi się o stanie
pośrednim, który oznacza stan nieśmiertelnej duszy pomiędzy sądem szczegóło-
wym, a sądem ostatecznym; oznacza to, że dusza zmarłego (jako ”anima se-
parata”) już teraz cieszy się widzeniem Boga w niebie, doświadcza oczyszcze-
nia w czyśccu, albo znajduje się z własnej woli daleko od Boga w piekle, ocze-
kując w tym lub innym ”miejscu” na zmartwychwstanie i sąd ostateczny (por.
http://www.katechetyka.diecezja.opole.pl/lex/eschat.htm)

360

starokatolicyzm
brak (wspólnota Kościołów zawiązana w 1889 r. i zrzeszająca niezależne Kościo-
ły krajowe, uznające za swą bazę dogmatyczną ”Deklarację Utrechcką Biskupów
Starokatolickich”; Kościoły wchodzące w skład Unii uważają się za spadkobierców
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stworzenie człowieka

dążeń koncyliarnych i episkopalnych występujących w łonie Kościoła zachodniego;
należą do nich: 1. holenderski jansenistyczny Kościół Utrechtu od 1724 r. będą-
cy w schizmie z Kościołem rzymskokatolickim 2. Kościoły powstałe na tle sporu
doktrynalego z powodu uchwał I Soboru watykańskiego o najwyższej władzy i nie-
omylności papieża 3. Kościoły powstałe na przełomie XIX i XX wieku z pobudek
patriotycznych, pobożnościowych i innych (m.in. Kościół polskokatolicki i Kościół
mariawitów))

277

Stary Testament
wspólna dla Żydów i chrześcijan pierwsza część zbioru ksiąg natchnionych, stano-
wiących Pismo Święte (katolicy i protestanci uznają nieco inną liczbę ksiąg)

294

stopnie sakramentu kapłaństwa
813

struktura Kościoła
593

stworzenie
to, co nie jest Bogiem i co w swoim istnieniu zależy od Boga, czyli wszystko,
co stworzył Bóg (aniołowie, kosmos, rośliny, zwierzęta, ludzie) (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 321)
[nie należy mylic z aktem stwórczym]

207

stworzenie człowieka
Według Pisma Świętego człowiek pochodzi od Boga przez akt stworzenia; pierwszy
opis (Rdz 1, 26-30), pochodzący z tradycji kapłańskiej, przedstawia stworzenie czło-
wieka w kategoriach spekulatywno-teologicznych, następny zaś (Rdz 2,4-7.18-24),
pochodzący z tradycji jahwistycznej, przedstawia je w kategoriach antropomorficz-
nych; opisy te nie są we współczesnej egzegezie interpretowane dosownie i odczy-
tuje się w nich przede wszystkim prawdy religijne na temat tego, kim jest człowiek,
a nie jak zaistniał z historycznego, czy biologicznego punktu widzenia (EK, t.3,
k.888-891)
hasło może być również stosowane do prac z zakresu religioznawstwa o koncepcji
stworzenia człowieka w innych religiach
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Stwórca

219

Stwórca
termin określający osobę (Boga), która dokonała stworzenia;
[terminem tym mogą byc w religiach niechrześcijańskich nazwane inne osoby niż
Bóg]

206

stygmatyzacja
pojawienie się u mistyczki albo mistyka ran, które nie są zadane rozmyślnie czy z
zamiarem oszustwa, ale mają charakter spontaniczny, przy czym rany te odpowia-
dają wyobrażeniom, jakie dane osoby mają o ranach Jezusa; pierwszym historycznie
potwierdzonym stygmatykiem był św. Franciszek z Asyżu; parapsychologia zna po-
dobne zjawiska odnotowywane poza właściwą mistyką; mistyczne przeżycia osób
o wielkiej wrażliwości i wychowanych w szczególnym kulcie do męki Chrystusowej
mogą na drodze autosugestii, lub sugestii z zewnątrz, doprowadzić do stygmatów;
nie wyklucza to, że stygmatyzacja, będąca wyrazem osobistej miłości do Chry-
stusa i krzyża, jest wyrazem szczególnej Bożej łaski (nawet jeśli w ich powstaniu
miały udział też czynniki wytłumaczalne przez parapsychologię) (por. Vorgrimler,
Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. -
Warszawa, 2005 s. 197)

492

subordynacjonizm
początkowo wszystkie koncepcje teologiczne, wyznaczające niższą pozycję Synowi
Bożemu w stosunku do Boga Ojca; później także te koncepcje, które wyznaczały
niższą pozycję Duchowi Świętemu w stosunku do Boga Ojca i Syna Bożego, a zatem
postrzeganie Syna Bożego i Ducha Świętgo jako Osób Boskich podporządkowanych
w Trójcy Bogu Ojcu; Ariusz odmawiając Synowi Bożemu rzeczywistej i pełnej Bożej
natury, doprowadził subordynacjonizm do krańcowej herezji, potępionej w 325 r.
(O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 321-322)

195

sukcesja apostolska
nieprzerwana ciągłość w istotnych sprawach, dotyczących wiary i praktyk kościel-
nych między Kościołem dzisiejszym, a Kościołem, jaki założył Chrystus za po-
średnictwem apostołów, wyrażająca się poprzez nazywanie biskupów następcami
apostołów; widzialnym znakiem tej sukcesji jest nałożenie rąk przez biskupów kon-
sekrujących na biskupa-elekta; zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego sukcesja
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symbol konstantynopolitański

apostolska zachowana jest także w Kościele prawosławnym, Kościołach starokato-
lickich i częściowo w Kościele anglikańskim; Kościoły protestanckie natomiast nie
posiadają sukcesji apostolskiej ani kapłaństwa (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-pol-
skim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 322)

827

sumienie
zdolność człowieka do etycznej oceny postaw i działań, zgodznie z prawem, jakie
Bóg zapisał w ludzkich sercach; sumienia nie można jednak po prostu utożsamiać
z prawem Bożym, ponieważ może być ono nawiedzone skropułami, poddawać się
rozluźnieniu albo być nieczułe na oddziaływanie Ducha Świętego (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 323)

787

symbol apostoslski
zbiór dwunastu sentencji przypisywanych apostołom; syntetyczne chrześcijańskie
wyznanie wiary ukonstytułowane ok. III w. (por. Leksykon teologii fundamentalnej
/ red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 1160)

41

symbol Atanazego
symbol wiary przypisywany św. Atanazemu; jest w nim wiele wypowiedzi o Trójcy
Świętej, o wcieleniu i odkupieniu (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Lek-
sykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J.
Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s.30)

37

symbol chalcedoński
symbol wiary powstały na soborze chalcedońskim (451 r.), wyjaśniający głównie
naukę o dwóch naturach Jezusa Chrystusa (por. Leksykon teologii fundamentalnej
/ red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 1163)

44

symbol konstantynopolitański
symbol nicejski uzupełniony na I Soborze Konstantynopolitańskim (381 r.) o naukę
na temat Ducha Świętego; jako jedyny włączony do liturgii, a na Wschodzie także
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symbol laterański

do modlitw (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-
-Kraków, 2002 s. 1161)

41

symbol laterański
soborowy symbol wiary papieża Leona IX z 1215 r., poszerzony o naukę na temat
Eucharystii, przeciw albigensom i katarom (por. Leksykon teologii fundamentalnej
/ red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 1162)

39

symbol lyoński
40

symbol nicejski
symbol soborowy przyjęty podczas I soboru nicejskiego (325 r.); oparty na symbolu
chrzcielnym Euzebiusza z Cezarei, do którego dołączono wyjaśnienia i wyrażenie
”współistotny Ojcu” (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. -
Lublin-Kraków, 2002 s. 1161)

42

symbol toledański
symbol wiary hiszpańskich synodów w Toledo (por. Leksykon teologii fundamen-
talnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 1163)

38

symbol trydencki
wyznanie soborowe, zbierające sumarycznie naukę soboru trydenckiego (1545-64)
(por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002
s. 1162)

45

symbol wiary
stałe formuły, które w sposób sumaryczny i syntetyczny wyrażają zasadnicze prawdy
wiary; symbole wiary wymieniane są jako jedno z podstawowych źródeł teologii
(por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002
s. 1158)

36
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Syn Człowieczy

symbolika
nauka o genezie i treści chrześcijańskich wyznań wiary; od XVIII w. symbolika
porównawcza próbowała uporządkować odłączone od siebie konfesje według typów,
ujmując ich charakterystyczne cechy; powstała w XIX w. symbolika dogmatyczna
w systematyczny sposób zajmowała się treścią pism wyznaniowych; obecnie jest
uważana za część teologii dogmatycznej lub teologii ekumenicznej (por. Vorgrimler,
Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. -
Warszawa, 2005 s. 354)

35

symbolika zaślubin
w ST symbolika zaślubin pojawia się w przeświadczeniu o wyjątkowym, wolnym
wybraniu ludu Bożego - na wzór małżeństwa ukazana jest relacja Boga z Izraelem;
w przypowieściach Jezusa oblubienica (panna młoda) to typ Kościoła; podobnie jest
u św. Pawła i w Apokalipsie; w okresie patrystycznym używano języka i symboliki
starotestamentalnej ”Pieśni nad pieśniami”, aby pokazać miłość Jezusa Chrystusa
do Kościoła; w teologii duchowości mistyka zaślubin odnosi się do relacji między
duszą i Chrystusem (Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T.
Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 354)

379

Syn Boży
w ST termin odnoszony do aniołów, Narodu Wybranego, namaszczonego władcy i
ludzi sprawiedliwych, wskazujący na szczególną relację z Bogiem i powołanie otrzy-
mane od Boga; w NT tytuł Jezusa Chrystusa, oznaczający wyjątkowy ontyczny
charakter Bożego Synowstwa (Praktyczny słownik biblijny / red. A. Grabner-Ha-
ider; przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 1994 k. 1250-1252)

81

Syn Człowieczy
w apokaliptyce żydowskiej tytuł eschatologicznej postaci, utożsamianej z Mesja-
szem, która na końcu czasów przybędzie na obłokach i otrzyma nieprzemijające
panowanie nad wszystkimi ludźmi; w NT określenie, które Jezus często odnosił do
samego siebie (por. Praktyczny słownik biblijny / red. A. Grabner-Haider; przekł.
T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 1994 k. 1252-1253)

82
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Syn Dawida

Syn Dawida
tytuł wyrażający wiarę w pochodzenie Mesjasza z królewskiego rodu Dawida (por.
Praktyczny słownik biblijny / red. A. Grabner-Haider; przekł. T. Mieszkowski, P.
Pachciarek. - Warszawa, 1994 k. 1253-1254)

88

synergizm
nauka Kośioła wschodniego, według której usprawiedliwienie polega na tym, że Bóg
i człowiek współpracują ze sobą; ten współudział Boga i człowieka w usprawiedli-
wieniu jest ujmowany jako cząstkowe przyczyny tego procesu; naukę tę z czasem
odrzucono jako semipelagiańską, uważano bowiem, że pomniejsza ona nadrzędną
rolę Boga w całym procesie zbawienia człowieka; podobną do synergizmu naukę
głosił luteranin Filip Melanchton; synergizm został odrzucony przez Kościoły pro-
testanckie, również katolicka nauka o usprawiedliwieniu nie głosi synergizmu (por.
Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pach-
ciarek. - Warszawa, 2005 s. 356-357)

834

szafarz
ten, który udziala sakramentów; w sensie ścisłym szafarzem sakramentów jest Chry-
stus, a kapłani jako szafraze dzialają ”in persona Christi”; ”szafarzami Bożych
tajemnic” Kodeks Prawa Kanonicznego nazywa duchownych mających świecenia
wyższe, które uprawniają do udzielania sakramentów świętych oraz głoszenia Ewan-
gelii; biskupi, prezbiterzy i diakoni są zwyczajnymi szafarzami; w razie konieczności
także człowiek świecki może zostać uprawniony do udzielania chrztu, rozdawania
komunii, głoszenia kazań, czy przewodniczenia liturgii jako szafarz nadzwyczajny;
termin ”nadzwyczajny szafarz Komunii” może być jednak nieco mylący, gdyż oso-
ba świecka uprawniona do rozdawania komunii (i zanoszenia jej chorym) nie jest
w żadnym wypadku szafarzem samego sakramentu Eucharystii, którą celebrować
może wyłącznie prezbiter; szafarzem sakramentu chrztu może być w wyjątkowych
sytuacjach każdy człowiek, także niechrześcijanin, byleby miał intencję czynienia
tego, co czyni Kościół; w sakramecie małżenstwa szafarzami są małżonkowie, a
kapłan jest jedynie urzędowym świadkiem sakramentu, którego udzieają sobie wza-
jemnie (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 330)

796
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szkoły teologiczne

Szatan
tajemnicza nieziemska istota, działająca na szkodę człowieka, usiłująca go spro-
wadzić na drogę zła i przeciwstawiająca się w ten sposób zbawczemu działaniu
Chrystusa (por. Słownik teologiczny / red. A. Zuberbier. - Katowice, 1998 s. 563)
[wybrany termin jest imieniem, dlatego powinien być pisany dużą literą zob. Zając
R. Szatan w Starym Testamencie, Lublin 1998 s. 14]

2

szekina
pełna chwały obecność Boga wśród nas; choć ST nie zna tego wyrazu, można go
odnieść do namiotu spotkania na pustyni, gdzie ukazała się chwała Boża; Ewangelia
Jana nawiązuje do pojęcia szekina, kiedy mówi o Słowu Wcielonym, że ”zamiesz-
kało między nami”, a my ”oglądaliśmy Jego chwałę” (J1,14); rabinistyczne pojęcie
”szekina” ma wiele cech wspólnych z Duchem Świętym (por. O’Collins, Gerald;
Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angiel-
sko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 331)

713

szkoła franciszkańska
prąd filozoficzno-teologiczny zapoczątkowany na Uniwersytecie Paryskim przez
Aleksandra z Hales; najwybitniejszym przedstawicielem był św. Bonawentura; w
XIII/XIV w. szkołę franciszkańską zdominował Duns Szkot ze swymi uczniami (EK,
t.5, k. 566-572)

255

szkoła tybingeńska
kilka rożnych kierunków teologicznych, które utożsamia się z Uniwersytetem w Ty-
bindze; od 1534 r. wydział teologiczny opanowali protestanci; katolicka szkoła w
Tybindze pojawiła się, kiedy w r. 1819 przeniesiono tam katolicki wydział teologicz-
ny z Erlangen (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 370-371 [hasło: Tybinga i jej szkoły])

424

szkoły teologiczne
253
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śluby zakonne

śluby zakonne
w Kościele katolickim sa zobowiązaniem członka danej wspólnoty do przestrzegania
rad ewangelicznych (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa); istnieją śluby czasowe i
wieczyste; w zależności od charyzmatu zakonu możliwe są jeszcze inne śluby (np.
w zakonie pijarów składany jest ślub szczególnej troski w wychowywaniu dzieci i
młodzieży, natomiast jezuici składają dodatkowy ślub posłuszeństwa papieżowi w
sprawach misji; w przypadku złamania ślubu dana osoba podlega karze interdyktu,
ponadto czyn taki traktowany jest jako grzech ciężki (por. KKK 2101-2103)

595

śmierć
ostateczny koniec naszego biologicznego istnienia, po którym (według teologii kato-
lickiej) dzieje naszego życia otrzymują wobec Boga pełny i nieodwracalny kształt;
śmierć będzie ostatnim przeciwnikiem, którego pokonać można przez uczestnic-
two w zmartwychwstaniu Chrystusa (1 Kor 15,26) (O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-pol-
skim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 334)

370

świadectwa historyczności Jezusa
dzielimy je na chrześciańskie i pozachrześcijańkie; bezpośrednim źródłem histo-
rycznym na temat Jezusa Chrystusa są księgi Nowego Testamentu oraz pisma
wczesnoapostolskie; do pośrednich źródeł należy zaliczyć dane archeologiczne i
żywy przekaz tradycji chrześcijańskiej; do źródeł pozachrześcijańskich zalicza się
żydowskie wzmianki o Jezusie (Testimonium Flavianum, świadectwo Lucjana z
Samosat, świadectwo Mary - syna Serapiona, Talmud, księga Toledoth Jessuah)
oraz świadectwa rzymskie (Piliniusza Młodszego, Swetoniusza, Tacyta, Thallosa
Samarytanina); niektórzy do historycznych źródeł o Jezusie dołączają także Koran
(por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002
s. 507-516 [hasło: Historycznośc Jezusa])

470

świadomość
stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych,
takich jak własne procesy myślowe, oraz ze zjawisk zachodzących w środowisku
zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie; przez pojęcie ”świadomość” można
rozumieć wiele stanów - od zdawania sobie sprawy z istnienia otoczenia, istnienia sa-
mego siebie, aż do świadomości istnienia swojego życia psychicznego; w pierwszym
przypadku świadomość możemy przypisać różnym zwierzętom, świdomość same-
go siebie posiadają najprawdopodobniej szympansy, wreszcie świadomość swojego

512



święci

życia psychicznego (samoświadomość) jest, zdaniem niektóryvh właściwa tylko lu-
dziom (por. Wielka encyklopedia PWN, t. 27, s. 55-56)

676

świat
w ST świat najczęściej jest określany jako ”niebo i ziemia”, dopiero księgi powstałe
w epoce hellenistycznej używają na określenie świata terminu ”kosmos”; w NT sło-
wo ”świat” ma kilka znaczeń (1. wszechświat stworzony przez Boga ; 2. regiony, w
których powinna być przepowiadana Ewangelia; 3. ci, którzy nie uznają Chrystusa
i są do Niego wrogo nastawieni, czyli domena władzy Szatana; 4. ludzkość, którą
zbawił Chrystus); według Biblii świat nie tylko został stworzony przez Boga, ale
również w całości objęty został zbawczym planem Bożym, którego centrum jest
człowiek, mający nad nim panować i związać go ze swoim przeznaczeniem; konsty-
tucja pastoralna o Kościele w świecie współczesnym ”Gaudium et spes” stwierdza,
zgodnie z nauką biblijną i Tradycją, że świat stworzony z istoty jest dobry; za-
miast odgradzać Boga od ludzi powinien być punktem pośredniczącym; w teologii
wschodniej wyraz ”kosmos” odnosi się do piękna stworzenia przeciwstawionego
brzydocie spowodowanej przez chaos (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G.
Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł.
J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 336-337)

668

Świątynia Ducha
każdy chrześcijanin jest świątynią Ducha; w odniesieniu do Kościoła termin ozna-
cza, że Duch Święty działa w Kościele i mieszka w nim; w Kościele jako bycie
osobowym Duch Święty jest jakby jego duszą; daje on Koścuiołowi życie, istnienie,
wiarę, nadzieję, miłość, rozwija życie duchowe, charyzmaty, jest źródłem działania
Kościoła (por. Praktyczny słownik biblijny / red. A. Grabner-Haider; przekł. T.
Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 1994 s. 1290-1291)

556

święci
chrześcijanie uznani oficjalnie po śmierci za wybitnych świętych i kanonizowani,
czyli zaliczeni w poczet tych, którzy znajdują się w Niebie, co oznacza, że można
im oddawać publiczną cześć; człowiek święty to wyznawca Chrystusa, który w
przekonaniu Kościoła szedł za życia heroicznie drogą swej wiary i, znajdując się
dziś wśród zbawionych w niebie, skutecznie wstawia się za nami u Boga (por.
Słownik Teologiczny / red. A. Zubierbier. - Katowice 1998, s. 580)

821a
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świętość

świętość
podstawowy termin religijny, bardzo różnie rozumiany w filozofii religii, religioznaw-
stwie, naukach biblijnych i teologii systematycznej; w aspekcie religioznawczym jako
święte można określić to, co przez wszystkie religie jest uważane za istotnie róż-
niące się od świata, lecz obecne w świecie w różnych swych manifestacjach (a
zatem wszystko, co zwiazane jest z przejawami transcendentnej mocy i przez to
wydzielone jest ze sfery powszedniości, określanej mianem profanum); tak rozu-
miana świętosć przysługuje niektórym przedmiotom (narzędzia kultu - naczynia,
święte księgi, szaty), szczególnym ludziom (król, kapłan), przestrzeniom (światy-
nia, wzniesienia) oraz okresom (szabat, niedziela, czas postu); w Biblii świętość
to przede wszystkim atrybut Boga, podkreślający Jego transcendencję i ontyczną
doskonałość względem rzeczywistości stworzonej; w chrześcijaństwie ponadto świę-
tość oznacza wspólne dla wszystkich wyznawców Chrystusa powołanie oraz ideał
duchowo-moralny, który osiąga się przez miłość Boga i bliźnich (por. Leksykon
teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 1205-1208)

147b

świętość Boga
według Biblii - ujawniony przez samego Boga przymiot, oznaczający, że w swej
transcendentnej chwale i przemożnym życiu jst On nieskończenie wyniesiony po-
nad wszystko, co nie jest Bogiem, a zarazem jest w swej miłości przychylny temu,
co nie jest Bogiem, aby człowieka, stworzenie, włączyć w swoje życie Boże; teo-
logia dogmatyczna podkreśla przede wszystkim aspekt nieskończonej wzniosłości
świętości Boga, Jego ”obiektywną świętość”, która w sposób bezwzględny wymaga
adoracji ze strony stworzenia i jest wzorem dla ”subiektywnej świętości” ludzi, w
której Bóg jest ostateczną i najwyższą normą moralności; świętość Boga onacza
również, że obcy jest mu wszelki grzech i niedoskonałość (por. Vorgrimler, Herbert.
Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa,
2005 s. 368)

523

świętość człowieka
1. wyniesiony sposób egzystencji, który jest przedmiotem kultu świętych i oznacza
udział w świętości Boga; 2. postawa człowieka na ziemi, który w swoim życiu zdaje
się absolutnie na Boga i kształtuje życie według Jego pouczeń; wszyscy ochrzczeni
chrześcijanie są powołani do świętości; świętość człowieka ma charakter względ-
ny, a nie absolutny; w języku biblijnym oznacza ona przynależność człowieka do
Boga, która pociąga za sobą konieczność doskonalenia etycznego (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indek-
sem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 340 [hasło:
Świętość])
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teizm

147a

świętość Jezusa
kwestia świętości Jezusa dotyczy wyłącznie Jego człowieczeństwa i nie należy jej
ujmować w aspekcie bóstwa (tzn nie dotyczy świętości, która istnieje na mocy Jego
boskiej godności jako Osoby Odwiecznego Słowa oraz równości z Ojcem, a więc
tej, która wiąże się z posiadaniem świętości właściwej Bogu); klasyczna apologetyka
posługiwała się tzw. argumentem ze świętości Jezusa, czyli argumentem z etyczne-
go życia Jezusa, polegającym na wykazaniu Jego prawdomówności, a tym samym
prawdziwości Jego mesjańskich roszczeń; NT wielokrotnie poświadcza świętość i
bezgrzeszność Jezusa (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. -
Lublin-Kraków, 2002 s. 1209)

697

świętość Kościoła
jedna z głównych cech znamiennych dla Kościoła Chrystusowego, wyrażająca, że
przez ofiarę, którą złożył Chrystus, przez działanie Ducha Świętego i przez chrzest
cały Kościół został uświęcony; świętość Kościoła nie zmienia faktu, że z powodu
wielu grzechów popełnianych przez chrześcijan potrzebuje on stale oczyszczenia
(por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i ko-
ścielnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002
s. 340-341)

147

tajemnica spowiedzi
obwarowanie sakramentu pokuty i pojednania tajemnicą; kapłan nie może wyja-
wić żadnego, nawet najmniejszego grzechu penitenta, bez względu na naciski, czy
sytuacje; za wyjawienie grzechu obowiązuje natychmiastowa ekskomunika kapłana

781a

teizm
wiara w transcendentnego, osobowego Boga, przyjmująca (w odróżnieniu od de-
izmu) stałą aktywną obecnośc działania Boga w świecie (np. przez cuda); z kolei w
przeciwieństwie do panteizmu, teizm nie kładzie aż tak wielkiego nacisku na Bożą
immanencję, aby Boga utożsamiac ze światem (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim
/ przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 345)

431
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teofania

teofania
starotestamentalne opisy ukazywania się chwały Jahwe swoim wybranym; w teo-
faniach tych Jahwe jest rozpoznawany za pomocą ludzkich zmysłów, ale nigdy nie
opisuje się Jego postaci; jako formy objawienia wymienia się: oblicze Jahwe, imię,
blask światła, obłok; najczęściej Jahwe przychodzi w wichurze, burzy i ogniu; w NT
teofania ma miejsce podczas chrztu Jezusa w Jordanie (por. Praktyczny słownik bi-
blijny / red. A. Grabner-Haider; przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa,
1994 k.1312-1313)

345

teologia aleksandryjska
szkoła teologiczna, której początkiem była istniejąca pod koniec II w. szkoła ka-
techetyczna w Aleksandrii; duży nacisk kładła na alegoryczną interpretację Pisma;
wypracowała naukę o communicatio idiomatum oraz model chrystologii odgórnej,
skupiającej się na tym, że Słowo stało się Ciałem i podkreślającej Boską naturę
Chrystusa (z narażeniem na monofizytyzm) inspiracją filozoficzną dla teologii alek-
sandryjskiej był platonizm (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć
teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak.
- Kraków, 2002 s. 347-348)

420

teologia antiocheńska
kierunek teologiczny z IV w., związany ze wspólnotą chrześcijańską w Antiochii;
kładł nacisk na dosłowne i historyczne wyjaśnianie Pisma oraz chrystologię oddolną;
zwolennicy teologii antiocheńskiej uwydatniali pełne człowieczeństwo Jezusa Chry-
stusa (z narażeniem na niebezpieczeństwo subordynacjonizmu i nestorianizmu);
inspiracją filozoficzną dla teologii antiocheńskiej był arystotelizm (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 348)

423

teologia apofatyczna
teologia, która liczy się konsekwentnie z poglądem, że prawdy Bożej nie można w
pełni ując za pomocą językowych pojęc i można raczej powiedziec, czym Bóg nie
jest, niż czym jest w rzeczywistości; nie zaprzecza, że istnieją definicyjne sformu-
łowania prawd wiary, ale obstaje przy zasadniczej niepojmowalności Boga i wzywa
do zaakceptowania nierozwiązywalnych antynomii; jest także głównym rysem tzw.
teologii politycznej w tym sensie, że wobec cierpień ludzkich uważa ona problem
teodycei za nierozwiązywalny; woli mówic o Bogu raczej w kategoriach oczeki-
wanego z nadzieją wybawienia niż językiem afirmatywnych sformułowań; według
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teologia dogmatyczna

teologii apofatycznej najwyższe poznanie Boga jest dane w mistyce, która postrzega
nie istotę Boga, lecz Jego stosunek do stworzenia (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-pol-
skim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 348 [hasło: teologia apofatyczna];
s. 354 [hasło: Teologia negatywna])
[autorzy słowników teologicznych odróżniają teologię apofatyczną (jako charakte-
rystyczną dla myśli wschodniej) i teologię negatywną (jako pojęcie znane także w
teologii zachodniej, w rzeczywistości jednak oba terminy odnoszą się do modelu
teologii, opartego na identycznych założeniach]

630

teologia biblijna
1. każda teologia, która koncentruje się na Piśmie Świętym i na danych z objawienia
Bożego; w związku z tym można podzielić teologię biblijną według działów teologii
dogmatycznej np. na chrystologię biblijną lub eschatologię biblijną; 2. teologie po-
szczególnych autorów biblijnych zawarte w Piśmie Świętym, które rozwijają różne
zagadnienia teologiczne z punktu widzenia ich autorów i zgodnie z ich koncepcją
(w tym sensie można np. mówić o teologii Pawłowej czy teologii Janowej) (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 349)

637

teologia chwały
1. wyrażenie, któremu Marcin Luter przeciwstawił swoje pojęcie ”teologia krzyża”;
uważał, że termin ”teologia chwały” charakteryzuje teologię scholastyczną i mi-
styczną; dopatrywał się w nim chęci poznania Boga w sposób zarozumiały, przez
oparcie się na własnych możliwościach, a nie przez pokorny akt wiary i zawierzenia
Bogu; 2. charakterystyczne dla teologii wschodniej kładzenie nacisku na uwielbie-
nie Chrystusa i na nasz udział w Jego chwale (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-pol-
skim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 361-362)

628

teologia dogmatyczna
nauka teologiczna o zawartych w objawieniu prawdach wiary religijnej (por. EK,
t.4, k.23 (hasło: Dogmatyka))

32
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teologia katafatyczna

teologia katafatyczna
teologia oparta na przekonaniu, że możemy wypowiadać wiele prawdziwych twier-
dzeń o Bogu, który się nam objawił w sposób niezrównany w Jezusie Chrystusie
i dał się nam poznać przez Ducha Świętego; przeciwstawiana jest teologii apofa-
tycznej (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 350)
[termin ”teologia pozytywna” występuje również jako określenie gałęzi teologii zaj-
mującej się historycznymi przesłankami i szczegółowymi wydarzeniami wziętymi z
Pisma Świętego i Tradycji, tak rozumiana teologia pozytywna przeciwstawiana jest
teologii naturalnej]

631

teologia Krzyża
wyrażenie ukute przez Marcina Lutra w celu wypracowania właściwego sposobu
nauczania teologii; wdług luterańskiej teologii Krzyża Boga miłosiernego i zba-
wiającego poznajemy jako ukrytego w Chrystusie ukrzyżowanym i w przeżyciach
cierpienia i pokus, które wykazują nicość ludzi wobec Boga; Bóg został objawiony
w sposób, jakiego nie oczekiwaliśmy - w niemocy i głupstwie krzyża (było to ob-
jawienie kenotyczne) (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć
teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak.
- Kraków, 2002 s. 361)

627

teologia narracyjna
nowoczesna próba odnowienia teologii chrześcijańskiej jako teologii religii historycz-
nej, która nie tylko ma coś do przekazania, ale ma także wydarzenia do opowie-
dzenia; wyzwalając się od abstrakcyjnych stwierdzeń doktrynalnych, teologia nar-
racyjna odnajduje swoją podstawę w biblijnych i religijnych opowiadaniach (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 353)

127

teologia procesu
postać teologii, oparta na zasadach filozofii przyrody A. N. Whiteheada i rozwinięta
przez jego ucznia Ch. Harsthorne’a; według niej ostatecznymi zasadami rzeczywi-
stości są raczej ”aktualne byty” niż substancje; w teologii procesu występuje m.in.
koncepcja ”skończonego Boga”, który zmienia się w interakcji z ewoluującym świa-
tem (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski,
P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 384)
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teoria habitus

632

teologia symboliczna
inspirowany platonizmem pogląd, głoszący, że cały świat widzialny jest obrazem
świata niewidzialnego; przypowieści wskazują, że Jezus we wszystkich rzeczach i
w codziennych wydarzeniach dostrzegał jakby okna otwarte na Boga; zdecydowa-
nie symboliczną teologię opracował Orygenes; także św. Augustyn w symboliźmie
filozoficznym i w interpretacji Pisma Świętego podsunął świeży bodziec do symbo-
licznej interpretacji rzeczywistości; Hugo od św. Wiktora na wszystko we wszech-
świecie spoglądał jako na pewnego rodzaju sakrament Bożych rzeczywistości; we
wschodniej teologii ikon bardzo mocno akcentowane jest właśnie podejście sym-
boliczne (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i
kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 357)

401

teologia wyzwolenia
ruch rozpowszechniony szeroko w Ameryce Łacińskiej, który nawiązuje do wyjścia
z Egiptu, nawołań prorockich, by troszczyć się o sprawiedliwość, i do faktu, że
Jezus głosił Królestwo Boże; zakorzenił się tam, gdzie struktury niesprawiedliwości
i ekonomicznej zależności uciskają ogromne rzesze ludzi biednych (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 360)

312

teologuemenon
twierdzenie teologiczne, które nie ma wyraźnych podstaw ani w Piśmie Świętym, ani
w dogmatycznym nauczaniu Magisterium Kościoła; z tego powodu nie jest wiążą-
ce, ale jest tolerowane przez Urząd Nauczycielski Kościoła jako możliwe; teologia
prawosławna posługuje się tym terminem, aby odróżnic określenia dogmatyczne
siedmiu pierwszych soborów niepodzielonego Kościoła, od następujących po nich
wypowidzi Kościoła katolickiego w sprawach wiary (Vorgrimler, Herbert. Nowy lek-
sykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s.
392)

177

teoria habitus
pogląd, głoszony m.in. przez Piotra Abelarda, że natura ludzka, przyjęta przez Chry-
stusa, ma charakter przypadłościowy wobec natury boskiej (naturę ludzką Chrystu-
sa przyrównywano do szaty, a boską do jej nosiciela; teoria ta została potępiona
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teoria subsystencji

na synodzie w Sens (1140-1141 r.) (por. Müller, Gerhard Ludwik. Chrystologia -
nauka o Jezusie Chrystusie / przekł. W. Szymona; red. nauk. i wstęp do wyd. pol.
Z. Kijas (Podręcznik teologii dogmatycznej pod. red. Wolfganga Beinerta; Traktat
V). - Kraków, 1998 s. 391)

689

teoria subsystencji
ma bliski związek z neochalcedońską nauką o enhypostazji; teoria ta zakłada, że
przed wcieleniem Chrystus był tylko jedną Osobą istniejącą w jednej naturze bo-
skiej, a we wcieleniu stał się Osobą istniejącą równocześnie w bóstwie i w czło-
wieczeństwie (teoria zakłada więc, że Osoba Boża substytuuje w dwóch naturach
i je posiada); Boska Osoba stała się we wcieleniu również osobą człowieka (co
nie pociągnęło za sobą pojawienia się dwóch osób) (por. Müller, Gerhard Ludwik.
Chrystologia - nauka o Jezusie Chrystusie / przekł. W. Szymona; red. nauk. i wstęp
do wyd. pol. Z. Kijas (Podręcznik teologii dogmatycznej pod. red. Wolfganga Be-
inerta; Traktat V). - Kraków, 1998 s. 390)

690

Third quest
badania żydowskie prowadzone w XX wieku w ramach ”third quest for historical
Jesus” (trzeciego poszukiwania historycznego Jezusa), którego celem jest ukazanie
”żydowskości” Jezusa, poprzez odczytanie Jego działalności i orędzia w kontekście
wiary, historii i obyczajów społ. i rel. Izraela; Jezus ukazywany jest przez żydowskich
badaczy w bardzo różnorodny sposób, np. jako: odnowiciel judaizmu o charakterze
millenarystycznym, cynik z ”obrzeży” judaizmu, eschatologiczny charyzmatyk, na-
cjonalista żydowski, heretyk, wybitny nauczyciel etyczny, postępowy prorok, rabbi
z Nazaretu, reformator faryzeizmu oraz jeden z żydowskich cudotwórców; niektórzy
żydowscy uczeni są nawet skłonni uznawać Jezusa za ”mesjasza, któremu się nie
powiodło” (Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków,
2002 s. 560-561)

297

tłumaczenie języków
charyzmat ściśle powiązany z glossolalią, a konkretnie z jej pierwszym typem; osoba
mówiąca językami zwraca się do Boga w języku niezrozumiałym dla innych, dlatego
wspólnota potrzebuje tłumacza - charyzmatyka zdolnego interpretować glossolalię;
choć św. Paweł wymienia tłumaczenie języków jako charyzmat odrębny od proroc-
twa, należy uznać, że jest to odmiana charyzmatu prorockiego (por. EK, t.3, k.
1119-1120 [hasło: Glosolalia])

342

520



tradycjonalizm

tomizm
system filozoficzno-teologiczny św. Tomasza z Akwinu i różnych szkół, interpretują-
cych jego naukę; w Kościele katolickim był doktryną zalecaną (Vorgrimler, Herbert.
Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa,
2005 s. 393)

254

traducjonizm
pogląd, że Bóg stworzył jedynie dusze pierwszych ludzi i nie stwarza duszy dla
kolejnych ludzi, gdyż wtedy należałoby przypisac Mu przekazywanie grzechu pier-
worodnego; według tej teorii dusza dziecka pochodzi z substancji materialnej lub
duchowej rodziców (http://www.teologia.pl/m k/zag03-03.htm#1)

225

Tradycja
Tradycja to całość rozwijającego się stopniowo Objawienia Bożego, przekazywanego
z pokolenia na pokolenie najpierw w narodzie izraelskim, a potem w Kościele; Tra-
dycja, początkowo ustna, z biegiem czasu była spisywana, Pismo Święte jest więc
wtórne wobec pierwotnej tradycji ustnej; Sobór Trydencki stwierdza, że Objawienie
dociera do nas jako kanoniczne Pismo Święte i jako Tradycja (spowodowało to w
późniejszym czasie przeciwstawianie Pisma i Tradycji jako dwóch źródeł material-
nych, które częściowo się pokrywają); podczas II Soboru Watykańskiego określono
na nowo relację między Pismem Świętym a Tradycją, dokonując rozróżnienia po-
między Tradycją, jako żywym procesem przekazu w Kościele, w którym zawiera się
także Pismo Święte, a treściowo rozumianymi tradycjami kościelnego życia i kultu;
Konstytucja Dei Verbum stwierdza,że Pismo święte i Tradycja wypływają z tego
samego źródła; Tradycja przekazuje słowo Boże, ale nim nie jest (w przeciwieństwie
do Pisma Świętego) (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. -
Lublin-Kraków, 2002 s. 1259-1266)

648

tradycjonalizm
w historii teologii termin techniczny na określenie powstałej w XIX w. nauki wy-
mierzonej przeciwko racjonalizmowi i sceptycyzmowi, uważanej za odmianę chrze-
ścijańskiego fideizmu; tradycjonalizm głosił, że poznanie metafizyczne i religijno-
-etyczne nie jest dostępne indywidualnemu rozumowi i że mogło zostać osiągnięte
tylko dzięki objawieniu Bożemu w postaci objawienia pierwotnego (przekazywane-
go poźniej w nieprzerwany sposób podczas następujących po sobie dziejów); tylko
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transcendencja Boga

objawienie jest więc źródłem prawdy filozoficznej, moralnej i religijnej; Sobór Wa-
tykąński I odrzucił twierdzenie tradycjonalistów, że wiedza o Bogu może do nas
przychodzić tylko przez objawienie i przez naszą pełną wiary zgodę na nie (ludzie
mogą bowiem poznać Boga także przez naturalne światło rozumu) (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 365-366)

453

transcendencja Boga
przymiot Boży oznaczający, że Bóg całkowicie różni się od wszystkich stworzeń,
”przekracza” wszechświat i nie może być z nim utożsamiany; ponieważ jest peł-
nią bytu przekracza bowiem wszystko, co jest przygodne i niekonieczne (por.
http://www.teologia.pl/m k/zag02c-13.htm#13a)

504

transsubstancjacja
zmiana (wskutek wypowiedzenia przez kapłana słów konsekracji) chleba i wina w
Ciało i Krew Chrystusa, chociaż postaci chleba i wina pozostają; doktryna trans-
substancjacji zakłada, że przemiana substancji chleba i wina jest trwała, tzn. po
skończeniu mszy pozostają one ciałem i krwią Chrystusa (dlatego kosekrowane ho-
stie przechowuje się w tabernakulum); niektórzy współcześni teologowie katoliccy
proponują używanie nowej terminologii (np. transfinalizacja, transsygnifikacja), co
jest dość problematyczne; grecki Kościoł prawosławny zamiast terminu ”przeisto-
czenie”, stosuje wyraz ”metabole” (gr. zamiana, zmiana) albo ”metousiois” (gr.
zmiana istoty), ale tak naprawdę przedmiotem dyskusji z Kościołem katolickim jest
jedynie moment konsekracji (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 266 [hasło: Przeistoczenie])

807

triada
różne koncepcje teologiczne w religiach niechrześcijańskich, przypominające ideę
Trójcy Świętej, choć w istocie różne od niej treściowo; według opinii niektórych teo-
logów były prefigurami Trójcy Świętej, próbnymi ”szkicami” i przejawem szukania
głębszego obrazu Boga niejako ”po omacku” (por. Bartnik, Czesław S. Dogmatyka
katolicka, Lublin 1999 s. 164-168)

10
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tryteizm

trisagion
1. pieśń śpiewana przez serafy przed Tronem Boga: ”Święty, Święty, Święty jest Pan
Bóg Zastępów”, uważana przez niektórych teologów za zapowiedź tajemnicy Trójcy
Świętej ; 2. starożytny refren (”Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami”) po raz pierwszy użyty na soborze w Chalcedonie jako mo-
dlitwa skierowana do Trójcy Świętej (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G.
Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł.
J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 367-368)

180

Trójca Święta
termin używany w teologii chrześcijańskiej na określenie Boga, który jest Jeden,
ale w Trzech Osobach; dogmat o Trójcy Świętej stanowi nieopojętą dla naszego
rozumu tajemnicę wiary

536

trychotomizm
pogląd, że natura ludzka składa się z trzech części: ciała (element materialny),
duszy (zasada życia biologicznego) i ducha (racjonalny i nieśmiertelny element,
powiązany z Bogiem); według tej teorii dusza powstaje podczas połączenia ciała
i ducha, jest elementem spajającym dwa pozostałe elementy natury ludzkiej, a jej
istnienie jest całkowicie zależne od ducha; po śmierci ciała - według jednej opinii
- dusza znika, a dalszą egzystencję prowadzi duch; według innej opinii, dusza oży-
wiana przez ducha i z nim złączona - pozostaje nadal żywa; korzeni trychotomizmu
można doszukiwać się w filozofii greckiej oraz niektórych fragmentach z pism św.
Pawła (Chambers O., Psychologia biblijna, Lublin 1991)

236

trynitologia
dział teologii dogmatycznej na temat Boga Jedynego w Trójcy Osób; składa się
z dwóch części: de Deo Uno (o istnieniu i przymiotach Boga) oraz de Deo Trino
(o tajemnicy Trójcy Świętej i relacjach między Osobami Bożymi); pierwsza część
pokrywa się w znacznym stopniu z filozofią Boga

451

tryteizm
błędne rozumienie Trójcy Świętej, odrzucające de facto monoteizm; pogląd, że
trzy Osoby Boskie są odrębnymi istotami, nie posiadającymi wspólnej jednakowej
substancji; w skrajnej postaci podkreślanie różnic pomiedzy Osobami Boskimi do-
prowadziło do uznania ich za trzech Bogów, zjednoczonych ze sobą i tworzących
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Trzy rozdziały

triadę (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i ko-
ścielnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002
s. 368)

192

Trzy rozdziały
wybrane pisma trzech autorów (Teodora z Mopsuestii, Teodoreta z Cyru, Ibasa z
Edessy), oskarżonych o sprzyjanie nestorianizmowi, których cesarz Justynian I potę-
pił pośmiertnie, uważając to za gest dobrej woli wobec monofizytów, występujących
przeciw uchwałom Soboru Chalcedońskiego (451 r.); po zwołaniu powszechnego
Soboru Konstantynopolitańskiego II (553), papież Wigiliusz (który początkowo od-
mówił podpisania zgody pod takim pośmiertnym potępieniem) ostatecznie zgodził
się na jego podpisanie, co doprowadziło do poważnej schizmy na Zachodzie, zaże-
gnanej dopiero ok. r. 689 (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 369-370)

693

typologia chrztu
są to różne wydarzenia lub czynności symboliczne opisane w Starym Testamen-
cie, które w Nowym Testamencie odczytano jako zapowiedzi (figury) sakramentu
chrztu (np. woda ze skały, przejście przez Morze Czerwone, potop, obrzezanie); za
zapowiedź chrztu świętego należy również uznać chrzest Janowy

405

tytuły chrystologiczne
godnościowe określenia osoby Jezusa Chrystusa, używane przez Niego samego lub
nadane Mu przez ludzi na podstawie Jego działalności, wydarzenia paschalnego i
w świetle proroctw starotestamentalnych (por. Leksykon teologii fundamentalnej /
red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 1280)

11

ubiquitas
hipoteza tłumacząca obecność Chrystusa w Eucharystii przez odwołanie się do Je-
go wszechobecności; Luter, ściśle identyfikując Jezusa z Bogiem, chciał przypisać
wszechobecność Boga także człowieczeństwu Chrystusa i na tej podstawie wytłu-
maczyć obecność Jezusa w Wieczerzy Pańskiej (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy
leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s.
217-218 [hasło: Nauka o ubiquitas])
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unia hipostatyczna

810

ukrzyżowanie Jezusa
dotyczy egzekucji Jezusa z punktu widzenia historycznego (sposób ukrzyżowania) i
medycznego (jak umarł Jezus) (por. Praktyczny słownik biblijny / red. A. Grabner-
-Haider; przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 1994 k. 594-596 [hasło:
Krzyż])
[do soteriologicznego charakteru śmierci Jezusa odnosi się temin: ”ofiara Jezusa”]

497

ultramontanizm
pogardliwa nazwa nadawana przez gallikanów wszystkim tym, którzy nadmiernie
wywyższali władzę papieską i wszystkich rozwiązań oczekiwali z Rzymu; ruch ultra-
montański osiągnał szczyt w definicji nieomylności papieskiej na Soborze Watykań-
skim I (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 374)

589

umiarkowanie
cnota, która sprawia, że człowiek za pomocą rozumu może kontrolować swoje afekty
i namiętności, nadając im rozsądną miarę (Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon
teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s.403)

160

Unia florencka
podczas sobory we Florencji 6 lipca 1439 r. podpisano bullę o nawiązaniu jedności
z Grekami, 22 listopada tego samego roku doszło do unii z Ormianami, a 4 lutego
1442 sobór doprowadził do unii z Koptami i Etiopczykami; osiągnięta jednośc z
częścią prawosławia, nie trwała długo, jednakże posłużyła później za platformę dla
Unii Brzeskiej (1595-1596) (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 303-304 [hasło: Sobór Florencki])

636

unia hipostatyczna
jedność między pełnym bóstwem (boską naturą) i pełnym człowieczeństwem (ludz-
ką naturą) w jednej (boskiej) Osobie Jezusa Chrystusa, do jakiej doszło w chwili
wcielenia; naukę o jednej Osobie Jezusa Chrystusa w dwóch naturach sformułował
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unieważnienie małżeństwa

wyraźnie Sobór Chalcedoński (451); używany jest także termin ”perychoreza chry-
stologiczna”, akcentujący wzajemne przenikanie się boskiej i ludzkiej natury Chry-
stusa (pozostają one wprawdzie nietknięte i nie zmieszanae jedna z drugą, istnieją
jednak razem bez rozdzielenia i bez podziału) (por. O’Collins, Gerald; Farrugia,
Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-pol-
skim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 383)

684

unieważnienie małżeństwa
urzędowe stwierdzenie przez sąd kościelny, że sakrament małżeństwa - wbrew po-
zorom - nigdy nie zaistniał z powodu pewnej przeszkody (np. braku zgody na jego
przyjęcie albo braków w zachowaniu formy podczas sprawowania sakramentu); w
sensie ścisłym nie jest to więc unieważnienie, ale stwierdzenie nieważności (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 375-376)

381

unitarianizm
nurt religijny, który w obronie ścisłego monoteizmu, odrzuca istnie Trzech Osób
Bożych i twierdzi, że Bóg jest jedną Osobą; unitarianie uważają na ogół Jezusa
Chrystusa za człowieka wybranego przez Boga, a Ducha Świętego za określenie
bezosobowej mocy Bożej (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć
teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak.
- Kraków, 2002 s. 376)
(termin nie jest tożsamy z modalizmem, który uważa Ducha Świetgo i Jezusa
Chrystusa za maski, pod którymi kryje się Bóg Jedyny, gdy objawia ludziom)

191

uniwersalizm zbawienia
nauka, że zbawienie dotyczy całej ludzkości, bez względu na pochodzenie, narodo-
wość, język czy kolor skóry

722

Urząd Nauczycielski Kościoła
w języku teologii katolickiej termin ten oznacza prawnie sformułowaną zdolność
kierowniczej instancji Kościoła do kontynułowania świadectwa o samoobjawieniu
się Boga w Jezusie Chrystusie; w Kościele katolickim pełna władza nauczania przy-
sługuje episkopatowi jako całości (jeżeli sprawowana jest w łączności wzajemnej i
razem z biskupem Rzymu jako głową kolegium) oraz samemu biskupowi Rzymu,
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ustanowienie sakramentów

gdyż jest on autorytatywną głową tego kolegium (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy
leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s.
406-407)

567

usprawiedliwienie
skutek działania Boga, który grzesznego człowieka czyni sprawiedliwym; zbawczy
dar przywrócenia mu sprawiedliwośći; zgodnie z NT usprawiedliwienie otrzymu-
jemy przez wiarę w Jezusa Chrystusa; luteranie kładą nacisk na pochodzące od
Boga orzeczenie o sprawiedliwości grzeszników (nadają więc usprawiedliwieniu sens
jurydyczny), podczas gdy katolicy (i prawosławni) podkreślają otrzymaną łaskę,
która rzeczywiście przekształca grzeszników mocą Ducha Świętego; oba poglądy
można rozumieć nie tyle jako sprzeczne, co jako uzupełniające się wzajemnie (por.
O’Collins, Gerald ; Farrugia , Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków 2002 s. 378-379)

740

ustanowienie Eucharystii
ustanowienie Eucharystii miało miejsce podczas Ostatniej Wieczerzy; NT podaje
dwie wersje tzw. ”Piotrową” (Mk, 14,22-25; Mt26, 26-29) i ”Pawłową” (Łk 22,
15-20; 1 Kor 11, 23-25)

803

ustanowienie sakramentów
Sobór Trydencki wypowiedział się co do ustanowienia sakramentów, że wszyst-
kie pochodzą od Chrystusa, co nie oznacza, że chodzi tu o totalne ustanowienie
sakramentu od początku do końca przez samego Jezusa; nie można pojmować
ustanowienia sakramentów, jako aktu prawnego, rozumianego historycznie; istnia-
ły różne koncepcję, jak Jezus Chrystus ustanowił materię i formę sakramentów: 1.
Jezus ustanowił je w sposób ogólny, a bliższe wyznaczenie pozostawił Kościołówi
2. Jezus ustanowił sakramenty w sposób indywidualny, tzn. sam określił materię i
formę poszczególnych sakramentów 3. każdy sakrament odnosi swój podstawowy
sens i specyficzną naturę znaku sakramentalnego do wyraźnej woli Jezusa Chry-
stusa, ale sama postać sakramentu została ustalona przez Kościół (por. Leksykon
teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 1066 [hasło:
Sakramenty])

392
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ustrój Kościoła

ustrój Kościoła
560

uświęcenie
skutek działania łaski uświęcającej; proces polegający na tym, że ludzie, którym
grzechy zostały przebaczone, mogą w coraz większej pełni mieć udział w świętośći
Bożej; Duch Święty nadal prowadzi i uzupełnia proces uświęcania, który rozpoczął
się z usprawiedliwieniem; niektórzy teologowie byli skłonni uważać uświęcenie za
stan uświęcenia, obecnie mówi się raczej o procesie uświęcania (por. O’Collins,
Gerald ; Farrugia , Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków 2002 s. 379)

739

uzdrawianie
jeden z charyzmatów wzmiankowanych przez św. Pawła; chodzi nie tylko o udro-
wienie cielesne, ale przede wszystkim o uzdrowienie duchowe; NT używa liczby
mnogiej (charismata iamaton), co zdaniem niektórych egzegetów oznacza, że każ-
de uzdrowienie stanowi odrębny charyzmat, nie można zatem mówić o habitualnej
mocy uzdrawiania (por. http://apologetyka.katolik.net.pl/content/view/385/87/)

341

walentynianie
jedna z najważniejszych sekt gnostyckich w II w. założona przez Walentyna; gło-
sił on skomplikowany system eonów, które pierwotnie tworzyły pleromę; później
wskutek związku Sofii (żeńskiego bóstwa) z jednym z niższych eonów, zrodzony
został Demiurg (stwórca wszechświata utożsamiany z Bogiem ST) (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 382)

716

ważność sakramentów
ponieważ sakramenty, oprócz tego, że są znakami Chrystusowej miłości, wynikają-
cej z przymierza, składają się z istotnych elementów (np. materia i forma sakra-
mentu) i wskutek tego mogą być ważne lub nieważne; dla ważności sakramentów
konieczne jest, aby szafarz udzielał ich w sposób ustalony przez Kościół i z intencją
tego, co czyni Kościół; warunkiem przyjęcia innych sakramentów jest uprzednie
przyjęcie sakramentu chrztu; nieważność oznacza, że w ogóle nie było sakramentu,
choć pozornie został on udzielony; Kościół ustalił, że do ważności sakramentów nie
jest konieczna świętość szafarza, czyli jego stan łaski uświęcającej (por. O’Collins,
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wiatyk

Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indek-
sem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 382 [hasło:
Ważność])

795

wcielenie
nawiązujący do J 1,14 termin, którego używa się na określenie centralnej tajemni-
cy chrześcijaństwa, że Syn Boży, aby zbawić świat, stał się w pełni człowiekiem,
pozostając w pełni Bogiem; narodził się z Maryi Dziewicy w konkretnym miejscu
na ziemi i w konkretnym momencie dziejów, umarł na krzyżu i powstał z mar-
twych w uwielbionym człowieczeństwie; realność wcielenia odrzucali dokeci, którzy
twierdzili, że Syn Boży tylko udawał człowieka; Anzelm z Canterbury w swej teo-
rii zadośćuczynienia twierdził, że powodem wcielenia było odkupienie człowieka (a
więc wcielenie stanowiło odpowiedź Boga na grzechy ludzkości); w teologii prawo-
sławnej natomiast wcielenie wiąże się przede wszystkim z koncepcją ubóstwienia
człowieka, bowiem poprzez wcielenie także nasze człowieczeństwo zostało wywyż-
szone, a ludzie wyniesioni zostali do godności dzieci Bożych (por. O’Collins, Gerald;
Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angiel-
sko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 383)
[termin ”Wcielenie” dotyczy wyłącznie Jezusa Chrystusa i nie można go używać w
odniesieniu do ikarnacji innych bóstw w religiach niechrześcijańskich]

683

Westminsterskie Wyznanie Wiary
wyznanie wiary powstałe w Londynie w 1646 r. z inicjatywy angielskich purytan,
dominujących w Anglii w czasach Oliviera Cromwella

289

wiara
1. w aspekcie obiektywnym - prawda objawiona podana do wierzenia, czyli depozyt
wiary; 2. w aspekcie subiektywnym - osobiste zawierzenie Bogu, czyli oparty na
zaufaniu stosunek człowieka do Boga; chodzi o jedną z trzech cnót teologicznych,
bądź o osobowy akt człowieka dokonany przez niego przy współpracy z Bożą łaską
(O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 383)

166

wiatyk
Komunia św. udzielana tym, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci, ma-
jąca na celu przygotowanie ich do przyszłego życia; prawo kościelne usuwa wszelkie
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wieczność Boga

ograniczenia, żeby chrześcijanie umierający mogli wyznać grzechy i przyjąć Ko-
munię św. (O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 384)

794

wieczność Boga
przymiot Boży oznaczający w potocznym rozumieniu, że Bóg istnieje bez po-
czątku i że będzie istniał bez końca; w rzeczywistości wieczność Boga ozna-
cza znacznie więcej, a mianowicie, że jest On poza czasem, gdyż czas do-
tyczy wyłącznie świata stworzonego; wieczność jest wyłącznym przymiotem
Bożym, Bóg pozwala nam jednak uczestniczyć w ”życiu wiecznym” (por.
http://www.teologia.pl/m k/zag02c-07.htm#7a)

508

wiedza
charyzmatyczne należące do wiary, ogarnięte przez miłość poznanie, które NT przy-
pisuje doskonałemu człowiekowi ”duchowemu” (Vorgrimler, Herbert. Nowy leksy-
kon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 109)

331

wiedza Jezusa
nauka o prawdziwym człowieczeństwie Jezusa prowadzi do chrystologicznej kwestii,
jaka jest relacja między skończoną wiedzą człowieka Jezusa a zjednoczeniem Je-
zusa z wiecznym boskim Logosem; tradycja przypisywała stworzonej duszy Jezusa
bezpośrednie widzenie Boga, rozumiane jako uszczęśliwiające powierzenie się tej
duszy (człowieka Jezusa) niepojętej tajemnicy Bożej; można przyjąć, że Jezus miał
świadomość bezpośredniego zjednoczenia swojej ludzkiej duszy z Logosem (nie mu-
si to oznaczać jednak wiedzy polegającej na poznaniu pojedyńczych konkretnych
faktów, czy takiej, z której mógł korzystać dowolnie według własnego upodoba-
nia); Jezus, pomimo swego, jedynego w swoim rodzaju, także świadomościowego
zjednoczenia z Bogiem, doznawał takich samych doświadczeń i ograniczeń, jak inni
ludzie (rozwijał się duchowo, musiał prosić swojego Ojca w niebie o wysłuchanie,
odczuwał lęk przed nadchodzącą śmiercią); należy założyć, że w wielu sprawach
Jezus nie miał pojęciowo-przedmiotowej wiedzy; zapowiedzi męki w opinii krytyki
literackiej uchodzą za wtórne, powielkanocne dodatki (por. Vorgrimler, Herbert.
Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa,
2005 s. 420-421 [hasło: Wiedza i świadomość Jezusa])
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530



Winnica Pańska

wiedza pośrednia
teoria opracowana przez jezuitę Ludwika de Molinę, który chciał pogodzić rzeczy-
wistą wolną wolę człowieka z Bożą uprzednią znajomością tego wszystkiego, co się
wydarzy; twierdził, że Bóg zna i bierze pod uwagę decyzje, jakie stworzenia rozum-
ne podjęłyby z własnej woli w jakiejkolwiek sytuacji, w jakiej mogłyby się znaleźć;
jest to poznanie większe niż poznanie samych tylko możliwości, mniejsze jednak
niż widzenie przyszłych wydarzeń (stąd nazwa ”wiedza pośrednia” (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 294 [hasło: Scientia
media])

511

wiedza uprzednia
wiedza o przyszłych rzeczach jako atrybut Boga; ponieważ wydarzenia przyszłe za-
leżą częściowo od ludzkiego wyboru, istnieje problem, jak pogodzić tę Bożą wiedzę
uprzednią z ludzką wolną wolą (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Lek-
sykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J.
Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 385)

510

wiedza wlana
wiedza darmo dana przez Ducha Świętego ze względu na pewne szczególne zadanie
do spełninia; zgodnie z długą tradycją udzielona była Chrystusowi i prorokom Stare-
go Testamentu; przeciwstawiana jest wiedzy nabytej, która jest wynikiem doświad-
czenia, normalnych studiów i pracy (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G.
Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł.
J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 385)

546

wierność Boga
przymiot, który oznacza, że Bóg jest wierny swoim obietnicom; wierność
Boga to przede wszystkim niezmienność Jego miłości do człowieka (por.
http://www.teologia.pl/m k/zag02c-19.htm#aa)

519

Winnica Pańska
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wizja uszczęśliwiająca

wizja uszczęśliwiająca
bezpośrednie i doskonałe oglądanie Boga w niebie, będące istotą wiecznej szczęśli-
wości dla zbawionych (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć
teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak.
- Kraków, 2002 s. 389)

23

wniebowstąpienie Jezusa
opisy wniebowstąpienia Jezusa wzorowane są na starotestamentowych scenach
wzięcia do nieba (Eliasz, Henoch); wniebowstąpienie oznacza zakończenie zjawień
Jezusa po zmartwychwstaniu (oprócz jedynego wypadku ze św. Pawłem), równo-
cześnie jednak rozpoczyna nową obecność Chrystusa przez Ducha Świętego; Dz
1,11 zapowiadają, że Jezus powtórnie przyjdzie z nieba, tak samo jak do niego
wstąpił, wniebowzięcie jest więc rękojmią przyszłej paruzji, a także wyrazem wiary
w trwałą ważność człowieczeństwa zmartwychwstałego Jezusa (por. O’Collins, Ge-
rald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 391)

606

wniebowzięcie Maryi
w Kościele katolickim czwarty i ostatni dogmat maryjny, ogłoszony w 1950 r. przez
papieża Piusa XII na prośbę wiernych i stwierdzający, że pod koniec swego ziem-
skiego życia Matka Jezusa została ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały, a
zatem już teraz przysługuje jej przemieniona (uwielbiona) cielesnośc; nie potwier-
dzają tego żadne świadectwa biblijne; święto Wniebowzięcia obchodzonow Rzymie
od VII w.; w Kościołach wschodnich mówi się o zaśnięciu Maryi (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 391)

460

wola Boża
wola Boża, oparta na nieskończonej Bożej mądrości i dobroci, jest osobowym pla-
nem miłości dla mężczyzn i kobiet, mającym na celu danie im pełnego i ostateczne-
go szczęścia; wola Boża ukierunkowana jest na dobro człowieka i przede wszystkim
oznacza wolę zbawienia wszystkich ludzi (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon
teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 425-426)

525
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wolność od grzechu

wolna wola
atrybut osoby; władza określania samego siebie, to znaczy dobrowolnego wyboru
biegu wydarzeń i podążania za nim; zdolność do podejmowania autonomicznych
decyzji moralnych; według św. Tomasza z Akwinu jest to władza, sprawiająca, że
człowiek sam stanowi o swoim czynie; dar wolnej woli jest wyrazem miłosci Boga do
człowieka, gdyż traktuje go jako Swego partnera, a nie jako niewolnika; konsekwen-
cją wolnej woli jest jednak również możliwość odrzucenia łaski Bożej i opowiedzenia
się za złem (taki wybór zła prowadzi zaś de facto do zniewolenia) (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 392)
[podana definicja może prowadzić do utożsamiania wolnej woli z wolnością; w ujęciu
biblijnym jednak wolność oznacza nie tyle samą możliwość wyboru, co własciwy
wybór, a więc wybór dobra]

672

wolność
wolność jest różnie definiowana w zależności od tego czy rozpatruje się ją z filo-
zoficznego, teologicznego czy biblijnego punktu widzenia; stanowi przeciwieństwo
determinizmu; ujmowana jest jako integralny element bytu osobowego, jako zdol-
ność i możliwość wyboru wartości i opowiedzenia się za nimi; tak rozumiana wolność
jest utożsamiana z wolną wolą; w ujęciu biblijnym wolność ma jednak głębsze zna-
czenie - wyrasta z prawdy i ukierunkowuje ku dobru; oznacza nie tyle możliwośc
dokonywania wyboru między dobrem a złem, co właściwy wybór, a więc wybór
dobra (złe korzystanie z wolnej woli prowadzi bowiem do zniewolenia, a nie do
wolności - stąd zasadne wydaje się rozróżnienie między wolnością a wolną wolą);
pełnię wolności osoba otrzymuje dzięki wyzwoleniu dokonanemu przez Chrystusa
(por. Jan Paweł II: encyklopedia nauczania moralnego /red. J. Nagórny, K. Jeżyna.
- Radom 2005, s. 582-584)

673

wolność Boga
stwierdzenie, że Bóg jako Stwórca nie jest niczym skrępowany i Jego stosunek wo-
bec stworzenia, zwłaszcza ludzi, jest określony jedynie przez Jego suwerenną wolną
wolę (Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P.
Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 428)

520

wolność od grzechu
pojęcie tradycyjnej teologii i duchowości; z istoty swej tylko Bóg nie ma żadnego
grzechu; istota stworzona mocą uprzedzającej łaski, może byc uchroniona przed
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wolność religijna

każdym grzechem (mówi się wtedy o bezgrzeszności); natomiast człowiek, który
zgrzeszył i któremu wina została odpuszczona mocą łaski Bożej, uzyskuje wolnośc
od grzechu dzięki usprawiedliwieniu i zachowuje ją dopóki znów nie popełni grze-
chu (Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P.
Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 229)

725

wolność religijna
prawo każdego człowieka i grup ludzkich do wyznawania i praktykowania religii bez
przeszkód ze strony innych grup; jeżeli zwolennicy poszczególnych religii nie naru-
szają praw innych, ich wolność religijna powinna być uszanowana i strzeżona (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 392)

723

wolność sumienia
prawo czynienia lub zaniechania czegoś w zgodzie z własnym sumieniem, bez ule-
gania zewnętrznym naciskom; z moralnego punktu widzenia człowiek, który po-
stępuje zgodnie z własnym sumieniem, nawet gdy błądzi, nie może być potępiony
(por. http://www.kns.gower.pl/pokoj/pokoj1991.htm)

724

Wspólnota
wyraz ”wspólnota” w NT oznacza uczestnictwo w cierpieniach Chrystusa, wspie-
ranie znajdujących się w potrzebie, udział w sprawowaniu Eucharystii, łączność z
Duchem Świętym, jedność jaka istnieje lub powinna istnieć między wierzącymi w
Chrystusa; w teologii katolickiej oznacza to wspólnotę dóbr (czyli wszystko to, co
Kościół posiada jest wspólne tym, którzy do niego należą - np. dobro Chrystusa
jest przekazywane wszystkim członkom Kościoła przez sakramenty); w związku z
Kościołem jako Komunią Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o komunii wiary,
sakramentów, charyzmatów oraz o komunii Kościoła na ziemi i w niebie; Kościół
jako wspólnota jest komunią jednej osoby z drugą osobą i ze społecznościami osób,
aż do utworzenia ”zbiorowej osoby” (we współczesnej teologii mówi się o Kościele
jako osobie korporatywnej) (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 393)

551

534



wszechobecność Boga

współodkupicielstwo Maryi
teologiczny tytuł honorowy Maryi, mający wyrażać Jej historiozbawczo wyjątkowy
i trwały wkład w odkupienie dokonane przez Jej Syna poprzez fakt, że zgodziła
się byc matką Odkupiciela; w XV w. tytułem Corredemptrix posługiwano się w
rozważaniach o współ-cierpieniu Maryi; w błędnym sensie tytuł ten nie oznacza,
że Maryja była Matką Odkupiciela, ale, że jej cierpienie pod krzyżem było bezpo-
średnim współdziałaniem z Jezusem na krzyżu w dziele odkupienia; nie znajduje to
żadnego potwierdzenia w Bibli; pojęcie Corredemptrix, które pewne maryjne kręgi
pragną uczynic przedmiotem dogamtu, jest więc źle pojmowane i wprowadzające
w błąd (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 396 [hasło: Współodkupicielka])

120

wstawiennictwo świętych
termin wyrażający wiarę, że Maryja, aniołowie i święci w niebie orędują i wstawiają
się za nami (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teolo-
gicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. -
Kraków, 2002 s. 397 [hasło: Wstawiennictwo])

368

wszechmoc Boga
przymiot Boży oznaczający, że Bóg jest nieskończenie pełen potęgi; w wyznaniach
wiary wszechmoc zazwyczaj ”przypisuje się” Bogu Ojcu, wyznaje się jednak, że
inne Osoby Trójcy Świętej są także wszechmocne; przeciwnicy istnienia wszech-
mocnego Boga powołują się często na tajemnicę zła i na jej podstawie kształtują
zarzuty; wszechmoc nie oznacza jednak, że Bóg może dokonać tego, co jest lo-
gicznie niemożliwe (np. wykonać kwadratowe koło), albo tego, co sprzeciwia się
innym Bożym przymiotom (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 397)

502

wszechobecność Boga
przymiot Boży oznaczający, że Bóg jest wszędzie obecny jako stwórcze źródło
wszystkich rzeczy, ale także na wiele innych sposobów, np. przez ludzi, przez
Pismo Święte, przez wspólnotę oddającą Mu cześć i przez sakramenty (por.
http://www.teologia.pl/m k/zag01d-17.htm#1)
[wszechobecność Boga ma konotację bardziej teologiczną, immanencja Boga na-
tomist bardziej filozoficzną]
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wszechwiedza Boga

512

wszechwiedza Boga
przymiot, Boży oznaczający, że Bóg dysponuje doskonałym poznaniem; Bóg zna
swoją nieskończoną naturę i wszystkie stworzenia, które istniały, istnieją, zaist-
nieją lub mogłyby zaistnieć; poznanie Boga obejmuje również wszystkie działa-
nia stworzeń obdarzonych wolnością; znajomość przez Boga przyszłych wydarzeń,
zdaje się podważać korzystanie przez ludzi z wolnej woli; jest to tajemnica, któ-
rą w sposób ”racjonalny” próbowali tłumaczyć różni myśliciele zachodni (por.
http://www.teologia.pl/m k/zag02c-17.htm#aa)

509

wybór papieża
wyboru nowego papieża dokonuje obecnie zgromadzenie kardynałów podczas tzw.
konklawe; od I do V w. uprawnienia elekcyjne miało całe duchowieństwo rzymskie,
biskupi diecezji podrzymskich i lud rzymski; synod laterański (769 r.) ograniczył
wybór papieża do duchowieństwa rzymskiego; do VIII w. istniała praktyka zatwier-
dzania wyboru przez cesarza bizantyjskiego; do XI w. częsty był wybór papieża pod
presją rodów rzymskich lub cesarzy niemieckich; w 1059 r. papież Mikołaj II ogra-
niczył prawo wyboru tylko do kardynałów; kolejni biskupi Rzymu uściślali zasady
wyboru (por. EK, t.9, k.632-633 [hasło: Konklawe])

571

wybranie
wolna decyzja Boga, polegająca na wyborze jednostek lub grup; w ST wybranie po-
lega na uznaniu Izraela za swój umiłowany lud, co oznaczało dla narodu wybranego
oddzielenie od wszystkich innych narodów oraz akceptację tej szczególenj relacji z
Bogiem, co wyrażało się w kulcie i wierności przymierzu; nowa wspólnota wierzą-
cych skuoia się dzięki wybraniu przez Jezusa Chrystusa; w historii teologii pojęcie
wybrania zostało zindywidualizowane do wolnej, niezasłużonej łaski (por. Vorgrim-
ler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. -
Warszawa, 2005 s. 443)

768

wygląd Jezusa
w NT nie ma opisanego wyglądu Jezusa; istnieją matomiast różne przekazy apo-
kryficzne i wyobrażenia ikonograficzne; wygląd Jezusa próbuje się także określić na
podstawie Całunu Turyńskiego oraz tzw. Chusty z Manopello

695
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wyznanie Pawła VI

wywyższenie Jezusa
biblijny sposób mówienia o statucie Jezusa Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu,
jako ustanowienie Jego panowania; niekiedy teksty biblijne mówią o formalnym
akcie wywyższenie (Rz 1,4; Ef 1, 20n), który w Hbr (wielokrotnie) jest przedsta-
wiany jako intronizacja; według większości świadectw to wywyższenie dokonało się
w chwili zmartwychwstania a nie wniebowstąpienia; w Ewangelii Jana wywyższe-
nie Jezusa na krzyżu jest już traktowane jako Jego wywyższenie do chwały Bożej
(J 12,32.34); wywyższenie Jezusa uważa się, według Pawłowego hymnu chrysto-
logicznego, za ustanowienie Jezusa Chrystusa Panem, na którego imię zegnie się
wszelkie kolano (Flp 2,9n) (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny /
przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 433-434)

607

wyznanie Damazego
papieskie wyznaie wiary skierowane do Paulina, biskupa Antiochii (por. Leksykon
teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 1162)

43

wyznanie Dozyteusza
antyprotestanckie wyznanie wiary zatwierdzone przez synod w Jerozolimie w 1672 r.
i uznane jako obowiązujące we wschodnim Kościele prawosławnym (por. O’Collins,
Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem
angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s.402)

47

wyznanie Lukarisa
wyznanie wiary napisane przez patriarchę Konstantynopola Cyryla Lukarisa o wy-
raźnym ukierunkowaniu kalwińskim (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G.
Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł.
J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s.402)

48

wyznanie Pawła VI
wyznanie wiary przedstawione przez Pawła VI w 1968 r. , podające poprawną naukę
Kościoła na tle współczesnych błędów (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red.
M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 1162)

46
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wyznanie Piotra Mogiły

wyznanie Piotra Mogiły
wyznanie wiary napisane przez patriarchę Kijowa, Piotra Mogiłę w odpowiedzi na
wyznanie Cyryla Lukarisa; w 1643 przyjęte przez większośc patriarchów prawosław-
nych; najbardziej zbliżony do Kościoła rzymskiego dokument przyjęty przez prawo-
sławie (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s.402)

49

zadośćuczynienie za grzechy
naprawa nieładu i krzywd, jakie wprowadza grzech w relacje z Bogiem i drugim
człowiekiem; trzeci etap sakramentu pokuty (po żalu i wyznaniu grzechów); jest
często utożsamiany z nałożoną przez kapłana pokutą, mającą na celu naprawienie
w jakimś małym stopniu szkód spowodowanych przez grzech i otrzymanie od Boga
dalszej uzdrawiającej łaski (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 402)
[termin ”Zadośćuczynienie” jest terminem odrzuconym do ”Ofiara Jezusa” i nie
należy mylić tego terminu z ”Zadośćuczynieniem za grzechy” odnoszącym się do
ostatniego z warunków sakramentu pokuty]

783

zasługa
dobro zawarte w jakimś czynie, które sprawia, że określony czyn ma przed Bogiem
pozytywną wartość i upoważnia do odebrania nagrody; za tą nauką stoi wiele tek-
stów Pisma Świętego wskazujących na to, że Bóg dobre czyny nagradza, a złe karze;
nie oznacza to jednak, że tymi czynami można ”wysłużyć” sobie usprawiedliwienie;
św. Augustyn podkreślał, że wszystkie nasze ”roszczenia” wobec Boga opierają
się na tym, co sam Bóg już uprzednio nam dał; Sobór Trydencki nauczał, że nie
możemy sobie sami wysłużyć łaski usprawiedliwienia i towarzyszącej jej wiecznej
nagrody, jednak usprawiedliwienie, dzięki nieskończonym zasługom Jezusa Chrystu-
sa, dokonuje wewnętrznej zmiany w człowieku, która sprawia, że usprawiedliwiony
może wydawać owoce Ducha; a zatem zasługi są de facto owocami Ducha Świętego
i spełniane są Jego mocą; są też przejawami już teraz darowanego życia wieczne-
go; człowiek mocą łaski może wzrastać i ”zasługiwać” na jej pomnożenie (por.
O’Collins, Gerald ; Farrugia , Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościel-
nych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków 2002 s.
404-405)

833
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zbawienie poza Kościołem

zasługi Jezusa
czyny Jezusa, które przyniosły nam zbawienie, odkupiły ludzkość z grzechu i wy-
niosły człowieka do godności dzieci Bożych

465

zazdrość
152

Zbawiciel
w ST nazywany tak jest Jahwe, który ratuje naród z niewoli egipskiej; w NT tytuł
wyrażający wiarę w Jezusa Chrystusa jako wybawcy od zła i wyzwoliciela z niewoli
grzechu, już samo imię Jezusa wskazuje na Niego jako na Zbawcę (Jehoszua =
”Jahwe jest zbawieniem”) (por. Praktyczny słownik biblijny / red. A. Grabner-
-Haider; przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 1994 k. 1426-1427
(hasło: Wybawiciel))

89

zbawienie
wyraz w ogólnym znaczeniu oznaczający wyzwolenie od osobistego lub zbiorowego
cierpienia i zła; w Biblii centralny termin religijny, używany na określenie tego, co
jest oczekiwane albo obiecane: dotyczy podmiotowego, egzystencjalnego ocalenia
i spełnienia człowieka w Bogu, który jest pełnią życia; Biblia wielokrotnie wyraża
wiarę w tę ocalającą i zbawiającą moc Boga; Jezus w swoim nauczaniu łączy obiet-
nicę zbawienia z zapowiedzią zbliżającego się panowania Boga (Królestwa Bożego);
zbawienie ujmowane jest jako wyzwolenie od zła i grzechu, a także jako wyzwo-
lenie do szczęścia; chrześcijaństwo traktuje zbawienie jako niezasłużony dar Boga
(por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny / przekł. T. Mieszkowski, P.
Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 440)

701

zbawienie dzieci nieochrzczonych
801

zbawienie poza Kościołem
św. Cyprian jest twórcą sentencji ”Poza Kościołem nie ma zbawienia”, która pod-
kreśla konieczność przynależności do Kościoła, żeby osiągnąć zbawienie; nie oznacza
to jednak, że odmawia się zbawienia tym, którzy nie należą wprawdzie do Kościo-
ła, ale żyją zgodnie z własnym sumieniem odpowiednio do prawd, które poznali;
istnieją też próby interpretacji, podkreślające, że w pewnym sensie Kośćioł jest
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zesłanie Ducha Świętego

wszędzie tam, gdzie są ludzie dobrej woli i gdzie dobro zwycięża ze złem, a więc
Kościół Chrystusa wykracza poza widzialne granice Kościoła katolickiego a nawet
poza granice chrześcijaństwa (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 91 [hasło: Extra Ecclesiam nulla salus])

825

zesłanie Ducha Świętego
realizacja zapowiedzi prorockich ST (por. Jl 3,1-5) i wypełnienie obietnicy danej
przez Jezusa, które nastąpiło podczas święta Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 1-41); sposób
zesłania Ducha Świętego opisuje św. Łukasz za pomocą obrazów i symboli (szum,
gwałtowny wicher, języki ognia); bezpośrednimi skutkami zesłania Ducha Świętego
było według niego: mówienie obcymi językami, wystąpienie Piotra, który w imieniu
Kościoła zaczął dawać świadectwo oraz nawrócenie ok. 3 tyś ludzi; zesłanie Ducha
Świętego rozpoczyna nową erę w historii zbawienia - erę Kościoła, w której Duch
Święty jest źródłem życia i zasadą jedności (por. Słownik teologiczny / red. A.
Zuberbier. - Katowice, 1998 s. 679-682)

353

zło
różnorodnie przejawiający się aspekt ogólnie rozumianej rzczywistości, cechujący
się negatywnością, opozycyjnością wobec dobra, zachwianiem porządku i harmo-
nii oraz będący przyczyną ludzkiego cierpienia, załamania i - niekiedy - poczucia
beznadziejności; problem zła występuje we wszystkich religiach, a także w chrześci-
jańskiej filozofii (głównie metafizyce i etyce) oraz w teologii; w zmysłowo-intelektu-
alnych czynnościach poznawczych zło jest ujmowane przez człowieka jako byt (coś
realnie istniejącego), tymczasem według filozofii klasycznej (arystotelesowsko-to-
mistycznej) zło nie jest bytem, ale brakiem jakiegoś uposażenia należnego bytowi
(por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002
s. 1363-1367)

527

zło fizyczne
oznacza najczęściej występowanie w przyrodzie takich zjawisk, których skutkiem
jest zniszczenie, całkowite lub częściowe, określonej ludzkiej populacji oraz zniszcze-
nie środowiska życia człowieka (kataklizmy, trzęsienia ziemi, huragany, powodzie,
epidemie itp); złem fizycznym określa się także ludzkie cierpienie oraz przyczyny
je wywołujące (m.in. choroby); w niektórych nurtach współczesnej filozofii za ab-
solutne zło fizyczne bywa uznawana śmierć, dramatycznie przecinająca egzystencję
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zmartwychwstanie Jezusa

człowieka (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kra-
ków, 2002 s. 1365 [hasło: Zło])

528

zło metafizyczne
termin wprowadzony przez G.W. Leibniza, którego zdaniem wszystkie byty - z wy-
jątkiem Bytu Absolutnego - posiadają istotową i egzystencjalną ograniczoność w
porównaniu z Bytem Abslotnym; metafizyczne zło to niedoskonałośc i ograniczo-
nośc - dotyczy ono wszystkich bytów stworzonych i nie wypływa z ich winy (por.
Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 1365
[hasło: Zło])

529

zło moralne
niezgodność między postępowaniem człowieka a normami prawa religijnego czy
moralnego; najczęściej jest wynikiem świadomie podjętej decyzji człowieka, dlatego
przynależy do porządku intelektu i woli (por. Leksykon teologii fundamentalnej /
red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 1366 [hasło: Zło])

530

zmartwychwstanie
ostateczne życie po śmierci dane mocą Bożą całej istocie ludzkiej (czyli ciału i
duszy ponownie zjednoczonym ze sobą); jest to nowa chwalebna postac życia w
świecie odnowionym i na nowo ukształtowanym; według teologii katolickiej zmar-
twychwstanie ciał nastąpi w dniu sądu ostatecznego; ten nowy wymiar egzystencji
otworzył przed człowiekiem Jezus Chrystus poprzez swoje zmartwychwstanie (por.
O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 409
[hasło: Zmartwychwstanie umarłych])

374

zmartwychwstanie Jezusa
nie jest to zwyczajny powrót do ziemskiego życia (jakim było np. wskrzeszenie córki
Jaira lub Łazarza), ale nadzwyczajny akt Bożej wszechmocy, dzięki któremu Jezus
przeszedł ze stanu śmierci do ostatecznie przekształconego nowego, nadprzyrodzo-
nego życia w chwale Ojca; zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest fundamentem
wiary i nadziei chrześcijańskiej, zapowiada ono zmartwychwstanie wszystkich lu-
dzi; choć zmartwychwstanie stanowi fakt ponadhistoryczny i ścisłą tajemnicę wiary,
gdyż dokonało się w rzeczywistości eschatycznej, jest jednak dostępne w historii
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zmysł wiary

dzięki historycznym znakom chrystofanii i pustego grobu (por. O’Collins, Gerald;
Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angiel-
sko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 408)

605

zmysł wiary
1. sensus fidei oznacza poznanie, które pochodzi z wiary i odnosi się do jej istot-
nych treści; ponieważ przysługuje każdemu, kto wierzy w objawienie Boże, oznacza
indywidualną świadomość oświeconą porzez wiarę i przez Ducha Bożego, zamiesz-
kującego w każdym człowieku; 2. sensus fidelium oznacza zbiorową świadomość
wiary - instynktowne wyczulenie na sprawy wiary, którym jest obdarzony cały Ko-
ściół; termin wyraża pogląd, że oceną Objawienia przez wiernych i trafnością sądu
w tych sprawach kieruje Duch Święty; wyczucie to jest źródłem consensus fide-
lium (zgody wierzących co do pewnych treści wiary): gdy wspólnota wiary wyraża
powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów, nie może zbłądzić w swym
zmyśle wiary (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teolo-
gicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. -
Kraków, 2002 s.296 [hasło: Sensus fidelium])
[w języku polskim ”sensus fidei” i ”sensus fidelium” występują po prostu jako zmysł
wiary]

633

znak sakramentalny
zewnętrzny aspekt sakramentu, czyli jego materia i forma

418

znaki czasu
termin spopularyzowany przez Jana XXIII i Pawła VI, oznaczający współczesne,
ważne wydarzenia historyczne, które mogą być właściwie rozumiane w świetle Ob-
jawienia oraz wskazują na jego aktualność w rozwiązywaniu kluczowych, egzy-
stencjalnych problemów ludzkości, m.in. odgrywają kluczową rolę dla odczytania
zamysłów Bożych wobec świata; stanowią nieustanne wyzwanie dla Kościoła, który
powinien je odczytywać w świetle słowa Bożego, tak aby aktualizować Boże Ob-
jawienie w historii; znaki czasu wskazują też na wiarygodność Objawienia, a przez
to na wiarygodność Kościoła (por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M.
Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 1378-1381)

291
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zwiastowanie

znaki Trójcy
ślady Trójosobowego Boga, które można znaleźć w świecie stworzonym, a szcze-
golnie wśród ludzi; św. Augustyn uważał, że Trójca Święta odzwierciedla się w
ludzkim poznaniu i miłości; do takich śladów należą relacje międzyosobowe typu
”Ja-Ty-My”, układ rodzinny typu ”ojciec-matka-dziecko” oraz ludzkie dążenie do
pełni życia, znaczenia, miłości (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Lek-
sykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J.
Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 380)

543

zrodzenie
termin wyrażający naukę Soboru Nicejskiegp I (325 r.) o tym, w jaki sposób Syn
Boży odwiecznie pochodzi od Boga Ojca, mimo że nie został przez Niego stwo-
rzony (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 409 [hasło: Zrodzony a nie stworzony])
[nie należy mylić z historycznymi narodzinami Jezusa Chrystusa]

356

zstąpienie do otchłani
tradycyjne sformułowanie (występujące w apostolskim wyznaniu wiary) na ozna-
czenie pobytu Chrystusa wśród zmarłych po Jego śmierci na krzyżu; ukazywano je
jako zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, co ikonografia bizantyjska wyrażała często
przedstawiając uwolnienie Adama i Ewy; zstąpienie Jezusa do piekieł uznawano za
zwycięski akt ocalenia przedchrześcijańskich sprawiedliwych z Hadesu (szeolu); kla-
syczna patrystyka i scholastyka zajmowały się kwestią, czy w świecie podziemnym
był boski Logos czy ludzka dusza Jezusa; św. Tomasz uważał, że zstąpienie Jezusa
do piekieł ocaliło sprawiedliwych z przedpiekla (limbus), natomiast dla potępionych
w piekle było jedynie ”obwieszczeniem” Jego zwycięstwa; H.U. von Balthasar uwa-
żał, że zstąpienie do piekła było centralnym wydarzeniem zbawczym, gdyż Jezus
zastępczo za wszystkich ludzi doświadczył piekielnej kary całkowitego opuszczenia
przez Boga, toteż piekło, jako miejsce kary zostało całkowicie i na zawsze opusz-
czone (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków,
2002 s. 409-410)

499

zwiastowanie
opisane w Ewangelii Łukasza posłannictwo archanioła Gabriela do Maryi, która
została wybrana na Matkę Jego Syna; od VII w. w Rzymie obchodzono święto
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źródła teologii

Zwiastowania (25 marca) (por. O’Collins, Gerald; Farrugia, Edward G. Leksykon
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim / przekł. J. Ożóg,
B. Żak. - Kraków, 2002 s. 410)

464

źródła teologii
podstawy, z których wyrasta argumentacja teologiczna i w których tkwią dane
istotne dla poznania teologicznego; pierwszej systematyzacji źródeł teologii dokonał
Melchior Cano; we współczesnej metodologii teologii podaje się różne schematy
topiki teologicznej, uwzględniające, obok tradycyjnych źródeł teologii, także inne
(m.in. znaki czasu, świat osoby ludzkiej, sztukę, literaturę piękną) (por. Leksykon
teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 757-761)

290

życie
z biologicznego punktu widzenia, życie to właściwość określonej grupy bytów (or-
ganizmów), związana z najwyższą formą organizacji materii; w teologii życie uważa
się za dar Boga; w sensie analogicznym czy metaforycznym, Boga pojmuje się jako
Życie samo w sobie, a zarazem stwórcze praźródło wszelkiego życia, co odpowiednio
rozumiane, nie stoi w sprzeczności z przekonaniem nauk przyrodniczych, że roz-
wój świata ożywionego dokonuje się w sposób ewolucyjny (por. Leksykon teologii
fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s. 1400)

666

życie duchowe
związane jest ze zdolnością do poznania i miłości; stanowi dla człowieka ustawicz-
ne wezwanie do zjednoczenia z Bogiem; wezwanie to powinno być odczytywane
w perspektywie życia wiecznego, któremu są podporządkowane oba wymiary życia
nadprzyrodzonego (tzn. życie religijne i życie duchowe); życie duchowe jest part-
cypacją w życiu samego Boga i dlatego wymaga od człowieka życia w łasce; istota
życia duchowego wyraża się w dążeniu ku temu, by bardziej ”być” niż więcej ”mieć”
(por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002
s. 1402-1403)

670

życie Jezusa
przebieg ziemskiego życia Jezusa opisany w Ewangeliach i źródłach apokryficznych

463
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życie ukryte Jezusa

życie konsekrowane
sposób życia chrześcijan, którzy praktykują rady ewangeliczne czystości, ubóstwa
i posłuszeństwa, prowadząc najczęściej życie wspólne pod kierownictwem przeło-
żonego; życie zakonne prowadzą zarówno osoby świeckie (czyli nie wyświęcone na
kapłanów lub diakonów), jak i duchowni po święceniach (por. O’Collins, Gerald;
Farrugia, Edward G. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem an-
gielsko-polskim / przekł. J. Ożóg, B. Żak. - Kraków, 2002 s. 414 [hasło: Życie
zakonne])

594

życie ludzkie
według Biblii życie człowieka jest ukoronowaniem różnych form życia na Ziemi;
nie jest możliwe stawianie na równi przeróżnych form życia świata zwierzęcego czy
roślinnego z życiem konkretnej istoty ludzkiej; życie ludzkie nie posiada wyłącz-
nie wymiaru biologicznego, medycznego, socjologicznego, czy psychologicznego,
ale także wymiar nadprzyrodzony, nie kończy się bowiem wraz ze śmiercią biolo-
giczną - wręcz przeciwnie, całe w swym bogactwie jest ukierunkowane na Boga i
dąży do swej pełni, którą osiągnie dopiero w Bogu; według teologii chrześcijań-
skiej życie ludzkie jako dar Boga jest święte na każdym etapie swego rozwoju i
powinno podlegać bezwzględnej ochronie od momentu poczęcia, aż do naturalnej
śmierci, a jego wartość jest znacząco usankcjonowana przez V przykazanie dekalogu
(por. Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002
s. 1400-1403)

665

życie religijne
jest wyrazem ukierunkowania życia ludzkiego na wieczność, a tym samym na Bo-
ga; znajduje swoje odzwierciedlenie w aktach zewnętrznych, przez które człowiek
pokazuje głębię oraz dynamikę życia nadprzyrodzonego; szczególnie ważnym czyn-
nikiem, mającym wpływ na całość życia religijnego jest modlitwa, dzięki której
życie religijne jest mocno powiązane z żywą wiarą kształtującą codziennośc (por.
Leksykon teologii fundamentalnej / red. M. Rusecki. - Lublin-Kraków, 2002 s.
1401-1402)

669

życie ukryte Jezusa
okres życia Jezusa między dzieciństwem a chrztem w Jordanie, nie opisany w NT,
będacy przedmiotem rozlicznych i pozbawionych podstaw spekulacji (jedną z takich
wymyślonych teorii, jest pogląd, że Jezus przebywał w Indiach, a swe późniejsze
nauki zaczerpnął z hinduizmu lub z buddyzmu)
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życie wieczne

493

życie wieczne
nie oznacza po prostu dalszego życia po śmierci (a więc nieśmiertelności duszy), ani
zmartwychwstania umarłych, lecz jakośc tego, co obiecane i co ma nadejść; przed-
miotem zainteresowania jest nie tyle wieczność w sensie nieskończonego trwania, co
nowa jakośc życia z Bogiem; wieczność przysługuje wyłącznie Bogu, ale może On
dać w niej udział stworzeniu (por. Vorgrimler, Herbert. Nowy leksykon teologiczny
/ przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. - Warszawa, 2005 s. 452)

793

żydowskość Jezusa
ukazywanie Jezusa Chrystusa w kontekście Jego przynależności do narodu żydow-
skieg, żydowskiej kultury i wyznawania żydowskiej religii, podejmowane zarówno
przez badaczy chrześcijańskich, jak i żydowskich

466

39 Artykułów
anglikańskie wyznanie wiary, składające się z 39 tez; powstało po rewizji 42 arty-
kułów arcybiskupa Cranmera, dokonanej przez arcybiskupa Parkera za panowania
Elżbiety I; w 1571 r. parlament nadał artykułom podstawę prawną; do 1865 wyma-
gano zwłaszcza od duchownych uznania 39 Artykułów w sensie literalnym; dziś są
różnie interpretowane (por. Ku chrześcijaństwu jutra : wprowadzenie do ekumeni-
zmu / red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza. - Lublin, 1997 s.185)
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prymat Piotrowy

ESCHATOLOGIA BIBLIJNA

Antychryst
otchłań

GEOGRAFIA BIBLIJNA

Eden

HERMENEUTYKA BIBLIJNA

akomodacja biblijna
aleksandryjska szkoła egzege-

tyczna
analogia wiary
antiocheńska szkoła egzege-

tyczna
Chrystus wiary
demitologizacja
demitologizacja Jezusa

fundamentalizm biblijny
homologia
ipsissima verba et facta Iesu
Jezus historii
kanon Pisma Świętego
kosmogonia
kosmogonie biblijne
kosmogonie pozabiblijne
kreacjonizm fundamentalistycz-

ny
marcjonizm
natchnienie biblijne

HISTORIA EGZEGEZY

aleksandryjska szkoła egzege-
tyczna
antiocheńska szkoła egzege-

tyczna

HISTORIA KANONU

kanon Pisma Świętego
marcjonizm

MARIOLOGIA BIBLIJNA

dziewicze poczęcie Jezusa
Magnificat

NOWY TESTAMENT

Abba
Alfa i Omega
Antychryst
Armagedon
Baranek Boży
bracia Jezusa
Budowla Boża
chrystofanie
chrystologia explicite
chrystologia implicite
chrzest Janowy
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biblistyka

chrzest Jezusa
cuda Jezusa
człowieczeństwo Jezusa
Drzewo Oliwne
Dwunastu
dziewicze poczęcie Jezusa
formuły binitarne
formuły trynitarne
Jezus Chrystus
kazanie na Górze
Królestwo Boże
ksenolalia
kuszenie Jezusa
Logos (teologia)
Magnificat
metanoia
męka Jezusa
modele Kościoła
modlitwa Pańska
narodzenie i dzieciństwo Jezusa
nauczanie Jezusa
Nowy Lud Boży
Oblubienica
ofiara Jezusa
Ostatnia Wieczerza
Owczarnia
Paraklet
pleroma
posłuszeństwo Jezusa
pośrednictwo Jezusa
proces Jezusa
prymat Piotrowy
przemienienie Jezusa
pusty grób
rodzina Jezusa
Świątynia Ducha
tytuły chrystologiczne
ukrzyżowanie Jezusa

Winnica Pańska
wniebowstąpienie Jezusa
Wspólnota
wywyższenie Jezusa
zasługi Jezusa
zmartwychwstanie Jezusa
zstąpienie do otchłani
życie Jezusa
żydowskość Jezusa

SAKRAMENTOLOGIA BIBLIJNA

chrzest Janowy
typologia chrztu
ustanowienie Eucharystii

SOTERIOLOGIA BIBLIJNA

historia zbawienia
Nowe Przymierze
przymierze
przymierze noachickie
przymierze synajskie
przymierze z Abrahamem
przymierze z pierwszymi ludźmi

STARY TESTAMENT

Adam
Adonai
anioł Jahwe
Asmodeusz
Azazel
cherub
chwała Boża
Duch Boga
Eden
El
Elohim
Ewa
grzech pierworodny
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biblistyka

henoteizm
imię Boga
Jahwe
jedyność Boga
kapłaństwo starotestamentalne
Lilit
Mądrość Boża
mesjanizm apokaliptyczny
mesjanizm biblijny
mesjanizm królewski
mesjanizm prorocko-kapłański
naród wybrany
obraz Boży
otchłań
pierwotna niewinność
pierwsi ludzie
pierwszy grzech
podobieństwo Boże
pretrynitologia
prorok
przymierze noachickie
przymierze synajskie
przymierze z Abrahamem
Reszta
seraf
Słowo Jahwe
stworzenie człowieka
szekina
teofania
trisagion
typologia chrztu

TEOLOGIA BIBLIJNA

Abba
Adam
Adonai
Alfa i Omega
angelofania

angelologia biblijna
anioł
anioł Jahwe
antropologia biblijna
Antychryst
Armagedon
Asmodeusz
Azazel
Baranek Boży
Belzebub
bojaźń Boża
bracia Jezusa
Budowla Boża
charytologia biblijna
cherub
chrystofanie
chrystologia biblijna
chrystologia explicite
chrystologia implicite
chrzest Janowy
chrzest Jezusa
chwała Boża
cuda Jezusa
człowieczeństwo Jezusa
demonologia biblijna
demony
Dobry Pasterz
doksologia
doskonałość Boga
Drzewo Oliwne
Duch Boga
duchowość Boga
Dwunastu
dziewicze poczęcie Jezusa
Eden
egzorcyzm
eklezjologia biblijna
El
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biblistyka

Elohim
Emmanuel
eschatologia biblijna
Ewa
formuły binitarne
formuły trynitarne
gniew Boży
grzech pierworodny
henoteizm
historia zbawienia
homologia
imię Boga
Ja Jestem
Jahwe
jedyność Boga
Jezus Chrystus
kairos
kapłaństwo starotestamentalne
kazanie na Górze
kerygmat
Królestwo Boże
ksenolalia
kuszenie Jezusa
Kyrios
Lilit
Logos (teologia)
Lud Boży
Magnificat
mariologia biblijna
Mądrość Boża
mesjanizm apokaliptyczny
mesjanizm biblijny
mesjanizm królewski
mesjanizm prorocko-kapłański
Mesjasz
metanoia
męka Jezusa
miłosierdzie Boże

modele Kościoła
modlitwa Pańska
monoteizm
narodzenie i dzieciństwo Jezusa
naród wybrany
nauczanie Jezusa
Nowe Przymierze
Nowy Lud Boży
Oblubienica
Oblubieniec
obraz Boży
ofiara
ofiara Jezusa
ojcostwo Boga
opatrzność
opętanie
osobowość Boga
Ostatnia Wieczerza
otchłań
Owczarnia
Paraklet
pierwotna niewinność
pierwsi ludzie
pierwszy grzech
pleroma
pneumatologia biblijna
podobieństwo Boże
posłuszeństwo Jezusa
pośrednictwo Jezusa
prawdomówność Boga
pretrynitologia
proces Jezusa
profetyzm
proroctwo
prorok
prymat Piotrowy
przemienienie Jezusa
przymierze
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biologia

przymierze noachickie
przymierze synajskie
przymierze z Abrahamem
przymierze z pierwszymi ludźmi
przymioty Boga
pusty grób
Reszta
rodzina Jezusa
sakramentologia biblijna
seraf
Słowo Jahwe
Sługa Jahwe
soteriologia biblijna
sprawiedliwość Boża
stworzenie człowieka
symbolika zaślubin
Syn Boży
Syn Człowieczy
Syn Dawida
Szatan
szekina
Świątynia Ducha
świętość
świętość Boga
teofania
transcendencja Boga
trisagion
typologia chrztu
tytuły chrystologiczne
ukrzyżowanie Jezusa
ustanowienie Eucharystii
wieczność Boga
wierność Boga
Winnica Pańska
wniebowstąpienie Jezusa
Wspólnota
wszechmoc Boga
wszechobecność Boga

wszechwiedza Boga
wywyższenie Jezusa
zasługi Jezusa
Zbawiciel
zmartwychwstanie Jezusa
zstąpienie do otchłani
życie Jezusa
żydowskość Jezusa

BIOLOGIA
abiogeneza
ciało ludzkie
ewolucjonizm
życie

FILOGENETYKA

hominizacja
pochodzenie człowieka
poligenizm

FILOGENEZA CZŁOWIEKA

hominizacja
pochodzenie człowieka
poligenizm

FILOZOFIA
antropocentryzm
determinizm
emanacja
hipostaza
istota i istnienie
mesjanizm
ousia

ANTROPOGENEZA FILOZOFICZ-
NA

hominizacja
pochodzenie człowieka
poligenizm
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filozofia

ANTROPOLOGIA FILOZOFICZ-
NA

ciało ludzkie
człowiek
czyn ludzki
dusza ludzka
dychotomizm
godność osoby ludzkiej
hominizacja
homo religiosus
natura ludzka
pochodzenie człowieka
poligenizm
sens życia
świadomość
trychotomizm
życie
życie ludzkie
życie religijne

ETYKA

cierpienie
cnota
cnoty kardynalne
cnoty nabyte
cnoty wlane
czyn ludzki
godność osoby ludzkiej
miłość
osoba
osoba ludzka
praca
sens życia
życie
życie ludzkie

FILOZOFIA BOGA

Absolut

argument deontologiczny
argument eudajmonistyczny
argument klimakologiczny
argument kosmologiczny
argument ontologiczny
argument teleologiczny
argument z przyczynowości spraw-

czej
argument z przygodności bytów
argument z ruchu
argumenty na istnienie Boga
argumenty religiologiczne
ateizm
Bóg
Bóg a zło
cierpienie Boga
dobroć Boga
doskonałość Boga
duchowość Boga
immanencja Boga
istnienie Boga
jedność Boga
jedyność Boga
niecierpiętliwość Boga
niepojętość Boga
niezmienność Boga
osobowość Boga
pięć dróg
poznanie Boga
przymioty Boga
samoistność Boga
transcendencja Boga
wieczność Boga
wiedza pośrednia
wiedza uprzednia
wolność Boga
wszechmoc Boga
wszechobecność Boga
wszechwiedza Boga
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fizyka

FILOZOFIA POZNANIA

anamneza

FILOZOFIA PRZYRODY

abiogeneza
życie

FILOZOFIA RELIGII

homo religiosus
życie religijne

HISTORIA FILOZOFII

Demiurg
Logos (filozofia)
Logos spermatikos
neotomizm
skotyzm
szkoła franciszkańska
tomizm

KOSMOLOGIA

świat

METAFIZYKA

byt
ciało ludzkie
duch
dusza ludzka
hylemorfizm

PERSONALIZM

godność osoby ludzkiej
osoba
osoba ludzka

FIZYKA

KOSMOLOGIA

świat

HISTORIA KOŚCIOŁA
adiaphora
adopcjonizm
adwentyzm
aftartodoketyzm
aleksandryjska szkoła egzege-

tyczna
anabaptyzm
anglikanizm
anglokatolicyzm
anomoios
antiocheńska szkoła egzege-

tyczna
antypapież
apolinaryzm
apostazja
arianizm
artykuły fundamentalne
Artykuły Szmalkaldzkie
augustynianizm
autokefalia
bajanizm
banezjanizm
baptyzm
Bractwo Kapłańskie św. Piusa

X
cezaropapizm
Christianity
chrystologia Logos-anthropos
chrystologia Logos-sarks
Common Prayer Book
disciplina arcani
dogmat
doketyzm
donatyzm
Dotrechckie Wyznanie Wiary
Druga Konfesja Helwecka
Duży Katechizm
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historia Kościoła

dysputa teologiczna
ebionici
episkopalizm
eschatologizm
eunomianizm
ex cathedra
fakt dogmatyczny
febronianizm
filioque
Formuła Zgody
gallikanizm
gnostycyzm
herezja
herezje charytologiczne
herezje chrystologiczne
herezje eschatologiczne
herezje pneumatologiczne
herezje sakramentologiczne
herezje soteriologiczne
herezje trynitarne
hierarchia prawd wiary
homoios
homousios
husytyzm
ikonoklazm
integryzm katolicki
jansenizm
Jezus Chrystus
józefinizm
kalwinizm
kanon Pisma Świętego
Katechizm Heidelberski
katechumenat
katolicyzm
kolegialność Kościoła
koncyliaryzm
kondeterminizm
Konfesja Augsburska

Konfesja Sandomierska
kongregacjonalizm
kongruizm
Kościoły przedchalcedońskie
Kościoły unickie
Kościoły Wschodnie
Kościół Asyryjski
Kościół i państwo
kwalifikacja teologiczna
luteranizm
macedonianizm
Mały Katechizm
manicheizm
marcjonizm
mesalianizm
metodyzm
millenaryzm
modalizm
molinizm
monoenergizm
monofizytyzm
monoteletyzm
nestorianizm
nieomylność papieska
nowacjanizm
Obrona Konfesji Augsburskiej
orygenizm
papież
papocezaryzm
patripasjanizm
pelagianizm
pentarchia
Pisma wyznaniowe
posługa Piotrowa
prawosławie
predestynacjonizm
prezbiterianizm
protestantyzm
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historia sztuki

prymat papieski
prymat Piotrowy
purytanizm
rządy w Kościele
schizma
sedewakantyzm
semiarianizm
semipelagianizm
skotyzm
sobór
Sobór Chalcedoński (451)
Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1

; 381)
Sobór Konstantynopolitański (2

; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3

; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4

; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)
Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór Nicejski (1 ; 325)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)
Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)
socynianizm
starokatolicyzm
struktura Kościoła

subordynacjonizm
synergizm
szkoła franciszkańska
szkoła tybingeńska
szkoły teologiczne
teologia aleksandryjska
teologia antiocheńska
teologuemenon
tomizm
tryteizm
ultramontanizm
Unia florencka
unitarianizm
walentynianie
Westminsterskie Wyznanie Wia-

ry
wybór papieża
39 Artykułów

PATROLOGIA

ojcowie apostolscy
ojcowie Kapadoccy
ojcowie Kościoła

HISTORIA SZTUKI
ikona

PRAWO KANONICZNE
antypapież
apostazja
biskup
Bractwo Kapłańskie św. Piusa

X
celibat
cezaropapizm
diakon
diakonat stały
episkopalizm
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religioznawstwo

integryzm katolicki
kapłaństwo hierarchiczne
kapłaństwo kobiet
kolegialność Kościoła
koncyliaryzm
kongregacjonalizm
Kościół i państwo
laikat
małżeństwo
nauczanie nadzwyczajne
nauczanie zwyczajne
nieomylność Kościoła
nieomylność papieska
nierozerwalność małżeństwa
papież
papocezaryzm
prezbiter
prezbiterianizm
prymat papieski
przeszkody małżeńskie
przywilej Pawłowy
przywilej Piotrowy
rządy w Kościele
sakrament kapłaństwa
sedewakantyzm
stopnie sakramentu kapłaństwa
struktura Kościoła
szafarz
śluby zakonne
tajemnica spowiedzi
unieważnienie małżeństwa
Urząd Nauczycielski Kościoła
ustrój Kościoła
wybór papieża

PSYCHOLOGIA
świadomość

RELIGIOZNAWSTWO
antropomorfizm
Bóg
cud
cuda poza chrześcijaństwem
demonologia
koniec świata
kosmogonia
kosmogonie pozabiblijne
mesjanizm
modlitwa
profetyzm
reinkarnacja
samozbawienie
stworzenie człowieka
Stwórca
triada

DEMONOLOGIA

angelologia
Asmodeusz
Belzebub
demony
Lilit
opętanie
Szatan

ETNOLOGIA RELIGII

monoteizm pierwotny
ofiara

FENOMENOLOGIA RELIGII

akt religijny
homo religiosus
świętość

FILOZOFIA RELIGII

agnostycyzm
ateizm
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teologia

deizm
fideizm
henoteizm
monoteizm
negacja historyczności Jezusa
palamizm
panenteizm
panteizm
politeizm
teizm
tradycjonalizm

HISTORIA RELIGII

dziewicze narodzenia

PSYCHOLOGIA RELIGII

akt religijny

TEOLOGIA
Bóg
teologia dogmatyczna

ANGELOLOGIA

angelofania
angelologia biblijna
anioł
anioł Jahwe
anioł stróż
archanioł
archanioł Gabriel
archanioł Michał
archanioł Rafał
Asmodeusz
Azazel
Belzebub
bunt aniołów
cherub
chóry anielskie
demonologia

demonologia biblijna
demony
egzorcyzm
imiona aniołów
kult aniołów
Lilit
modlitwa o uwolnienie
opętanie
osobowość Szatana
pokusa
seraf
Szatan

ANTROPOLOGIA TEOLOGICZ-
NA

Adam
akt religijny
antropocentryzm
antropologia biblijna
ciało ludzkie
ciało zmartwychwstałe
cierpienie
człowiek
czyn ludzki
duch
dusza ludzka
dychotomizm
emanacjonizm duszy
Ewa
godność osoby ludzkiej
grzech pierworodny
hominizacja
homo religiosus
hylemorfizm
jedność człowieka
komplementarność płci
kreacjonizm
monizm
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teologia

monogenizm
nadprzyrodzoność
natura ludzka
nieśmiertelność duszy
obraz Boży
osoba ludzka
panowanie człowieka
pierwotna niewinność
pierwsi ludzie
pierwszy grzech
płciowość ludzka
pochodzenie człowieka
pochodzenie duszy
podobieństwo Boże
poligenizm
praca
preegzystencja duszy
sens życia
skażenie natury ludzkiej
stworzenie człowieka
sumienie
świadomość
świętość człowieka
traducjonizm
trychotomizm
wolna wola
wolność
wolność od grzechu
wolność religijna
wolność sumienia
życie duchowe
życie ludzkie
życie religijne

ARETOLOGIA

cnota
cnoty kardynalne
cnoty nabyte

cnoty teologiczne
cnoty wlane
męstwo
miłość
nadzieja
roztropność
sprawiedliwość
umiarkowanie
wiara

CHARYTOLOGIA

augustynianizm
bajanizm
banezjanizm
bojaźń Boża
charytologia biblijna
charyzmaty
cnota
cnoty kardynalne
cnoty nabyte
cnoty teologiczne
cnoty wlane
cud
cuda poza chrześcijaństwem
czynienie cudów
dary Ducha Świętego
działanie Ducha Świętego
dziecięctwo Boże
glossolalia
herezje charytologiczne
jansenizm
kondeterminizm
kongruizm
konieczność łaski
ksenolalia
łaska Boża
łaska habitualna
łaska uczynkowa
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teologia

łaska uświęcająca
mądrość
męstwo
miłość
mistyka
mistyka cierpienia
mistyka Logosu
molinizm
monergizm
nadprzyrodzoność
nadprzyrodzoność egzystencjal-

na
nadzieja
natura ludzka
owoce Ducha Świętego
pelagianizm
pierwotna niewinność
pneumatocentryzm
pobożność
powołanie
predestynacja
predestynacjonizm
proroctwo
przebóstwienie
rada
rozeznanie duchowe
roztropność
rozum
ruch charyzmatyczny
semipelagianizm
skarbiec Kościoła
sprawiedliwość
stygmatyzacja
synergizm
świętość człowieka
tłumaczenie języków
umiarkowanie
usprawiedliwienie

uświęcenie
uzdrawianie
wiara
wiedza
wiedza pośrednia
wiedza uprzednia
wiedza wlana
wybranie
zasługa

CHRYSTOLOGIA

adopcjonizm
aftartodoketyzm
Alfa i Omega
anhypostazja
anomoios
apolinaryzm
arianizm
assumptus homo
Baranek Boży
boskość Jezusa
bracia Jezusa
chrystocentryzm
chrystofanie
chrystologia biblijna
chrystologia eschatyczno-pneu-

matologiczna
chrystologia explicite
chrystologia funkcjonalna
chrystologia implicite
chrystologia integralna
chrystologia jedności
chrystologia kontekstowa
chrystologia kosmiczna
chrystologia Logos-anthropos
chrystologia Logos-sarks
chrystologia ludzkiej transcen-

dencji
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teologia

chrystologia metadogmatyczna
chrystologia oddolna
chrystologia odgórna
chrystologia posłuszeństwa
chrystologia proegzystencji
chrystologia psychoanalityczna
chrystologia sensu
chrystologia spełnienia osobo-

wego
chrystologia transcendentalna
chrystologia wyzwolenia
chrystologia znaczenia
Chrystus wiary
chrzest Jezusa
communicatio idiomatum
cuda Jezusa
człowieczeństwo Jezusa
data narodzenia Jezusa
demitologizacja Jezusa
Dobry Pasterz
doketyzm
doksologia
dusza Jezusa
dziewicze poczęcie Jezusa
ebionici
Emmanuel
enhypostazja
gnostycyzm
herezje chrystologiczne
hipostaza
historyczność Jezusa
homoios
homousios
ipsissima verba et facta Iesu
Ja Jestem
jezuanizm
jezuologia
Jezus Chrystus

Jezus historii
Jezus marksitowski
Kapłaństwo
kazanie na Górze
kenotyzm
kenoza
Kościoły przedchalcedońskie
Kościoły Wschodnie
Kościół Asyryjski
królewska funkcja Jezusa
kuszenie Jezusa
Kyrios
Logos spermatikos
Logos (teologia)
manicheizm
Mesjasz
męka Jezusa
modlitwa Pańska
monoenergizm
monofizytyzm
monoteletyzm
narodzenie i dzieciństwo Jezusa
nauczanie Jezusa
negacja historyczności Jezusa
negacja zmartwychwstania Je-

zusa
nestorianizm
Oblubieniec
ofiara Jezusa
osoba
Ostatnia Wieczerza
ousia
Paraklet
posłuszeństwo Jezusa
pośrednictwo Jezusa
Prasakrament
preegzystencja Jezusa Chrystu-

sa
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teologia

proces Jezusa
prorocka funkcja Jezusa
przemienienie Jezusa
psychologia Jezusa
pusty grób
rodzina Jezusa
semiarianizm
Słowo Jahwe
Sługa Jahwe
socynianizm
Syn Boży
Syn Człowieczy
Syn Dawida
świadectwa historyczności Jezu-

sa
świętość Jezusa
teoria habitus
teoria subsystencji
Third quest
tytuły chrystologiczne
ukrzyżowanie Jezusa
unia hipostatyczna
wcielenie
wiedza Jezusa
wniebowstąpienie Jezusa
wygląd Jezusa
wywyższenie Jezusa
zasługi Jezusa
Zbawiciel
zmartwychwstanie Jezusa
zrodzenie
zstąpienie do otchłani
życie Jezusa
życie ukryte Jezusa
żydowskość Jezusa

CHRYSTOLOGIA FUNDAMEN-
TALNA

Alfa i Omega

Baranek Boży
chrystofanie
Chrystus wiary
cuda Jezusa
data narodzenia Jezusa
demitologizacja Jezusa
Dobry Pasterz
Emmanuel
historyczność Jezusa
ipsissima verba et facta Iesu
Ja Jestem
Jezus Chrystus
Jezus historii
Kyrios
Mesjasz
narodzenie i dzieciństwo Jezusa
negacja historyczności Jezusa
negacja zmartwychwstania Je-

zusa
Oblubieniec
pusty grób
Sługa Jahwe
Syn Boży
Syn Człowieczy
Syn Dawida
świadectwa historyczności Jezu-

sa
świętość Jezusa
tytuły chrystologiczne
Zbawiciel
zmartwychwstanie Jezusa
życie Jezusa
życie ukryte Jezusa

DEMONOLOGIA

Asmodeusz
Azazel
Belzebub
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teologia

bunt aniołów
demonologia biblijna
demony
egzorcyzm
Lilit
modlitwa o uwolnienie
opętanie
osobowość Szatana
pokusa
Szatan

EKLEZJOLOGIA

antypapież
apostolat
apostolskość Kościoła
autokefalia
biskup
Bractwo Kapłańskie św. Piusa

X
Budowla Boża
cezaropapizm
charyzmaty
chrześcijaństwo anonimowe
diakonat stały
Drzewo Oliwne
Dwunastu
eklezjologia agapetologiczna
eklezjologia biblijna
eklezjologia charyzmatyczna
eklezjologia communio
eklezjologia eucharystyczna
eklezjologia historiozbawcza
eklezjologia historyczna
eklezjologia instytucjonalna
eklezjologia kerygmatyczna
eklezjologia maryjna
eklezjologia personalistyczna
eklezjologia sakramentalna

eklezjologia teandryczna
episkopalizm
febronianizm
gallikanizm
geneza Kościoła
glossolalia
integryzm katolicki
jedność Kościoła
józefinizm
kapłaństwo hierarchiczne
kapłaństwo powszechne
kerygmat
kolegialność Kościoła
koncyliaryzm
kongregacjonalizm
Kościoły unickie
Kościół
Kościół i państwo
Kościół lokalny
Królestwo Boże
laikat
liturgia
Lud Boży
misja Kościoła
Mistyczne Ciało
misyjność Kościoła
modele Kościoła
nauczanie nadzwyczajne
nauczanie zwyczajne
nauczanie zwyczajne papieża
nieomylność Kościoła
nieomylność papieska
Nowy Lud Boży
obcowanie świętych
Oblubienica
Owczarnia
papież
papocezaryzm

563



teologia

pentarchia
posługa Piotrowa
powszechność Kościoła
prezbiter
prezbiterianizm
prymat papieski
prymat Piotrowy
przymioty Kościoła
przynależność do Kościoła
Reszta
ruch charyzmatyczny
rządy w Kościele
sakrament podstawowy
sedewakantyzm
starokatolicyzm
struktura Kościoła
sukcesja apostolska
symbolika zaślubin
śluby zakonne
Świątynia Ducha
świętość Kościoła
ultramontanizm
Urząd Nauczycielski Kościoła
ustrój Kościoła
Winnica Pańska
Wspólnota
wybór papieża
zbawienie poza Kościołem
życie konsekrowane

EKLEZJOLOGIA FUNDAMENTAL-
NA

apostolskość Kościoła
Budowla Boża
Drzewo Oliwne
Dwunastu
geneza Kościoła
jedność Kościoła

Kościół lokalny
Królestwo Boże
Mistyczne Ciało
modele Kościoła
Nowy Lud Boży
Oblubienica
Owczarnia
posługa Piotrowa
powszechność Kościoła
prymat papieski
prymat Piotrowy
przymioty Kościoła
przynależność do Kościoła
sukcesja apostolska
Świątynia Ducha
świętość Kościoła
Winnica Pańska
Wspólnota
zbawienie poza Kościołem

ESCHATOLOGIA

akty eschatyczne
anihilacjonizm
Antychryst
apokaliptyka
apokatastaza
apostazja eschatologiczna
Armagedon
ciało zmartwychwstałe
czyściec
eschatologia biblijna
eschatologizm
herezje eschatologiczne
Jezus Chrystus
koniec świata
kult świętych
limbus patrum
limbus puerorum
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teologia

millenaryzm
modlitwa wstawiennicza
modlitwa za zmarłych
Niebo (teologia)
nieśmiertelność duszy
nowe stworzenie
obcowanie świętych
odpust
otchłań
paruzja
piekło
procesy eschatyczne
Sąd Boży
sąd ostateczny
sąd szczegółowy
sens życia
skarbiec Kościoła
stany eschatyczne
śmierć
święci
wizja uszczęśliwiająca
wstawiennictwo świętych
zmartwychwstanie
życie wieczne

HAMARTIOLOGIA

chciwość
gniew
grzech
grzech ciężki
grzech pierworodny
grzech powszedni
grzech przeciwko Duchowi Świę-

temu
grzechy główne
lenistwo
łakomstwo
nieczystość

pierwszy grzech
pokusa
pycha
skażenie natury ludzkiej
zazdrość

HISTORIA DOGMATÓW

adiaphora
adopcjonizm
aftartodoketyzm
akomodacja dogmatyczna
aleksandryjska szkoła egzege-

tyczna
analogia wiary
anomoios
antiocheńska szkoła egzege-

tyczna
apolinaryzm
apostazja
arianizm
artykuły fundamentalne
assumptus homo
augustynianizm
bajanizm
banezjanizm
chrystologia Logos-anthropos
chrystologia Logos-sarks
Demiurg
depozyt wiary
dogmat
doketyzm
donatyzm
dysputa teologiczna
ebionici
eunomianizm
ex cathedra
fakt dogmatyczny
fideizm
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teologia

filioque
gnostycyzm
herezja
herezje charytologiczne
herezje chrystologiczne
herezje eschatologiczne
herezje pneumatologiczne
herezje sakramentologiczne
herezje soteriologiczne
herezje trynitarne
hierarchia prawd wiary
homoios
homousios
husytyzm
ikonoklazm
jansenizm
kanon Pisma Świętego
kenotyzm
kondeterminizm
kongruizm
kwalifikacja teologiczna
manicheizm
marcjonizm
mesalianizm
mistagogia
modalizm
modernizm (teologia)
molinizm
monoenergizm
monofizytyzm
monoteletyzm
nestorianizm
nowacjanizm
ojcowie apostolscy
ojcowie Kapadoccy
ojcowie Kościoła
orygenizm
palamizm

patripasjanizm
pelagianizm
predestynacjonizm
rozwój dogmatów
schizma
semiarianizm
semipelagianizm
skotyzm
sobór
Sobór Chalcedoński (451)
Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1

; 381)
Sobór Konstantynopolitański (2

; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3

; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4

; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)
Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór Nicejski (1 ; 325)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)
Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)
subordynacjonizm
synergizm
szkoła franciszkańska
szkoła tybingeńska
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teologia

szkoły teologiczne
teologia aleksandryjska
teologia antiocheńska
teologia apofatyczna
teologia chwały
teologia katafatyczna
teologia Krzyża
teologia procesu
teologia symboliczna
teologuemenon
teoria habitus
teoria subsystencji
tomizm
Tradycja
tradycjonalizm
tryteizm
Trzy rozdziały
unitarianizm
walentynianie
zmysł wiary
znaki czasu
źródła teologii

HISTORIA TEOLOGII

ojcowie apostolscy
ojcowie Kapadoccy
ojcowie Kościoła

KAIROLOGIA

kairos
znaki czasu

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZ-
NA

praca

LITURGIKA

adoracja
akatyst

akomodacja liturgiczna
anamneza
Ave Maria
bierzmowanie
chrzest
Cudowny Medalik
doksologia
egzorcyzm
epikleza
Eucharystia
godzinki
ikona
intercelebracja
interkomunia
komunia otwarta
komunia wolna
komunia zamknięta
konsubstancjacja
kult aniołów
kult Eucharystii
kult maryjny
kult świętych
liturgia
Magnificat
modlitwa
modlitwa błagalna
modlitwa dziękczynna
modlitwa o uwolnienie
modlitwa Pańska
modlitwa pochwalna
modlitwa wstawiennicza
modlitwa za zmarłych
nabożeństwo do Matki Bożej
obecność Chrystusa
odpust
różaniec
sakrament chorych
sakrament naturalny
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teologia

sakrament pojednania
sakramentalia
sanktuaria maryjne
szafarz
transsubstancjacja
trisagion
ustanowienie Eucharystii

MARIOLOGIA

akatyst
Ave Maria
Boże macierzyństwo Maryi
Córka Syjonu
Cudowny Medalik
duchowe macierzyństwo Maryi
dziewictwo Maryi
dziewicze poczęcie Jezusa
godzinki
kult maryjny
Magnificat
mariologia biblijna
mariologia chrystotypiczna
mariologia ekumeniczna
mariologia feministyczna
mariologia historiozbawcza
mariologia ludowa
mariologia narracyjna
mariologia pozytywna
mariologia przywilejów
mariologia symboliczna
mariologia wyzwolenia
Maryja
nabożeństwo do Matki Bożej
nestorianizm
niepokalane poczęcie
Nowa Ewa
objawienie maryjne
objawienie w Fatimie

objawienie w Guadalupe
objawienie w La Salette-Falla-

vaux
objawienie w Lourdes
objawienie w Medjugorie
pośrednictwo Maryi
różaniec
sanktuaria maryjne
wniebowzięcie Maryi
współodkupicielstwo Maryi
zwiastowanie

METODOLOGIA TEOLOGII

adiaphora
akomodacja (teologia)
aleksandryjska szkoła egzege-

tyczna
analogia wiary
antiocheńska szkoła egzege-

tyczna
artykuły fundamentalne
chrystologia explicite
chrystologia implicite
depozyt wiary
dogmat
dysputa teologiczna
ex cathedra
fakt dogmatyczny
hierarchia prawd wiary
kairos
kwalifikacja teologiczna
mistagogia
modernizm (teologia)
skotyzm
szkoła franciszkańska
szkoła tybingeńska
szkoły teologiczne
teologia aleksandryjska
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teologia

teologia antiocheńska
teologia apofatyczna
teologia chwały
teologia katafatyczna
teologia Krzyża
teologia narracyjna
teologia procesu
teologia symboliczna
teologuemenon
tomizm
Tradycja
tradycjonalizm
zmysł wiary
znaki czasu
źródła teologii

MISJOLOGIA

akomodacja misyjna
misyjność Kościoła

PATRYSTYKA

ojcowie apostolscy
ojcowie Kapadoccy
ojcowie Kościoła

PNEUMATOLOGIA

bojaźń Boża
boskość Ducha Świętego
charyzmaty
chwała Boża
czynienie cudów
dary Ducha Świętego
Duch Boga
Duch Święty
działanie Ducha Świętego
epikleza
filioque
glossolalia

grzech przeciwko Duchowi Świę-
temu
herezje pneumatologiczne
ksenolalia
macedonianizm
mądrość
Mądrość Boża
męstwo
natchnienie biblijne
owoce Ducha Świętego
Paraklet
pneumatocentryzm
pneumatologia biblijna
pobożność
pochodzenie Ducha Świętego
proroctwo
rada
rozeznanie duchowe
rozum
ruch charyzmatyczny
ruch zielonoświątkowy
szekina
tłumaczenie języków
uzdrawianie
wiedza
wiedza wlana

PROTOLOGIA

Adam
akt religijny
akt stwórczy
angelofania
angelologia
angelologia biblijna
anioł
anioł Jahwe
anioł stróż
antropocentryzm
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teologia

antropologia biblijna
antropologia teologiczna
archanioł
archanioł Gabriel
archanioł Michał
archanioł Rafał
Asmodeusz
Azazel
Belzebub
bunt aniołów
cherub
chóry anielskie
ciało ludzkie
ciało zmartwychwstałe
ciągłość stwarzania
cierpienie
człowiek
czyn ludzki
Demiurg
demonologia
demonologia biblijna
demony
duch
dusza ludzka
dychotomizm
egzorcyzm
emanacja
emanacjonizm duszy
Ewa
ewolucjonizm
ewolucjonizm chrześcijański
godność osoby ludzkiej
grzech pierworodny
hominizacja
homo religiosus
hylemorfizm
imiona aniołów
jedność człowieka

komplementarność płci
kosmogonia
kosmogonie biblijne
kosmogonie pozabiblijne
kreacjonizm
kreacjonizm fundamentalistycz-

ny
kult aniołów
Lilit
modlitwa o uwolnienie
monizm
monogenizm
nadprzyrodzoność
natura ludzka
nieśmiertelność duszy
obraz Boży
opętanie
osoba ludzka
osobowość Szatana
panenteizm
panowanie człowieka
panteizm
pierwotna niewinność
pierwsi ludzie
pierwszy grzech
płciowość ludzka
pochodzenie człowieka
pochodzenie duszy
podobieństwo Boże
pokusa
poligenizm
praca
preegzystencja duszy
sens życia
seraf
skażenie natury ludzkiej
stworzenie
stworzenie człowieka
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teologia

Stwórca
sumienie
Szatan
świadomość
świat
świętość człowieka
traducjonizm
trychotomizm
wolna wola
wolność
wolność od grzechu
wolność religijna
wolność sumienia
życie
życie duchowe
życie ludzkie
życie religijne

SAKRAMENTOLOGIA

akt małżeński
akty penitenta
anamneza
bierzmowanie
biskup
celibat
charakter sakramentalny
chciwość
chrzest
chrzest dzieci
chrzest Janowy
chrzest krwi
chrzest pragnienia
communicatio in sacris
diakon
disciplina arcani
donatyzm
epikleza
Eucharystia

forma sakramentu
gniew
grzech ciężki
grzech powszedni
grzech przeciwko Duchowi Świę-

temu
grzechy główne
herezje sakramentologiczne
hylemorfizm
impanacja
intercelebracja
interkomunia
kapłaństwo kobiet
katechumenat
komunia otwarta
komunia wolna
komunia zamknięta
konieczność chrztu
konsubstancjacja
kult Eucharystii
lenistwo
liczba sakramentów
łakomstwo
łaska sakramentalna
małżeństwo
materia sakramentu
nieczystość
nierozerwalność małżeństwa
nowacjanizm
nowe narodzenie
obecność Chrystusa
odpust
powołanie kapłańskie
Prasakrament
prezbiter
przebaczenie grzechów
przeszkody małżeńskie
przywilej Pawłowy
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teologia

przywilej Piotrowy
pycha
rachunek sumienia
rozgrzeszenie
sakrament
sakrament chorych
sakrament kapłaństwa
sakrament podstawowy
sakrament pojednania
sakramentalia
sakramentologia biblijna
sakramenty inicjacji chrześci-

jańskiej
sakramenty powołania chrześci-

jańskiego
sakramenty uzdrowienia chrze-

ścijańskiego
skrucha
skutki chrztu
skutki sakramentów
spowiedź
stopnie sakramentu kapłaństwa
symbolika zaślubin
szafarz
tajemnica spowiedzi
transsubstancjacja
typologia chrztu
ubiquitas
unieważnienie małżeństwa
ustanowienie Eucharystii
ustanowienie sakramentów
ważność sakramentów
wiatyk
zadośćuczynienie za grzechy
zazdrość
znak sakramentalny

SAKRAMENTOLOGIA MORAL-
NA

akty penitenta
anamneza
bierzmowanie
biskup
celibat
charakter sakramentalny
chrzest
chrzest dzieci
communicatio in sacris
diakon
Eucharystia
forma sakramentu
kapłaństwo kobiet
katechumenat
kult Eucharystii
liczba sakramentów
łaska sakramentalna
małżeństwo
materia sakramentu
powołanie kapłańskie
prezbiter
przebaczenie grzechów
rachunek sumienia
rozgrzeszenie
sakrament
sakrament chorych
sakrament kapłaństwa
sakrament pojednania
sakramenty inicjacji chrześci-

jańskiej
sakramenty powołania chrześci-

jańskiego
sakramenty uzdrowienia chrze-

ścijańskiego
skrucha
skutki chrztu
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teologia

skutki sakramentów
spowiedź
stopnie sakramentu kapłaństwa
tajemnica spowiedzi
ustanowienie Eucharystii
ważność sakramentów
zadośćuczynienie za grzechy
znak sakramentalny

SOTERIOLOGIA

augustynianizm
chrystologia funkcjonalna
chrzest krwi
chrzest pragnienia
chrześcijaństwo anonimowe
chwała Boża
cud
cuda poza chrześcijaństwem
egzemplaryzm
gnostycyzm
herezje soteriologiczne
historia zbawienia
jansenizm
Jezus Chrystus
kairos
konieczność zbawienia
Królestwo Boże
Logos spermatikos
manicheizm
marcjonizm
mesalianizm
mesjanizm apokaliptyczny
mesjanizm biblijny
mesjanizm królewski
mesjanizm prorocko-kapłański
nadprzyrodzoność egzystencjal-

na
Nowe Przymierze

odkupienie
ofiara Jezusa
partykularyzm zbawienia
pelagianizm
pewność zbawienia
pokój
posłuszeństwo Jezusa
pośrednictwo Jezusa
powołanie
predestynacja
predestynacjonizm
profetyzm
prorok
przymierze
przymierze noachickie
przymierze synajskie
przymierze z Abrahamem
przymierze z pierwszymi ludźmi
reinkarnacja
Reszta
samozbawienie
semipelagianizm
sens życia
soteriologia biblijna
uniwersalizm zbawienia
usprawiedliwienie
walentynianie
wiara
wiedza pośrednia
wiedza uprzednia
wola Boża
wolność
wybranie
zasługi Jezusa
zbawienie
zbawienie dzieci nieochrzczo-

nych
zbawienie poza Kościołem
zstąpienie do otchłani
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teologia

SYMBOLIKA

adwentyzm
anabaptyzm
anglikanizm
anglokatolicyzm
Artykuły Szmalkaldzkie
baptyzm
Christianity
Common Prayer Book
Dotrechckie Wyznanie Wiary
Druga Konfesja Helwecka
Duży Katechizm
Formuła Zgody
kalwinizm
Katechizm Heidelberski
katolicyzm
Konfesja Augsburska
Konfesja Sandomierska
Kościoły przedchalcedońskie
Kościoły unickie
Kościoły Wschodnie
Kościół Asyryjski
luteranizm
Mały Katechizm
metodyzm
Obrona Konfesji Augsburskiej
Pisma wyznaniowe
prawosławie
protestantyzm
purytanizm
starokatolicyzm
symbol apostoslski
symbol Atanazego
symbol chalcedoński
symbol konstantynopolitański
symbol laterański
symbol lyoński
symbol nicejski

symbol toledański
symbol trydencki
symbol wiary
Westminsterskie Wyznanie Wia-

ry
wyznanie Damazego
wyznanie Dozyteusza
wyznanie Lukarisa
wyznanie Pawła VI
wyznanie Piotra Mogiły
39 Artykułów

TEOEKOLOGIA

panowanie człowieka
praca

TEOLOGIA DOGMATYCZNA

Abba
Absolut
Adam
adiaphora
Adonai
adopcjonizm
adoracja
adwentyzm
aftartodoketyzm
agnostycyzm
akatyst
akomodacja dogmatyczna
akt małżeński
akt religijny
akt stwórczy
akty eschatyczne
akty penitenta
aleksandryjska szkoła egzege-

tyczna
Alfa i Omega
anabaptyzm
analogia bytu

574



teologia

analogia wiary
anamneza
angelofania
angelologia
angelologia biblijna
anglikanizm
anglokatolicyzm
anhypostazja
anihilacjonizm
anioł
anioł Jahwe
anioł stróż
anomoios
antiocheńska szkoła egzege-

tyczna
antropocentryzm
antropologia biblijna
antropologia teologiczna
antropomorfizm
Antychryst
antypapież
apokaliptyka
apokatastaza
apolinaryzm
apostazja
apostazja eschatologiczna
apostolat
apostolskość Kościoła
apropriacja
archanioł
archanioł Gabriel
archanioł Michał
archanioł Rafał
argument deontologiczny
argument eudajmonistyczny
argument klimakologiczny
argument kosmologiczny
argument ontologiczny

argument teleologiczny
argument z przyczynowości spraw-

czej
argument z przygodności bytów
argument z ruchu
argumenty na istnienie Boga
argumenty religiologiczne
arianizm
Armagedon
artykuły fundamentalne
Artykuły Szmalkaldzkie
Asmodeusz
assumptus homo
augustynianizm
autokefalia
Ave Maria
Azazel
bajanizm
banezjanizm
baptyzm
Baranek Boży
Belzebub
Biblia
bierzmowanie
biskup
bojaźń Boża
boskość Ducha Świętego
boskość Jezusa
Boże macierzyństwo Maryi
Bóg
Bóg a zło
Bóg Ojciec
bracia Jezusa
Bractwo Kapłańskie św. Piusa

X
Budowla Boża
bunt aniołów
celibat
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teologia

cezaropapizm
charakter sakramentalny
charytologia
charytologia biblijna
charyzmaty
chciwość
cherub
chóry anielskie
Christianity
chrystocentryzm
chrystofanie
chrystologia
chrystologia biblijna
chrystologia eschatyczno-pneu-

matologiczna
chrystologia explicite
chrystologia funkcjonalna
chrystologia implicite
chrystologia integralna
chrystologia jedności
chrystologia kontekstowa
chrystologia kosmiczna
chrystologia Logos-anthropos
chrystologia Logos-sarks
chrystologia ludzkiej transcen-

dencji
chrystologia metadogmatyczna
chrystologia oddolna
chrystologia odgórna
chrystologia posłuszeństwa
chrystologia proegzystencji
chrystologia psychoanalityczna
chrystologia sensu
chrystologia spełnienia osobo-

wego
chrystologia transcendentalna
chrystologia wyzwolenia
chrystologia znaczenia

Chrystus wiary
chrzest
chrzest dzieci
chrzest Janowy
chrzest Jezusa
chrzest krwi
chrzest pragnienia
chrześcijaństwo anonimowe
chwała Boża
ciało ludzkie
ciało zmartwychwstałe
ciągłość stwarzania
cierpienie
cierpienie Boga
cnota
cnoty kardynalne
cnoty nabyte
cnoty teologiczne
cnoty wlane
Common Prayer Book
communicatio idiomatum
communicatio in sacris
Córka Syjonu
cud
cuda Jezusa
cuda poza chrześcijaństwem
Cudowny Medalik
człowieczeństwo Jezusa
człowiek
czyn ludzki
czynienie cudów
czyściec
dary Ducha Świętego
data narodzenia Jezusa
deizm
demitologizacja Jezusa
Demiurg
demonologia
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teologia

demonologia biblijna
demony
depozyt wiary
diakon
diakonat stały
disciplina arcani
dobroć Boga
Dobry Pasterz
dogmat
doketyzm
doksologia
donatyzm
doskonałość Boga
Dotrechckie Wyznanie Wiary
Druga Konfesja Helwecka
Drzewo Oliwne
duch
Duch Boga
Duch Święty
duchowe macierzyństwo Maryi
duchowość Boga
dusza Jezusa
dusza ludzka
Duży Katechizm
Dwunastu
dychotomizm
dysputa teologiczna
działanie Ducha Świętego
dziecięctwo Boże
dziewictwo Maryi
dziewicze poczęcie Jezusa
ebionici
egzemplaryzm
egzorcyzm
eklezjologia
eklezjologia agapetologiczna
eklezjologia biblijna
eklezjologia charyzmatyczna

eklezjologia communio
eklezjologia eucharystyczna
eklezjologia historiozbawcza
eklezjologia historyczna
eklezjologia instytucjonalna
eklezjologia kerygmatyczna
eklezjologia maryjna
eklezjologia personalistyczna
eklezjologia sakramentalna
eklezjologia teandryczna
El
Elohim
emanacja
emanacjonizm duszy
Emmanuel
enhypostazja
epikleza
episkopalizm
eschatologia
eschatologia biblijna
eschatologizm
Eucharystia
eunomianizm
Ewa
ewolucjonizm
ewolucjonizm chrześcijański
ex cathedra
fakt dogmatyczny
febronianizm
fideizm
filioque
forma sakramentu
Formuła Zgody
formuły binitarne
formuły trynitarne
gallikanizm
geneza Kościoła
glossolalia
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teologia

gniew
gniew Boży
gnostycyzm
godność osoby ludzkiej
godzinki
grzech ciężki
grzech pierworodny
grzech powszedni
grzech przeciwko Duchowi Świę-

temu
grzechy główne
henoteizm
herezja
herezje charytologiczne
herezje chrystologiczne
herezje eschatologiczne
herezje pneumatologiczne
herezje sakramentologiczne
herezje soteriologiczne
herezje trynitarne
hierarchia prawd wiary
hipostaza
historia dogmatów
historia zbawienia
historyczność Jezusa
hominizacja
homo religiosus
homoios
homousios
husytyzm
hylemorfizm
ikonoklazm
imię Boga
imiona aniołów
immanencja Boga
impanacja
integryzm katolicki
intercelebracja

interkomunia
ipsissima verba et facta Iesu
istnienie Boga
istota i istnienie
Ja Jestem
Jahwe
jansenizm
jedność Boga
jedność człowieka
jedność Kościoła
jedyność Boga
jezuanizm
jezuologia
Jezus Chrystus
Jezus historii
Jezus marksitowski
józefinizm
kairos
kalwinizm
kanon Pisma Świętego
Kapłaństwo
kapłaństwo hierarchiczne
kapłaństwo kobiet
kapłaństwo powszechne
Katechizm Heidelberski
katechumenat
katolicyzm
kazanie na Górze
kenotyzm
kenoza
kerygmat
kolegialność Kościoła
komplementarność płci
komunia otwarta
komunia wolna
komunia zamknięta
koncyliaryzm
kondeterminizm
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teologia

Konfesja Augsburska
Konfesja Sandomierska
kongregacjonalizm
kongruizm
koniec świata
konieczność chrztu
konieczność łaski
konieczność zbawienia
konsubstancjacja
kosmogonia
kosmogonie biblijne
kosmogonie pozabiblijne
Kościoły przedchalcedońskie
Kościoły unickie
Kościoły Wschodnie
Kościół
Kościół Asyryjski
Kościół i państwo
Kościół lokalny
kreacjonizm
kreacjonizm fundamentalistycz-

ny
Królestwo Boże
królewska funkcja Jezusa
ksenolalia
kult aniołów
kult Eucharystii
kult maryjny
kult świętych
kuszenie Jezusa
kwalifikacja teologiczna
Kyrios
laikat
lenistwo
liczba sakramentów
Lilit
limbus patrum
limbus puerorum

liturgia
Logos spermatikos
Logos (teologia)
Lud Boży
luteranizm
łakomstwo
łaska Boża
łaska habitualna
łaska sakramentalna
łaska uczynkowa
łaska uświęcająca
macedonianizm
Magnificat
Mały Katechizm
małżeństwo
manicheizm
marcjonizm
mariologia
mariologia biblijna
mariologia chrystotypiczna
mariologia ekumeniczna
mariologia feministyczna
mariologia historiozbawcza
mariologia ludowa
mariologia narracyjna
mariologia pozytywna
mariologia przywilejów
mariologia symboliczna
mariologia wyzwolenia
Maryja
materia sakramentu
mądrość
Mądrość Boża
mesalianizm
mesjanizm apokaliptyczny
mesjanizm biblijny
mesjanizm królewski
mesjanizm prorocko-kapłański
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teologia

Mesjasz
metodyzm
męka Jezusa
męstwo
millenaryzm
miłosierdzie Boże
miłość
misja Kościoła
mistagogia
Mistyczne Ciało
mistyka
mistyka cierpienia
mistyka Logosu
misyjność Kościoła
modalizm
modele Kościoła
modernizm (teologia)
modlitwa o uwolnienie
modlitwa Pańska
modlitwa wstawiennicza
modlitwa za zmarłych
molinizm
monergizm
monizm
monoenergizm
monofizytyzm
monogenizm
monoteizm
monoteletyzm
nabożeństwo do Matki Bożej
nadprzyrodzoność
nadprzyrodzoność egzystencjal-

na
nadzieja
narodzenie i dzieciństwo Jezusa
natchnienie biblijne
natura ludzka
nauczanie Jezusa

nauczanie nadzwyczajne
nauczanie zwyczajne
nauczanie zwyczajne papieża
negacja historyczności Jezusa
negacja zmartwychwstania Je-

zusa
nestorianizm
Niebo (teologia)
niecierpiętliwość Boga
nieczystość
nieomylność Kościoła
nieomylność papieska
niepojętość Boga
niepokalane poczęcie
nierozerwalność małżeństwa
nieśmiertelność duszy
niezmienność Boga
Nowa Ewa
nowacjanizm
nowe narodzenie
Nowe Przymierze
nowe stworzenie
Nowy Lud Boży
Nowy Testament
obcowanie świętych
obecność Chrystusa
objawienie
objawienie historyczne
objawienie maryjne
objawienie naturalne
objawienie prywatne
objawienie w Fatimie
objawienie w Guadalupe
objawienie w La Salette-Falla-

vaux
objawienie w Lourdes
objawienie w Medjugorie
Oblubienica
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teologia

Oblubieniec
obraz Boży
Obrona Konfesji Augsburskiej
odkupienie
odpust
ofiara Jezusa
ojcostwo Boga
ojcowie apostolscy
ojcowie Kapadoccy
ojcowie Kościoła
opatrzność
opętanie
orygenizm
osoba
osoba ludzka
osobowość Boga
osobowość Szatana
Ostatnia Wieczerza
otchłań
ousia
Owczarnia
owoce Ducha Świętego
palamizm
panenteizm
panowanie człowieka
panteizm
papież
papocezaryzm
Paraklet
partykularyzm zbawienia
paruzja
patripasjanizm
pelagianizm
pentarchia
pewność zbawienia
piekło
pierwotna niewinność
pierwsi ludzie

pierwszy grzech
pięć dróg
Pisma wyznaniowe
płciowość ludzka
pneumatocentryzm
pneumatologia
pneumatologia biblijna
pobożność
pochodzenie człowieka
pochodzenie Ducha Świętego
pochodzenie duszy
pochodzenie Osób Bożych
podobieństwo Boże
pokój
pokusa
poligenizm
posługa Piotrowa
posłuszeństwo Jezusa
pośrednictwo Jezusa
pośrednictwo Maryi
powołanie
powołanie kapłańskie
powszechność Kościoła
poznanie Boga
praca
praobjawienie
Prasakrament
prawdomówność Boga
prawosławie
predestynacja
predestynacjonizm
preegzystencja duszy
preegzystencja Jezusa Chrystu-

sa
pretrynitologia
prezbiter
prezbiterianizm
proces Jezusa
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teologia

procesy eschatyczne
profetyzm
prorocka funkcja Jezusa
proroctwo
prorok
protestantyzm
protologia
prymat papieski
prymat Piotrowy
przebaczenie grzechów
przebóstwienie
przemienienie Jezusa
przeszkody małżeńskie
przymierze
przymierze noachickie
przymierze synajskie
przymierze z Abrahamem
przymierze z pierwszymi ludźmi
przymioty Boga
przymioty Kościoła
przynależność do Kościoła
przywilej Pawłowy
przywilej Piotrowy
psychologia Jezusa
purytanizm
pusty grób
pycha
rachunek sumienia
rada
reinkarnacja
relacje Osób Bożych
Reszta
rodzina Jezusa
rozeznanie duchowe
rozgrzeszenie
roztropność
rozum
rozwój dogmatów

różaniec
ruch charyzmatyczny
ruch zielonoświątkowy
rządy w Kościele
sakrament
sakrament chorych
sakrament kapłaństwa
sakrament podstawowy
sakrament pojednania
sakramentalia
sakramentologia
sakramentologia biblijna
sakramenty inicjacji chrześci-

jańskiej
sakramenty powołania chrześci-

jańskiego
sakramenty uzdrowienia chrze-

ścijańskiego
samoistność Boga
samozbawienie
sanktuaria maryjne
Sąd Boży
sąd ostateczny
sąd szczegółowy
schizma
sedewakantyzm
semiarianizm
semipelagianizm
sens życia
seraf
skarbiec Kościoła
skażenie natury ludzkiej
skotyzm
skrucha
skutki chrztu
skutki sakramentów
Słowo Jahwe
Sługa Jahwe
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teologia

sobór
Sobór Chalcedoński (451)
Sobór Efeski (431)
Sobór Konstantynopolitański (1

; 381)
Sobór Konstantynopolitański (2

; 553)
Sobór Konstantynopolitański (3

; 680-681)
Sobór Konstantynopolitański (4

; 869-870)
Sobór Laterański (1 ; 1123)
Sobór Laterański (2 ; 1139)
Sobór Laterański (3 ; 1179)
Sobór Laterański (4 ; 1215)
Sobór Laterański (5 ; 1512-1517)
Sobór Lyoński (1 ; 1245)
Sobór Lyoński (2 ; 1274)
Sobór Nicejski (1 ; 325)
Sobór Nicejski (2 ; 787)
Sobór Trydencki (1545-1563)
Sobór Vienneński (1311-1312)
Sobór w Bazylei (1431-1449)
Sobór w Konstancji (1414-1418)
Sobór Watykański (1 ; 1869-1870)
Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)
socynianizm
soteriologia
soteriologia biblijna
spowiedź
sprawiedliwość
sprawiedliwość Boża
stany eschatyczne
starokatolicyzm
Stary Testament
stopnie sakramentu kapłaństwa
struktura Kościoła
stworzenie

stworzenie człowieka
Stwórca
stygmatyzacja
subordynacjonizm
sukcesja apostolska
sumienie
symbol apostoslski
symbol Atanazego
symbol chalcedoński
symbol konstantynopolitański
symbol laterański
symbol lyoński
symbol nicejski
symbol toledański
symbol trydencki
symbol wiary
symbolika
symbolika zaślubin
Syn Boży
Syn Człowieczy
Syn Dawida
synergizm
szafarz
Szatan
szekina
szkoła franciszkańska
szkoła tybingeńska
szkoły teologiczne
śluby zakonne
śmierć
świadectwa historyczności Jezu-

sa
świadomość
świat
Świątynia Ducha
święci
świętość Boga
świętość człowieka
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teologia

świętość Jezusa
świętość Kościoła
tajemnica spowiedzi
teizm
teofania
teologia aleksandryjska
teologia antiocheńska
teologia apofatyczna
teologia chwały
teologia katafatyczna
teologia Krzyża
teologia procesu
teologia symboliczna
teologuemenon
teoria habitus
teoria subsystencji
Third quest
tłumaczenie języków
tomizm
traducjonizm
Tradycja
tradycjonalizm
transcendencja Boga
transsubstancjacja
triada
trisagion
Trójca Święta
trychotomizm
trynitologia
tryteizm
Trzy rozdziały
typologia chrztu
tytuły chrystologiczne
ubiquitas
ukrzyżowanie Jezusa
ultramontanizm
umiarkowanie
unia hipostatyczna

unieważnienie małżeństwa
unitarianizm
uniwersalizm zbawienia
Urząd Nauczycielski Kościoła
usprawiedliwienie
ustanowienie Eucharystii
ustanowienie sakramentów
ustrój Kościoła
uświęcenie
uzdrawianie
walentynianie
ważność sakramentów
wcielenie
Westminsterskie Wyznanie Wia-

ry
wiara
wiatyk
wieczność Boga
wiedza
wiedza Jezusa
wiedza pośrednia
wiedza uprzednia
wiedza wlana
wierność Boga
Winnica Pańska
wizja uszczęśliwiająca
wniebowstąpienie Jezusa
wniebowzięcie Maryi
wola Boża
wolna wola
wolność
wolność Boga
wolność od grzechu
wolność religijna
wolność sumienia
Wspólnota
współodkupicielstwo Maryi
wstawiennictwo świętych
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teologia

wszechmoc Boga
wszechobecność Boga
wszechwiedza Boga
wybór papieża
wybranie
wygląd Jezusa
wywyższenie Jezusa
wyznanie Damazego
wyznanie Dozyteusza
wyznanie Lukarisa
wyznanie Pawła VI
wyznanie Piotra Mogiły
zadośćuczynienie za grzechy
zasługa
zasługi Jezusa
zazdrość
Zbawiciel
zbawienie
zbawienie dzieci nieochrzczo-

nych
zbawienie poza Kościołem
zmartwychwstanie
zmartwychwstanie Jezusa
zmysł wiary
znak sakramentalny
znaki czasu
znaki Trójcy
zrodzenie
zstąpienie do otchłani
zwiastowanie
źródła teologii
życie
życie duchowe
życie Jezusa
życie konsekrowane
życie ludzkie
życie religijne
życie ukryte Jezusa

życie wieczne
żydowskość Jezusa
39 Artykułów

TEOLOGIA DUCHOWOŚCI

Abba
archanioł Michał
asceza
Ave Maria
bojaźń Boża
charyzmaty
cierpienie
czynienie cudów
dary Ducha Świętego
działanie Ducha Świętego
dziecięctwo Boże
egzorcyzm
glossolalia
kult maryjny
kult świętych
mądrość
mistyka
mistyka cierpienia
mistyka Logosu
modlitwa
modlitwa błagalna
modlitwa dziękczynna
modlitwa o uwolnienie
modlitwa Pańska
modlitwa pochwalna
modlitwa wstawiennicza
modlitwa za zmarłych
nowe narodzenie
obcowanie świętych
odpust
opętanie
owoce Ducha Świętego
pobożność

585



teologia

podobieństwo Boże
pokusa
proroctwo
przemienienie Jezusa
rada
rozeznanie duchowe
rozum
różaniec
ruch charyzmatyczny
skutki chrztu
stygmatyzacja
symbolika zaślubin
Szatan
śluby zakonne
świętość człowieka
tłumaczenie języków
uzdrawianie
wiedza
wiedza wlana
wizja uszczęśliwiająca
wolność od grzechu
wstawiennictwo świętych
życie duchowe
życie konsekrowane

TEOLOGIA EKUMENICZNA

adwentyzm
akomodacja dogmatyczna
anabaptyzm
anglikanizm
anglokatolicyzm
Artykuły Szmalkaldzkie
baptyzm
Christianity
Common Prayer Book
Dotrechckie Wyznanie Wiary
Druga Konfesja Helwecka
Duży Katechizm

filioque
Formuła Zgody
hierarchia prawd wiary
husytyzm
intercelebracja
interkomunia
jedność Kościoła
kalwinizm
kapłaństwo kobiet
Katechizm Heidelberski
katolicyzm
komunia otwarta
komunia wolna
komunia zamknięta
Konfesja Augsburska
Konfesja Sandomierska
Kościoły przedchalcedońskie
Kościoły unickie
Kościoły Wschodnie
Kościół Asyryjski
luteranizm
Mały Katechizm
metodyzm
Obrona Konfesji Augsburskiej
prawosławie
protestantyzm
purytanizm
ruch zielonoświątkowy
starokatolicyzm
symbolika
Unia florencka
Westminsterskie Wyznanie Wia-

ry
wyznanie Piotra Mogiły
39 Artykułów

TEOLOGIA FUMDAMENTALNA

narodzenie i dzieciństwo Jezusa
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teologia

TEOLOGIA FUNDAMENTALNA

agnostycyzm
akt religijny
Alfa i Omega
apostolskość Kościoła
argumenty religiologiczne
asceza
ateizm
Baranek Boży
Budowla Boża
chrystofanie
Chrystus wiary
cud
cuda Jezusa
cuda poza chrześcijaństwem
data narodzenia Jezusa
deizm
demitologizacja Jezusa
Dobry Pasterz
Drzewo Oliwne
Dwunastu
dziewicze narodzenia
eklezjologia fundamentalna
Emmanuel
geneza Kościoła
henoteizm
historyczność Jezusa
homo religiosus
ipsissima verba et facta Iesu
Ja Jestem
jedność Kościoła
Jezus Chrystus
Jezus historii
Kościół lokalny
Królestwo Boże
Kyrios
mesjanizm
Mesjasz

Mistyczne Ciało
modele Kościoła
modlitwa
monoteizm
monoteizm pierwotny
negacja historyczności Jezusa
negacja zmartwychwstania Je-

zusa
Nowy Lud Boży
objawienie
objawienie historyczne
objawienie naturalne
objawienie prywatne
Oblubienica
Oblubieniec
ofiara
Owczarnia
panenteizm
panteizm
politeizm
posługa Piotrowa
powszechność Kościoła
praobjawienie
prymat papieski
prymat Piotrowy
przymioty Kościoła
przynależność do Kościoła
pusty grób
reinkarnacja
samozbawienie
Sługa Jahwe
sukcesja apostolska
Syn Boży
Syn Człowieczy
Syn Dawida
świadectwa historyczności Jezu-

sa
Świątynia Ducha
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teologia

świętość
świętość Jezusa
świętość Kościoła
teizm
tytuły chrystologiczne
wiara
Winnica Pańska
Wspólnota
Zbawiciel
zbawienie poza Kościołem
zmartwychwstanie Jezusa
życie Jezusa
życie ukryte Jezusa

TEOLOGIA MORALNA

adiaphora
akty penitenta
anamneza
bierzmowanie
biskup
bojaźń Boża
celibat
charakter sakramentalny
chciwość
chrzest
chrzest dzieci
cierpienie
cnota
cnoty kardynalne
cnoty nabyte
cnoty teologiczne
cnoty wlane
communicatio in sacris
człowiek
czyn ludzki
dary Ducha Świętego
diakon
Eucharystia

forma sakramentu
gniew
godność osoby ludzkiej
grzech
grzech ciężki
grzech pierworodny
grzech powszedni
grzech przeciwko Duchowi Świę-

temu
grzechy główne
kapłaństwo kobiet
katechumenat
kazanie na Górze
komplementarność płci
kult Eucharystii
lenistwo
liczba sakramentów
łakomstwo
łaska sakramentalna
małżeństwo
materia sakramentu
mądrość
męstwo
miłość
nadzieja
nieczystość
osoba ludzka
owoce Ducha Świętego
panowanie człowieka
pierwszy grzech
płciowość ludzka
pobożność
pokusa
powołanie kapłańskie
praca
prezbiter
przebaczenie grzechów
pycha

588



teologia

rachunek sumienia
rada
rozgrzeszenie
roztropność
rozum
sakrament
sakrament chorych
sakrament kapłaństwa
sakrament pojednania
sakramenty inicjacji chrześci-

jańskiej
sakramenty powołania chrześci-

jańskiego
sakramenty uzdrowienia chrze-

ścijańskiego
sens życia
skażenie natury ludzkiej
skrucha
skutki chrztu
skutki sakramentów
spowiedź
sprawiedliwość
stopnie sakramentu kapłaństwa
sumienie
tajemnica spowiedzi
umiarkowanie
ustanowienie Eucharystii
ważność sakramentów
wiara
wiedza
wolna wola
wolność
wolność od grzechu
wolność religijna
wolność sumienia
zadośćuczynienie za grzechy
zazdrość
znak sakramentalny

życie duchowe
życie ludzkie
życie religijne

TEOLOGIA PASTORALNA

akomodacja misyjna
akomodacja pastoralna
apostolat
kairos
kerygmat
misja Kościoła
misyjność Kościoła
znaki czasu

TEOLOGIA RELIGII

agnostycyzm
akt religijny
argumenty religiologiczne
asceza
cud
cuda poza chrześcijaństwem
deizm
dziewicze narodzenia
henoteizm
homo religiosus
modlitwa
monoteizm
monoteizm pierwotny
ofiara
panenteizm
panteizm
politeizm
reinkarnacja
samozbawienie
świętość
teizm

TEOLOGIA RZECZYWISTOŚCI
ZIEMSKICH

praca
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teologia

TRYNITOLOGIA

Abba
Absolut
Adonai
adoracja
agnostycyzm
analogia bytu
apropriacja
argument deontologiczny
argument eudajmonistyczny
argument klimakologiczny
argument kosmologiczny
argument ontologiczny
argument teleologiczny
argument z przyczynowości spraw-

czej
argument z przygodności bytów
argument z ruchu
argumenty na istnienie Boga
argumenty religiologiczne
boskość Ducha Świętego
Bóg
Bóg a zło
Bóg Ojciec
cierpienie Boga
deizm
dobroć Boga
doskonałość Boga
duchowość Boga
El
Elohim
eunomianizm
filioque
formuły binitarne
formuły trynitarne
gniew Boży
henoteizm
herezje trynitarne

hipostaza
imię Boga
immanencja Boga
istnienie Boga
istota i istnienie
Jahwe
jedność Boga
jedyność Boga
Jezus Chrystus
macedonianizm
miłosierdzie Boże
modalizm
monoteizm
niecierpiętliwość Boga
niepojętość Boga
niezmienność Boga
objawienie
objawienie historyczne
objawienie naturalne
objawienie prywatne
ojcostwo Boga
opatrzność
osoba
osobowość Boga
ousia
palamizm
panteizm
patripasjanizm
pięć dróg
pochodzenie Ducha Świętego
pochodzenie Osób Bożych
poznanie Boga
praobjawienie
prawdomówność Boga
pretrynitologia
przymioty Boga
relacje Osób Bożych
samoistność Boga
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teologia

socynianizm
sprawiedliwość Boża
subordynacjonizm
świętość Boga
teizm
teofania
transcendencja Boga
triada
trisagion
Trójca Święta
tryteizm

unitarianizm
wieczność Boga
wierność Boga
wola Boża
wolność Boga
wszechmoc Boga
wszechobecność Boga
wszechwiedza Boga
znaki Trójcy
zrodzenie
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