NOTATKA

Pierwsi chrześcijanie
1) Palestyna:
a.

po śmierci króla żydowskiego Heroda Wielkiego cesarz Oktawian August uczynił

Palestynę rzymską prowincją;
b.

Palestyna była zamieszkiwana przez Żydów, oczekujących na Mesjasza, który według

proroctwa miał odbudować państwo Izrael – część z nich za Mesjasza uznała żyjącego
w I w. n.e. Jezusa z Galilei.
2) Jezus i jego nauki:
a.

Jezus krytykował zasady judaizmu, jak składanie ofiar i posty podkreślając, że nie

obrzędy są ważne, ale dobre uczynki i miłość względem drugiego człowieka, nawet
nieprzyjaciela;
b.

Żydzi obawiali się rosnącego poparcia dla Jezusa i przekonali namiestnika Poncjusza

Piłata, że jest on zagrożeniem dla Rzymu – Jezus został oskarżony i skazany na śmierć
poprzez ukrzyżowanie – miało to miejsce ok. 30 r. n.e.
3) Działalność apostolska:
a.

apostołowie, czyli uczniowie Jezusa twierdzili, że ich nauczyciel zmartwychwstał;

ponadto głosili nauki o jego boskim pochodzeniu i rychłym powrocie na ziemię, aby
utworzyć na niej Królestwo Boże;
b.

już w pierwszych latach istnienia chrześcijaństwa zaczęły pojawiać się kwestie sporne

– apostoł Piotr uważał, że wyznawcami Chrystusa mogą być jedynie Żydzi, natomiast
Paweł z Tarsu do grupy wyznawców dodał pogan;
c.

wyznawcami chrześcijaństwa byli przede wszystkim ludzie ubodzy – z czasem nowa

religia zainteresowała bogate i wpływowe grupy społeczne;
d.

chrześcijanie zakładali wspólnoty nazywane kościołami, którym przewodzili biskupi;

e.

pierwsze symbole chrześcijaństwa to: krzyż, ryba, chystogram.

4) Pismo Święte:
a.

do IV w. n.e. nie istniał powszechnie przyjmowany kanon Biblii;

b.

jedne z pierwszych wzmianek o obowiązującym zestawieniu ksiąg kanonicznych

pojawiają się w pismach autorów chrześcijańskich z IV w. n.e.: m.in. św. Augustyna
i św. Hieronima – w tym też okresie podejmowano próby ustalenia jednego kanonu ksiąg –
m.in. na lokalnych synodach w Hipponie w 393 r. n.e. i w Kartaginie w 397 r. n.e.;
c.

ostateczny kształt uznawany przez kościół katolicki (wyodrębniony w XI w.)

obejmuje dwie części: Stary Testament, składający się z 46 ksiąg i Nowy Testament
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liczący 27 ksiąg: 4 ewangelie, Dzieje apostolskie, 21 listów, autorstwa uczniów
i pierwszych wyznawców Chrystusa oraz Apokalipsa św. Jana.
5) Losy chrześcijan:
a.

liczne prześladowania w cesarstwie rzymskim – w I w. n.e. za cesarza Nerona oraz na

przełomie III i IV w. n.e. za cesarza Dioklecjana;
b.

313 r. n.e. – edykt mediolański wydany przez cesarza Konstantyna czynił

z chrześcijaństwa religię równą innym wyznawanym w cesarstwie;
c.

380 r. n.e. – cesarz Teodozjusz wydał akt nakazujący mieszkańcom imperium

rzymskiego przyjęcie nowej religii – w 392 r. ten sam cesarz zakazał czczenia dawnych
bogów, składania im ofiar, organizacji świąt ku ich czci, w tym igrzysk olimpijskich.
6) Pierwsze podziały wśród chrześcijan:
a.

już od pierwszych wieków istnienia nowej religii widoczne były różnice

w dogmatach wiary, obrzędach; różnego rodzaju spory próbowano rozwiązywać na
synodach, czyli zjazdach biskupów – największym problemem okazało się jednak
przywództwo;
b.

różne odłamy chrześcijaństwa w pierwszych wiekach jego istnienia:

- egipski kościół koptyjski – według tradycji został założony przez św. Marka ewangelistę,
a głównym ośrodkiem stała się Aleksandria; do najważniejszych cech należy zaliczyć
monofizytyzm, praktykowanie żydowskich obrzędów jak obrzezanie czy koszerność; jego
wyznawcy do dziś noszą na dłoniach wytatuowane krzyże;
- kościół ormiański, którego założycielami mieli być

apostołowie Bartłomiej

i Tadeusz; ten odłam stał się obowiązującym wyznaniem w Armenii ok. 300 r. n.e.,
na długo przed uczynieniem chrześcijaństwa religią państwową w cesarstwie rzymskim;
podobnie jak w innych kościołach przedchalcedońskich1 najważniejszym nurtem miał być
monofizytyzm;
- kościół syryjski, na którego czele do dziś stoi patriarcha Antiochii z siedzibą
w Damaszku.

Kościoły chalcedońskie – kościoły partykularne, które przyjęły nauki soboru chalcedońskiego w 451 r. Kościołami chalcedońskimi są
obecnie wszystkie kościoły katolickie i wszystkie cerkwie prawosławne. Sobór chalcedoński został zwołany w celu ostatecznego
rozstrzygnięcia sporu o osobę Chrystusa: czy, będąc jedną osobą (jak to już ustalono na poprzednich soborach), miał on jedną, mieszaną
bosko-ludzką naturę (monofizytyzm) czy dwie, oddzielne, ale nierozłączne (diofizytyzm). Dekretem z 22 października
451 r. sobór proklamował diofizytyzm, jako naukę Kościoła Powszechnego. Oznaczało to odrzucenie monofizytyzmu, który został uznany
za herezję z wszelkimi tego następstwami w postaci kościelnych i świeckich kar dla heretyków (są to „gregoriański” kościół ormiański,
kościół jakobicki w Syrii, kościół koptyjski w Egipcie, monofizycka gałąź kościoła malabarskiego w Indiach i kościół etiopski).
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