
Powstanie monoteistycznych religii 

Zoroastrianizm 

Zoroaster, twórca pierwszej monoteistycznej religii, działał na terenie dzisiejszego 

północno-wschodniego Iranu i Turkmenistanu około XIV wieku p.n.e. Według Gaty, 

będącej częścią świętego zoroastriańskiego  pisma – Awesty, plemię Zoroastry 

zostało unicestwione w wyniku wojen plemiennych, a on sam tułał się przez 

kilkanaście lat po stepach północnego Iranu obserwując brutalne plemienne walki. 

W wieku 30 lat miał objawienie, podczas którego zobaczył jaśniejącą postać anioła, 

która wyjawiła mu, że nosi imię Wohu Manah (Dobra Myśl). Anioł powiedział mu, 

że istnieje tylko jeden prawdziwy bóg,  Ahura Mazda, czyli Pan Dobra i  Zoroaster 

powinien zostać jego prorokiem. W ciągu następnych dziesięciu lat Zoroaster miał 

wiele objawień, w czasie których objawione zostały dalsze prawdy. 

Zoroaster usiłował przekazać nową wiarę swoim ziomkom, jednak nie znalazł u 

nich zrozumienia i był przez nich prześladowany. Musiał więc uciec do pobliskiego 

królestwa Baktrii, gdzie zdołał nawrócić  króla Wisztapsę, który zaprowadził 

zoroastrianizm  w swoim kraju, zaś sam Zoroaster stał się głównym kapłanem i 

jedną z najbardziej wpływowych postaci w państwie. 

Zgodnie z tradycją przekazaną w późniejszych księgach Awesty, Zoroaster 

zrezygnował pod koniec życia z wszelkich zaszczytów, spisał Gaty, a następnie 

umarł przez dobrowolne zanurzenie się w lodowatych, krystalicznie czystych 

wodach jeziora Kasaoja w Pamirze. 

Zoroastrianie wierzą w jednego boga – Ahura Mazdę, który jest wszystkowiedzący, 

wszechobecny, wszechpotężny, niezmienny, uważany za twórcę wszystkiego, 

źródło szczęścia i dobroci, którego człowiek nie może pojąć. Jest to opis protoboga 

przyjęty przez wszystkie monoteistyczne religie, w tym judaizm, chrześcijaństwo i 

islam. 

Za zło na tym świecie nie jest odpowiedzialny Ahura Mazda, ale Angra Maju, który 

mieszka w piekle. Angra Maju jest duchem zniszczenia. To za jego sprawą 
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nadchodzi śmierć, dręczą nas choroby i doświadczamy wszelkiego zła. Według 

zoroastrian świat materialny jest polem bitwy między dobrem a złem. Zadanie 

człowieka polega na pomaganiu Bogu w usuwaniu zła z powierzchni ziemi. Można 

tego dokonać przez właściwe postępowanie, popieranie prawdy i porządku. 

Zoroastrianizm charakteryzuje dualizm moralny wynikający z przekonania, że 

natura ludzka ma zarówno dobre, jak i złe strony. 

Zoroastrianie wierzą, że Bóg, najpierw stworzył świat duchowy, a dopiero później 

materialny. Świat duchowy jest poza zasięgiem zła, które nie może go zbrukać. 

Ludzkie istoty posiadają duchową naturę Boga – nie rodzą się grzesznikami i nie 

mają skłonności do czynienia zła. Człowiek posiada wolną wolę i z natury jest 

dobry. Ludzie rodzą się czyści i decydują, czy będą szli prawowitą drogą boskich 

nauk, czy też wybiorą zło i będą potępieni. Bóg ofiarował człowiekowi wiedzę, 

dzięki której wie on jak należy postępować, nie obiecał natomiast, że weźmie na 

siebie grzechy swoich wyznawców.  

Wyznawcy tej religii wierzą, że śmierć następuje wtedy, kiedy dusza opuszcza ciało. 

U wrót nieba, stoi Mitra. Dzierży on w swoich rękach szalę sprawiedliwości, na 

której są ważone dobre i złe uczynki, myśli i słowa. Gdy dobro przeważa nad złem 

w życiu danej duszy, trafia ona do nieba, gdzie może spokojnie oczekiwać na dzień 

Sądu Ostatecznego, kiedy to z powrotem uzyska cielesność i wróci na ziemię. Gdy 

zło przeważa nad dobrem, dusza jest strącana do piekła, którego już nigdy nie 

opuści i pod panowaniem Angra Maju będzie cierpiała nieskończone męki. Gdy 

szale się doskonale równoważą, dusza trafia do czyśćca, stając się szarym cieniem, 

nie odczuwającym radości ani smutku. 

Zoroastrianie wierzą, że pod koniec cyklu trwającego 3000 lat Bóg zniszczy siły zła i 

ogłosi Sąd Ostateczny. Tego dnia zmarli wstaną z grobów i ich życie będzie jeszcze 

raz oceniane. Pobożni i posłuszni przykazaniom Boga zostaną nagrodzeni wiecznym 

życiem w niebie, a reszta będzie potępiona i skazana na wieczne męki. Wyznawcy 

tej religii wierzą, że na Sądzie Ostatecznym otrzymają nowe ciała. Ma to wpływ na 

sposób chowania zmarłych. Ciała nie są ani palone na stosie, ani grzebane w ziemi. 



Pozostawia się je na powierzchni, aby sępy oczyściły kości. Dopiero czyste szkielety 

zasługują na pochówek. Na Sądzie Ostatecznym szkielety te powlekane są nowymi 

ciałami. 

Religia zoroastriańska powstała na terenach, gdzie panowały ciągłe walki 

prowadzone przez wyniszczające się nawzajem plemiona. Aby zastopować te 

brutalne praktyki, trzeba było wpłynąć na ludzi w sposób, który zmusiłby ich, a 

szczególnie ich przywódców, do posłuszeństwa. Taką moc posiadała nowa religia, 

wywołująca strach przed wiecznym potępieniem, równoznacznym ze skazaniem 

duszy na męki piekielne. 

Dlatego w religii zoroastriańskiej po raz pierwszy pojawia się piekło jako miejsce 

kary, gdzie dusze cierpią za złe uczynki popełnione na ziemi. Tylko taka groźba 

mogła powstrzymać władców od popełniania okrucieństw. Zoroastrianizm przyjął 

się, ponieważ potrzebna była wiara, że ludzie, których nie można ukarać za życia, 

będą ukarani po śmierci. Z tego samego poczucia sprawiedliwości wyrasta wizja 

czyśćca, „miejsca pośredniego” dla dusz mających podobną liczbę dobrych i złych 

uczynków. Ważnym elementem religii jest to, że wszyscy ludzie są równi i na Sądzie 

Ostatecznym będą tak samo oceniani. Doktryna zoroastriańska była bardzo dobrze 

przemyślana i niezwykle praktyczna.  

Religia zoroastriańska jest prekursorką wszystkich obecnych monoteistycznych 

religii, które przejęły od niej pojęcie wszechwiedzącego i wszechmocnego Boga. 

Stworzyła ona również w umysłach swoich wyznawców nowy porządek świata, w 

którym oprócz życia doczesnego na ziemi istnieje niebo, piekło i czyściec. W tej 

nowej rzeczywistości wszystkie ludzkie uczynki podlegają ostatecznej i 

nieodwołalnej ocenie w dniu Sądu Ostatecznego. Pojawiła się również postać będąca 

pierwowzorem szatana w chrześcijaństwie i islamie.. Zoroastrianizm stworzył nową 

niebiańską hierarchię z aniołami i archaniołami na czele, która również stała się 

częścią innych, znacznie późniejszych systemów religijnych. Nawet wierzenia tak 

charakterystyczne dla chrześcijaństwa, jak urodzenie Zbawiciela przez dziewicę 

mają tu swoje źródła. 



Zoroastrianizm stał się oficjalną religią państwa babilońskiego po jego podbiciu 

przez Persów. Kiedy Cyrus Wielki w VI wieku p.n.e. pozwolił Żydom po latach 

wygnania wrócić z Babilonu do Jerozolimy, przynieśli oni ze sobą tamtejsze 

wierzenia i włączyli je do swojej religii. Następnie zostały one zapożyczone przez 

religię chrześcijańską i muzułmańską. 

 Judaizm 

Judaizm jest jedyną religią mającą bezpośrednie powiązania z pierwszymi 

cywilizacjami, a przez to z religiami Sumeru i Egiptu. Aby zrozumieć okoliczności 

powstania judaizmu musimy przyjrzeć się pierwotnym wierzeniom, które 

kształtowały ówczesne myślenie Żydów. Według Biblii, początki ich historii sięgają 

czasów świetności miasta Ur, leżącego na terenach Sumeru, które około XXI wieku 

p.n.e., za życia Abrahama, ojca religii judaistycznej, należało do semickiego 

imperium Akkadu.  

O filiacjach judaizmu z kulturą sumeryjską świadczy fakt, że Stary Testament 

zawiera szereg zrodzonych w starożytnym Sumerze mitów. Bóg hebrajski – Jahwe 

przypomina sumeryjskiego boga sztormów i burz Adada, a co ciekawsze Żydzi, tak 

jak niegdyś Sumerowie, uważają się za członków wybranego przez Boga narodu. 

Ponieważ przodkowie Abrahama prawdopodobnie mieszkali w Sumerze przez 

wiele pokoleń, związki między hebrajską i sumeryjską kulturą mogą być znacznie 

głębsze niż powszechnie się uznaje i oficjalnie przyznaje. Niektórzy badacze Biblii 

uważają, że bardzo liczne jej fragmenty są pochodzenia sumeryjskiego. I tak, opis 

stworzenia świata oraz historia potopu są zaczerpnięte z mitologii sumeryjskiej. W 

biblijnej opowieści o wypędzeniu Adama i Ewy z raju pojawia się motyw wiedzy, 

jako ważnego elementu ludzkiego istnienia. Jest mało prawdopodobne, aby tak 

skomplikowane zagadnienie mogło być postawione i dogłębnie przemyślane przez 

przedstawicieli niewykształconych pastersko-koczowniczych plemion. 

Biblia umiejscawia królestwo potomka Noego, Nimroda, który był pierwszym 

mocarzem na ziemi, w rejonie Sumeru: „A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, 



Erech, Akkad i Kalne w kraju Synear”1. O powiązaniach religii sumeryjskiej i 

judaizmu wspomina Biblia, według której kobiety hebrajskie opłakiwały w 

Jerozolimie, jeszcze w VI wieku p.n.e. śmierć mitologicznego króla-boga Sumeru 

Tammuza2. Do chwili obecnej jego imię w kalendarzu hebrajskim jest nazwą jednego 

z miesięcy, w czasie którego mają miejsce specjalne obchody, prawdopodobnie 

sięgające korzeniami czasów sumeryjskich. 

Podstawą judaizmu jest przymierze Boga z wybranym przez niego ludem. Bóg dał 

Abrahamowi obietnicę, że będzie miał następcę oraz obietnicę ziemi. W zamian 

Abraham miał uznawać jedynego Boga i być mu posłuszny. Potomkowie Abrahama 

byli wierni temu przymierzu, a obrzezanie symbolizowało przypieczętowanie 

umowy. Abraham przeniósł się najpierw z Ur do Haran, a następnie do ziemi 

kanaanejskiej, gdzie urodził mu się syn Izaak. Tak Jahwe wypełnił swoje obietnice. 

Przymierze między Żydami a Bogiem było kontynuowane przez całą historię 

judaizmu. Wiara w nie zapewniła przetrwanie tej religii aż do obecnych czasów. 

Historyczne dokumenty opisujące życie Mojżesza są tak fragmentaryczne, że wielu 

badaczy wątpi, czy był rzeczwiściw autentyczną postacią. Według starożytnego 

hellenistycznego egipskiego  historyka, Maneto , Mojżesz żył ok. 1250 roku p.n.e. i 

był wysokim kapłanem egipskim w Heliopolis, noszącym imię Osarsif, co znaczy 

dziecko Ozyrysa. Mojżesz i jego brat Aaron  byli Egipcjanami, chociaż pochodzenia 

hebrajskiego. Obaj otrzymali dobre wykształcenie, dzięki czemu znali tajniki religii i 

wiedzy egipskiej. W tym czasie hebrajczycy, którzy zbuntowali się przeciw 

faraonowi, wybrali Mojżesza na swojego przywódcę. 

Według Biblli, Mojżesz był synem Amrama i Jakebed z plemienia Lewi, urodzonym 

w Egipcie. Wychował się na dworze faraona, jednak gdy w obronie Hebrajczyka 

zabił Egipcjanina, musiał uciekać na pustynię, do królestwa Midianitów. Tam po raz 

pierwszy przemówił do niego ukryty w gorejącym krzaku Jahwe i nakazał 

wyprowadzić Izraelitów z Egiptu, a następnie sprowadzić ich do Ziemi Obiecanej. 

                                            
1
 Biblia , Genesis 10 : 8-10. 

2
 Biblia , Księga Ezechiela 8 :14. 
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Mojżesz wbrew woli faraona zrobił to, czego zażądał od niego Bóg. Wędrówka 

Izraelitów przez pustynię, podczas której Mojżesz otrzymał od Jahwe tablice z 10 

przykazaniami, trwała 40 lat. Mojżesz jednak nie dotarł do ziemi obiecanej. 

Mojżesz jest uznawany za tego, który zawarł z Bogiem drugie przymierze, 

wyzwoliciela ludu izraelskiego z niewoli egipskiej i budowniczego żydowskiej 

świadomości narodowej.  

Żydzi, według części badaczy, mieszkali w Egipcie aż przez 1000 lat, chociaż 

większość z nich uznaje, że przebywali tam przez około 400 lat. Niezależnie komu 

uwierzymy, jest to bardzo długi, a zarazem ważny okres, który ukształtował kulturę 

żydowską. Z lektury Starego Testamentu wynika, że Hebrajczycy przenieśli się do 

Egiptu za czasów Jakuba i musieli być mile widziani ponieważ piastowali tam 

wysokie stanowiska. W ówczesnym Egipcie, co potwierdza wiele źródeł, nawet 

ludzie niskiego pochodzenia dzięki swoim zdolnościom mogli osiągnąć najwyższe 

stanowiska i ogromne bogactwa. Kraj ten przyciągnął Żydów, ponieważ w 

porównaniu z innymi zasługiwał na miano oazy spokoju i bezpieczeństwa, a jego 

spichlerze były pełne zapasów zboża. Izraelici nie byli dyskryminowani, musieli 

jednak przestrzegać przepisów religijnych narzuconych przez państwo. W Egipcie 

religia była ważnym elementem państwotwórczym, kontrolowanym przez faraona i 

kapłanów. W takiej sytuacji Żydzi musieli, chcąc nie chcąc, podporządkować się 

prawom faraona, a w związku z tym przejęli wiele elementów religii egipskiej. Jest 

również możliwe, że Mojżesz, będąc kapłanem, był dobrze zaznajomiony z 

monoteistycznym kultem boga Atena i stąd wywodzi się wiara w jednego boga w 

judaizmie. O związkach wierzeń hebrajskich z egipskimi świadczy kult boga-słońca. 

Wspomina o tym Biblia, według której Hebrajczycy w Jerozolimie w VI wieku p.n.e. 

oddawali pokłony Słońcu. O dobrej znajomości religijnych obrządków egipskich 

świadczy fakt, że rozmiary Arki Przymierza zbudowanej przez Mojżesza są prawie 

identyczne z wewnętrznymi rozmiarami grobowca faraona znajdującego się w 

Wielkiej Piramidzie. 



W wyniku wielowiekowej akumulacji różnorodnych wierzeń, religia plemion 

izraelskich była mieszaniną różnych rytuałów i obrzędów. Dopiero Mojżesz 

ustanowił nowe kanony judaizmu, które opierały się na następujących podstawach: 

 wiara w jednego i jedynego Boga, 

 ufność i wiara w posłannictwo religijne Żydów jako narodu  

      wybranego przez Boga. 

Zasady religii żydowskiej, będące jednocześnie surowo przestrzeganym prawem, 

zapisane są w Talmudzie, który jest uzupełnieniem Starego Testamentu. 

Chociaż działalność Mojżesza odnosi się tylko do Żydów, to musimy pamiętać, że 

dwie główne religie monoteistyczne: chrześcijaństwo i islam mają swe korzenie w 

judaizmie i przyjęły podobny obraz Boga. Dlatego Mojżesza należy uznać za 

prekursora  współczesnych religii monoteistycznych. 

Najświętszym pismem w judaizmie jest Tora, która według tradycji hebrajskiej 

została dana Mojżeszowi przez Boga. Zawiera ona 5 ksiąg tzw. Mojżeszowych, jemu 

bowiem przypisuje się ich autorstwo. Tora stanowi źródło dla zawartego w 

Talmudzie żydowskiego prawa, na które składa się 613 zakazów i obowiązków 

określających bardzo ściśle zachowanie wiernych.  

Przestrzeganie nakazów judaizmu  nie opiera się na strachu przed wiecznym 

potępieniem, ale na przymierzu między Bogiem a wiernymi. Jest to rodzaj 

kontraktu: Bóg zadba o nas, ochroni swój lud przed nieszczęściami, zabezpieczy 

dobra doczesne, a my staniemy się mu posłuszni i nie będziemy mieli innych 

Bogów.  

 

 Chrześcijaństwo 

Zanim rozważymy znaczenie nauk Chrystusa, przyjrzyjmy się sytuacji, jaka istniała 

w I i II wieku p.n.e. w imperium rzymskim, które rozciągało się od Hiszpanii i 

Francji po Grecję, Syrię i Palestynę, częściowo obejmując również Północną Afrykę, 

włącznie z Egiptem. 
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Od czasów Aleksandra Wielkiego wschodnia część późniejszego imperium 

rzymskiego, obejmująca Grecję, Azję Mniejszą, Syrię i Palestynę, była zdominowana 

pod względem kulturowym i religijnym przez wpływy greckie. Ta olimpijska religia 

, różniła się znacznie od buddyzmu i judaizmu i była raczej zbiorem mitów i 

wierzeń odzwierciedlających naturę ludzką niż wiedzą objawioną przez Boga. 

Bogowie olimpijscy nie gwarantowali istnienia sprawiedliwości, etyki i uczciwości. 

Te niemoralne istoty powodowały w świecie konflikty wywołując chaos w 

codziennym życiu ludzi. Były one kapryśne i gwałciły prawa ludzkie bez istotnych 

powodów, zamiast wskazywać drogę, jaką człowiek powinien dążyć. Nie pomagali 

krzewić moralnych zasad i nie zapewniali duchowego spokoju swoim wyznawcom. 

Wierzący nie mogli szukać oparcia w bogach, do których nie mieli zaufania. Jednak 

nawet tacy bogowie pełnili ważną rolę w społeczeństwie.  

Religia grecka bez trudu tłumaczyła, skąd bierze się na świecie zło i cierpienie. Po 

prostu bogowie i boginie zabawiali się ludźmi lub wykorzystywali ich w toczonych 

między sobą sporach. Dlatego też problem ludzkiego cierpienia, tak trudny do 

wytłumaczenia przez monoteistyczne religie, których podstawą jest wiara w 

istnienie nieskończenie dobrego, kochającego Boga, był przekonywająco wyjaśniany 

przez grecką religię.  

Ponieważ wierzenia oparte na mitach i wyobrażeniach antropomorficznych bogów 

nie dawały odpowiedzi na nurtujące ludzi pytania dotyczące sensu ich własnego 

życia i natury świata, funkcję tą przejęła filozofia. Powstawały różne szkoły, które 

nazwy brały najczęściej od imion swych wielkich twórców, takich jak Pitagoras, 

Platon i Arystoteles. Były to szkoły, w których liczyło się tylko intelektualne 

podejście do problemów. I tak, uczniowie Pitagorasa studiowali matematykę jako 

metodę pozwalającą odkryć właściwą równowagę w ludzkiej osobowości i w 

społeczeństwie. Platon studiował strukturę państw-miast i kwestionował 

powszechne przekonanie, że to, co odbieramy zmysłami jest autentyczną realnością. 

Arystoteles i jego zwolennicy badali między innymi naturę rozumowania rozwijając 

pierwszy system logiczny oparty na sylogizmie. Zajmowali się światem przyrody, a 



także studiowali ruchy gwiazd, słońca i planet. Powstawały nowe koncepcje 

dotyczące pojmowania czasu i przestrzeni.  

Rzymianie również posiadali bogaty panteon bogów i bogiń, w większości 

zapożyczonych od Greków. Mitologia rzymska nie była tak bogata w treści jak 

grecka, a bogowie wiedli mniej bujne życie niż ich greccy odpowiednicy. Rzymska 

mitologia jest mniej indywidualistyczna niż grecka. W greckiej mitologii  życie 

pośmiertne  nie odgrywa  większej roli i  koncentruje się głównie na materialnym 

życiu na ziemi. W odróżnieniu Rzymianie spełniali dobre uczynki, aby zapewnić 

sobie miejsce w niebie. Wierzyli, że mogą  nawet znaleźć się między bogami. 

Rzymianie czcili również duchy przodków, którym składali ofiary. Wierzenia 

rzymskie, jak i greckie, nie narzucały ludziom etyki i moralności i pełniły 

drugorzędną rolę w ich życiu, dlatego Rzymianie tolerowali i łatwo przyjmowali 

obce wyznania, byleby nie podważały władzy cesarza. 

Religia judaistyczna znalazła oddźwięk wśród pewnej części społeczności greckiej, 

która potrzebowała silnej wiary i poszukiwała prostych wskazówek postępowania. 

Było to widoczne na terenach żydowskiej diaspory w Syrii i obecnej południowej 

Turcji. Jednak mało było Greków nawracających się na judaizm. Przyczynił się do 

tego fakt, że wierzący musieli ściśle przestrzegać wielu szczegółowych rytuałów i 

przepisów, dotyczących wszystkich aspektów życia, łącznie z przygotowywaniem 

jedzenia i obchodzeniem świąt. Zniechęcało to ludzi i powodowało, że w 

rzeczywistości judaizm ograniczał swoje wpływy wyłącznie do grup hebrajczyków i 

miał małe szanse, aby stać się powszechną religią. 

Z powyższych rozważań wynika, że cywilizacja grecko-rzymska nie posiadała silnej 

religii, która w jednoznaczny sposób wskazywałaby ludziom jak mają żyć, rozwijać 

się duchowo, by w rezultacie osiągnąć wyższy poziom cywilizacyjny. Chociaż 

osiągnięto wysoki poziom organizacyjny, artystyczny i intelektualny, to w sferze 

relacji międzyludzkich była to ciągle cywilizacja barbarzyńska, w której brakowało 

elementu humanitarnego i charytatywnego; nie doceniano również wartości życia 

indywidualnego człowieka. W porównaniu do stosunków panujących w 



starożytnym Sumerze czy Egipcie była to cywilizacja nieludzka, w której kobiety nie 

miały żadnych praw, a niewolników traktowano wyjątkowo brutalnie. Rzymianie 

postępowali tak samo okrutnie, jak barbarzyńskie plemiona, które usiłowali 

ucywilizować. I tak, ukrzyżowanie dziesiątków tysięcy zbuntowanych 

niewolników3 nie budziło żadnych moralnych oporów w społeczeństwie. W tej 

największej podówczas cywilizacji na świecie widoczny był olbrzymi rozziew 

pomiędzy wartościami materialnymi i duchowymi. Zachodziła obawa, że rozwój 

ludzkości w tej części świata pójdzie w złą stronę. 

Potrzebna była religia, która by wyznaczyła nowy kierunek duchowego rozwoju 

człowieka w państwie zamieszkiwanym przez miliony bardzo różniących się pod 

względem etnicznym, religijnym i kulturowym ludzi. Zrodziła się potrzeba 

wprowadzenia nowego kodeksu zachowania, opartego na przykazaniach 

przestrzeganych przez wyznawców judaizmu, było więc logiczne i pożądane, żeby 

nowy nauczyciel wywodził się spośród nich. Tym nowym nauczycielem był Jezus 

Chrystus. 

Wprowadzenie nowej religii na tak olbrzymim obszarze nie było prostą sprawą. 

Nastąpiło ono w trzech niezależnych etapach. Na każdym z nich dochodziło do 

wyłonienia przywódcy najlepiej nadającego się do spełnienia wymaganej roli.  

Celem pierwszego przywódcy – Chrystusa było wprowadzenie podstawowych 

zasad, nauk i stworzenie fundamentów nowej religii. Chociaż Chrystus miał braci i 

wielu zwolenników, którzy przyjęli jego nauki, to działali oni w ramach Kościoła 

judaistycznego, a dokładniej tworzyli jedną z jego wielu sekt. W takiej sytuacji nie 

było szans, aby nauki Chrystusa wyszły poza wąski krąg wyznawców. Potrzebny 

był ktoś, kto przekazałby je całej ludzkości, a przynajmniej światu należącemu do 

grecko-rzymskiej cywilizacji. 

Taką osobą był święty Paweł, który w praktyce sam zbudował Kościół 

chrześcijański. Wybranie go do tej roli nie było sprawą przypadku, posiadał on 

bowiem specjalne uzdolnienia niezbędne do wykonania tak niebezpiecznej i trudnej 
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pracy. Na tym etapie powstało wiele kongregacji w różnych rejonach imperium 

rzymskiego. Ustalono struktury zarządzania i administracji kościelnej. Powstały 

ewangelie i główne teologiczne fundamenty religii. Chrześcijaństwo nie zdobyło 

jednak w tym okresie popularności i dominującej roli, jaka stała się jego udziałem w 

następnych wiekach, a co gorsza wyznawcy Chrystusa byli prześladowani przez 

wielu rzymskich cesarzy. Następny, trzeci etap polegał więc na rozpowszechnieniu 

nowej wiary.  

Dokonało się to za sprawą cesarza Konstantyna Wielkiego, który uznał 

chrześcijaństwo za religię państwową. Od jego panowania rozpoczął się okres 

masowego nawracania i niepohamowanego rozwoju chrześcijaństwa na całym 

świecie. Dzięki tym trzem wybitnym mężom, ludzkość poznała i zaakceptowała 

najważniejsze przykazania w jej dotychczasowej historii. 

Chociaż nauki Chrystusa opierają się w dużej mierze na tezach zawartych w 

żydowskiej księdze – Torze i na dziesięciu przykazaniach Mojżesza, to dokonana 

przez niego interpretacja idzie znacznie dalej i głębiej niż w przypadku 

jakichkolwiek poprzednich proroków i kapłanów żydowskich. Główne kanony jego 

nauki podane są w Kazaniu na Górze. I tak, przykazanie „Nie zabijaj” odnosi się nie 

tylko do morderstwa, ale w interpretacji Chrystusa nawet gniew wobec innych ludzi 

należy uznać za grzech.  

Chrystus stawia wysokie wymagania, jeżeli chodzi o mówienie prawdy. Nie należy 

przysięgać4 na Biblię, na Boga, na życie matki, na własne życie itp., ale należy po 

prostu mówić prawdę.  

Do najbardziej kontrowersyjnych należy nauka, która mówi, że nie należy opierać 

się ludziom wyrządzającym nam zło: „A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się 

złemu, a jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu  drugi”. Jest to 

nawoływanie do bierności, do poddania się prześladowcy i wydaje się bardzo 

trudne do zaakceptowania przez większość ludzi. Miłowanie tych, co życzą nam 
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dobrze nie stanowi trudności, więc nie wymaga wysiłku, ale żeby miłować wrogów, 

trzeba wielkiej siły woli i pracy nad sobą.  

Do najważniejszych należy bez wątpienia nakaz: „Będziesz miłował bliźniego swego 

jak siebie samego”. Można dojść do wniosku, że wiele innych zasad wynika z  niego, 

chociażby „Nie zabijaj”, czy „Nie kradnij”.  

W obecnych czasach, po 2000 lat istnienia chrześcijaństwa, nauki te nie wywierają na 

nas wielkiego wrażenia, ponieważ stały się nieodłączną częścią kultury, w której 

dorastamy i którą uważamy za oczywistą. Ale w epoce, w której dominowało prawo 

„Oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę”, gdy życie ludzkie nie miało 

żadnej wartości, wojny prowadzono w okrutny i brutalny sposób, a  najbardziej 

bestialskie morderstwo nie budziło żadnych moralnych oporów, nauki te miały 

charakter rewolucyjny.  

Chrystus działał i nauczał wśród wyznawców judaizmu i był uważany przez swoich 

uczniów za Mesjasza zapowiedzianego przez proroków żydowskich. Po jego śmierci 

sekta Jezusa, nazwana później nazarejczykami, kierowana przez jego brata Jakuba, 

działała głównie wśród Żydów, którzy w dalszym ciągu przestrzegali przepisów 

zawartych w Torze, była więc mała szansa, aby nauki te rozpowszechniły się w 

imperium rzymskim. Potrzebny był człowiek, który dotrze z tym niełatwym 

przekazem do większego grona odbiorców. Tym wybranym posłańcem był św. 

Paweł. 

Saul, który później przybrał imię Paweł, urodził się około 5-10 roku w 

zhellenizowanej rodzinie żydowskiej, w miejscowości Tarsus, leżącej obecnie w 

południowo-wschodniej Turcji. Dzięki zasługom rodziny miał on obywatelstwo 

rzymskie, mógł więc swobodnie podróżować po całym imperium. Z Dziejów 

Apostolskich5 dowiadujemy się, że około 35 roku na drodze do Damaszku 

doświadczył mistycznego objawienia Jezusa, które zmieniło jego życie. Rozpoczął on 

misję rozpowszechniania nowej religii, w której Chrystus był centralną postacią. Św. 

Paweł wiedział chyba mniej o Jezusie niż my obecnie, ponieważ nigdy go nie spotkał 
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i nie znał jego nauk, a ewangelie nie zostały jeszcze napisane. Wynika to również z 

faktu, że miał bardzo ograniczony kontakt z apostołami. Spędził z nimi tylko dwa 

tygodnie, kiedy gościł w Jerozolimie trzy lata po objawieniu.  

Nauki, które głosił św. Paweł różniły się od nauk Chrystusa i jego apostołów. Zerwał 

on całkowicie z tradycją żydowską i dzięki temu jego przekaz znalazł duży 

oddźwięk w społeczeństwie hellenistycznym. Wprowadził greckie elementy 

umierającego i zmartwychwstającego boga, nawiązujące do znanych mu, 

popularnych wówczas kultów Dionizosa, Mitry i Izydy. Zmartwychwstanie 

Chrystusa staje się centralnym kanonem w jego nauczaniu i najważniejszym 

dogmatem nowej religii. Po raz pierwszy pojawia się obraz Chrystusa, jako 

Zbawiciela umierającego na krzyżu, aby odkupić ludzkie grzechy. Religia ta 

traktowała wszystkich równo, niezależnie od rasy, urodzenia, stanu i płci, co 

również było rewolucyjne na ówczesne czasy. 

Św. Paweł w latach czterdziestych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych odbył trzy 

długie misyjne podróże, nawracając i zakładając kongregacje, a następnie kierował 

nimi listownie. W roku 60 św. Paweł został aresztowany w Jerozolimie i odesłany do 

Cezarei. Po spędzeniu dwóch lat w tamtejszym więzieniu, w wyniku odwołania do 

cesarza został wysłany do Rzymu. Odzyskawszy wolność prowadził dalszą 

działalność misyjną w Rzymie, Hiszpanii, Macedonii i na Krecie. Został 

zamordowany w Rzymie około 67 roku, w okresie prześladowań chrześcijan przez 

cesarza Nerona. 

Św. Paweł jest twórcą wielu koncepcji, podjętych następnie przez wybitnych Ojców 

Kościoła, które zapoczątkowały powstanie późniejszej chrześcijańskiej dogmatyki, a 

także sporów toczonych przez różne odłamy. Między innymi głosił wiarę w 

przeznaczenie. Mówi ona, że Bóg decyduje o wszystkich wydarzeniach, włączając w 

to doczesne i pośmiertne życie poszczególnych ludzi, którzy są tak pogrążeni w 

grzechu, że sami nie potrafią odnaleźć drogi prowadzącej do zbawienia. Człowiek 

osiąga je za sprawą łaski Boga, a nie dzięki własnym zasługom. Bóg wie z góry kto 

zostanie tą łaską obdarzony, co oznacza, że człowiek nie może kierować się w swoim 



postępowaniu wolną wolą, a jego działania i decyzje życiowe nie mają wpływu na 

potępienie lub zbawienie. Koncepcja ta została w pełni rozwinięta przez św. 

Augustyna, a w wiele wieków później stała się jednym z kamieni węgielnych 

kalwinizmu i luteranizmu. Odrzucił ją jednak Kościół katolicki przez który została 

uznana za herezję. Św. Paweł twierdził również, że człowiek nie jest zbawiony przez 

dobre czyny, ale przez wiarę. Pogląd ten został uznany przez Lutra i kościoły 

protestanckie. 

Dzięki św. Pawłowi nowa religia rozpowszechniła się na terenie dużej części 

imperium rzymskiego. Założone przez niego kongregacje stały się podwaliną 

Kościoła chrześcijańskiego. Było to ogromnie ważne dla przetrwania nauk 

Chrystusa, ponieważ wielu jego hebrajskich zwolenników zginęło w czasie Wojny 

Żydowskiej w latach 67-70. Jednak kongregacje założone przez św. Pawła potrafiły 

samodzielnie utrzymać sięi rozwijać po jego śmierci. Wzrost liczby kongregacji 

spowodował potrzebę spisania nauk Chrystusa i tak powstały ewangelie: według 

św. Marka w latach siedemdziesiątych, według św. Mateusza w latach 

osiemdziesiątych, według św. Jana w latach dziewięćdziesiątych  i według św. 

Łukasza w latach 90-125. 

Cesarz Konstantyn Wielki 

Nowa wiara stawała się coraz bardziej powszechna w imperium rzymskim, dzięki 

intensywnej pracy misyjnej wiernych. Stworzona została organizacja kościelna i 

istniała dobra komunikacja pomiędzy kongregacjami rozrzuconymi po całym 

imperium. Nowa religia miała dwa problemy utrudniające jej dalszy rozwój. 

Pierwszym problemem były  prześladowania ze strony cesarzy i władz rzymskich, 

w wyniku których zginęło tysiące wiernych. Odstraszały one ludzi do 

przystępowania do chrześcijańskich wspólnot, wiązało się to bowiem z realnymi 

zagrożeniami, łącznie z utratą życia. Drugi problem stanowiły rozłamy owocujące 

powstawaniem nowych sekt chrześcijańskich, i tak w 384 roku Epifaniusz naliczył 80 

odmian chrześcijaństwa. 



Potrzebny był więc następny przywódca, który rozwiązałby te problemy i zapewnił 

dalszy rozwój religii. Okazał się nim cesarz Konstantyn Wielki, który doszedł do 

władzy w 306 roku. Według samego Konstantyna, przed decydującą bitwą z 

Maksencjuszem przy moście Mulwijskim w 312 roku, ujrzał on we śnie krzyż z 

napisem „Pod tym znakiem zwyciężysz”. Po wygranej bitwie ogłosił w 313 roku w 

Mediolanie edykt, który dawał chrześcijanom, a także wyznawcom innych religii, 

wolność wyznania. Konstantyn widział w Kościele sprzymierzeńca, który miał mu 

pomóc w zjednoczeniu i umocnieniu jego wielonarodowego i zróżnicowanego pod 

względem wyznaniowym imperium. Potrzebował silnej religii, jednoczącej ludzi 

wokół wspólnego celu, przyczyniającej się do utrzymania porządku i zgody w 

państwie. 

Najważniejszym wkładem Konstantyna w kształtowanie teologii chrześcijańskiej 

było wprowadzenie dogmatu o równorzędnej pozycji Chrystusa z Bogiem. 

Konstantyn dążył do religijnej harmonii w państwie z powodów politycznych i 

dlatego szybko tłumił wszelkie głosy protestu, przy czym nie miał na względzie 

prawdy doktrynalnej, lecz poglądy większości. Potrzebował silnej i jednolitej religii, 

zaś spory i rozłamy osłabiałyby jej wpływy. Chcąc rozwiązać spory wokół poglądów 

Ariusza, zwołał w 325 roku w Nicei, leżącej w północno-zachodniej Turcji, pierwszy 

w dziejach Kościoła sobór powszechny. Konstantyn, chociaż nie był nawet jeszcze 

ochrzczony, przewodniczył i nadawał ton dyskusjom. Z 1800 biskupów w Kościele 

na synod przybyło tylko około 250,  w tym zaledwie 6 z zachodu, a papież Sylwester 

I nie był nawet zaproszony. Sobór więc nie reprezentował całego Kościoła, ale to nie 

przeszkadzało, aby pod naciskiem Konstantyna ustalił, że Jezus Chrystus nie tylko 

jest bogiem, ale bogiem równym Bogu Ojcu i pochodzi z tej samej „substancji”. 

Konstantyn wprowadził wiele nowych przepisów umacniających pozycję Kościoła. 

Do najważniejszych z nich należą: zakaz wykonywania kary śmierci przez 

ukrzyżowanie, ustanowienie dla chrześcijan niedzieli jako dnia świątecznego, 

wolnego od pracy, zwolnienie kapłanów chrześcijańskich z podatków i służby 

wojskowej, zatwierdzenie nowego prawa małżeńskiego, które ograniczało 



możliwość rozwodu i wprowadzało karę śmierci dla cudzołożników, zakazywało 

trzymania konkubin, jak też otaczało opieką sieroty i wdowy. Inne rozporządzenia 

zabraniały znęcania się nad niewolnikami i organizowania walk gladiatorów, 

natomiast sądownictwo dotyczące chrześcijan, nawet jeśli chodziło o sprawy czysto 

świeckie, oddano w ręce biskupów.  

Po śmierci Konstantyna, w 337 roku, za panowania Juliana Apostaty, nastał trudny 

dla chrześcijan okres.Dopiero w 380 roku, po wstąpieniu na tron cesarski 

Teodozjusza I, chrześcijaństwo uznano za oficjalną religię imperium. Kościół stał się 

wtedy organizacją polityczną, popierającą agresywne działania cesarzy. Teodozjusz 

I ogłosił tzw. edykt o prawowierności, w którym nakazał, by narody znajdujące się 

pod panowaniem rzymskim przyjęły wiarę chrześcijańską. Wszyscy inni byli 

uważani za heretyków.  

Jak widzimy proces wprowadzenia i ugruntowania nowej religii nie był łatwy i nie 

zakończyłby się sukcesem, gdyby nie działalność co najmniej dwóch wybitnych 

jednostek: św. Pawła i cesarza Konstantyna Wielkiego.  

 

Islam 

Przedislamski świat arabski 

W okresie przedislamskim  obszar dzisiejszego Półwyspu Arabskiego 

zamieszkiwały trudniące się pasterstwem, koczownicze plemiona arabskie, które nie 

utworzyły jednolitego organizmu państwowego. Przywódcą plemienia był szejk – 

wybierany spośród członków jednego klanu przez radę starszych, do której należeli 

szefowie klanów i rodów. Religia Arabów była politeistyczna, chociaż zdarzały się 

grupy praktykujące religie monoteistyczne takie jak judaizm,  chrześcijaństwo a 

nawet zoroastrianizm. Chrześcijaństwo nie odnosiło sukcesów w Arabii również z 

powodów politycznych. Arabowie wrogo odnosili się do chrześcijańskiej Etiopii, 

która była wasalem cesarza bizantyjskiego i przez to opierali się wszelkiej 

działalności misyjnej. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Teodozjusz_I_Wielki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_rzymskie
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Edykt_o_prawowierno%C5%9Bci&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Heretyk


Jak widzimy, w świecie arabskim w drugiej połowie VI wieku panował pluralizm 

religijny. Jednocześnie świat ów przeżywał kryzys wewnętrzny, związany z 

końcowym stadium rozkładu wspólnoty pierwotnej oraz z przejawami względnego 

przeludnienia. Kryzys ten sprzyjał pojawianiu się rozmaitych kaznodziejów, 

próbujących zmienić istniejący porządek. Jednym z nich był Mahomet, któremu 

przypadło w udziale odegranie decydującej roli w dziejach swego ludu. 

Działalność Mahometa 

Mahomet urodził się w 570 roku w Mekce, w rodzinie Banu Haszim należącej do 

plemienia Kurajsz.Wcześnie został sierotą i wychowywał się w domu swojego wujka 

Abu Taliba. W wieku 25 lat ożenił się z 40 letnią, bogatą wdową i zajął się handlem. 

Podróże do Syrii związane z nowym zawodem ułatwiły mu nawiązanie kontaktów z 

Żydami i chrześcijanami. Dobra sytuacja materialna pozwalała Mahometowi 

spędzać czas na studiowaniu nauk monoteistycznych sekt religijnych, które istniały 

w Arabii.. Kiedy miał około 40 lat, w czasie jednego z tych rozmyślań poczuł, że ktoś 

każe mu recytować. Mimo stawianego przez Mahometa oporu, słowa same 

wychodziły z jego ust. Z tych słów powstał Koran, święte pismo muzułmanów. Po 

pierwszej sesji przyszły następne objawienia i tak powstał rdzeń nauk Mahometa, 

który zaczął wygłaszać kazania i nawracać na nową wiarę. 

Wiara jego opierała się na silnym przekonaniu, że jeżeli istnieje Bóg, to ten sam dla 

Żydów, chrześcijan i wszystkich innych wyznań. Dlatego fałszywi idole, których 

czczono w Mekce powinny być usunięci. Ta postawa spotkała się z wrogim 

nastawieniem lokalnej ludności, uzyskującej materialne korzyści z obrzędów 

religijnych w Mekce. W efekcie Mahomet w 622 roku musiał uciekać do Medyny. 

Rok ten stał się początkiem kalendarza muzułmańskiego. 

W Medynie powstała pierwsza islamska gmina wyznaniowa, w skład której 

wchodziło również wielu emigrantów popierających nową wiarę. Rozpoczął się 

okres wojen religijnych. Mimo znacznie słabszych sił muzułmanie zaczęli brać górę 

nad poganami, zdobywając w końcu w 630 roku Mekkę. Mahomet okazał się 

skutecznym dyplomatą podpisując traktaty pokojowe z okolicznymi plemionami, 



które zobowiązywały się go wspierać. Kiedy zmarł w 632 roku nie pozostawił 

męskiego potomka, mimo że w ciągu swojego życia miał 11 żon i dwie konkubiny. 

Najbliższym męskim krewnym był ożeniony z jego córką kuzyn Ali bin Abi Talib.  

Rozwój islamu 

Mahomet nie zdecydował kto ma zostać jego następcą, co doprowadziło do rozłamu 

w islamie. W czasie kryzysu lub wojny Arabowie wybierali osobę o wybitnych 

zdolnościach wojskowych i przywódczych, dlatego następcą Mahometa został Abu 

Bakr, który siłą zmusił okoliczne plemiona do uznania autorytetu Mahometa i w 

ciągu dwóch lat skupił w swoich rękach władzę na Półwyspie Arabskim. W 634 roku 

kalifem został Umar, który podbił Egipt i Północną Afrykę, odebrał Cesarstwu 

Bizantyjskiemu Syrię, Liban i Palestynę, a następnie podbił Persję, co zajęło mu  10 

lat. W ciągu następnych stu lat religia muzułmanów rozprzestrzeniła się od Oceanu 

Atlantyckiego aż po granice Chin. Obecnie islam z prawie miliardem wiernych 

należy do głównych religii na świecie i w dalszym ciągu poszerza swoje wpływy, 

szczególnie na terenach Afryki. 

W pokojowych okresach przywódcy arabscy byli wybierani na zasadzie 

dziedziczenia, zgodnie z którą następcą Mahometa powinien zostać jego kuzyn Ali. 

Partia popierająca jego przywództwo doprowadziła do rozłamu w islamie tworząc 

stronnictwo szyitów. Chociaż Ali w końcu został czwartym kalifem (657-661), nie 

zdołał utrzymać się przy władzy i następnymi kalifami stali się sunnici, którzy 

twierdzili, że skoro prorok nie zostawił instrukcji o następcy, to nie chciał utrzymać 

zasady dziedziczenia. 

Chociaż wszyscy muzułmanie przestrzegają zasad Koranu, to przepisy zawarte w tej 

księdze nie są jednoznaczne i wymagają interpretacji religijnych przywódców – 

imamów. Wielu z nich dokonało własnej egzegezy Koranu, przyczyniając się do 

dalszych rozłamów w islamie. W efekcie zarówno szyici jak sunnici podzielili się na 

dalsze sekty i ugrupowania. Islamowi zabrakło spisanej i autoryzowanej 

interpretacji Koranu, takiej jak Talmud w judaizmie.  

Podstawy islamu 



Głównym kanonem islamu jest wiara w jedynego Boga – Allaha, którego wola 

przesądza z góry o losach każdego człowieka. Obowiązkiem wiernego jest zupełne 

poddanie się woli bożej, czyli islam, zaufanie do Koranu oraz do tradycji. Doktrynę 

religijną islamu można ująć jako:  

 Wiarę w jednego i jedynego Boga – Allaha.   

 Wiarę w misję proroka Mahometa, posłańca Boga.  

 Wiarę w życie po śmierci i sąd ostateczny, niebo i piekło.  

 Wiarę w anioły, szatany, demony, dżiny  

 

Podstawę islamu tworzy pięć zasad i obowiązków muzułmanina:  

 wyznanie wiary w jedynego Boga,  

 pięciokrotna modlitwa w ciągu doby,  

 post w miesiącu ramadan,  

 jałmużna na rzecz ubogich,  

 pielgrzymka do Mekki. 

Mahomet stworzył religię, która nawiązywała do tradycji judaizmu, chrześcijaństwa 

i zoroastrianizmu. Prorocy judaizmu łącznie z Abrahamem, jak i Jezus Chrystus 

wraz z Matką Bożą mają specjalne, honorowe miejsce w islamie. Studiując różne 

doktryny religijne Mahomet czerpał z Tory i tradycji talmudycznej, ale przede 

wszystkim uprościł teologię islamu w porównaniu do skomplikowanej teologii 

chrześcijańskiej, co przyczyniło się to do szybkiego rozwoju tej religii. Islam odrzuca 

chrześcijańską naukę o Trójcy Świętej, stojąc na gruncie zdecydowanego 

monoteizmu. Jezus, według Mahometa, był jednym z proroków, człowiekiem, nie 

zaś Synem Bożym.  

Z drugiej strony religia muzułmańska wymaga od wierzących całkowitego 

podporządkowania się i posłuszeństwa. Islam w odróżnieniu od chrześcijaństwa nie 

jest religią opartą tylko na wierze. Muzułmanie nie mogą sobie pozwolić na to, żeby 

przestrzegać wybranych reguł, a odrzucać inne mniej wygodne. W tym kontekście 

islam jest bardziej podobny do judaizmu niż do chrześcijaństwa.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ramadan

