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                                                     Trzy religie Podlasia 

Białostocczyzna to miejsce, gdzie stykają się ze sobą trzy religie: islam, katolicyzm                         

i prawosławie. Często na pierwszy rzut oka wydaje się, że o ile religie należące do 

chrześcijaństwa nie różnią się w kwestiach doktrynalnych za wiele, to islam, jako religia 

bardzo odległa i dla wielu chrześcijan zupełnie niezrozumiała nie ma z wyznawcami 

Jezusa Chrystusa żadnych punktów wspólnych. Celem artykułu jest przedstawienie 

podobieństw i różnic w doktrynie katolickiej, prawosławnej i muzułmańskiej oraz 

wskazać aspekty, które są dla każdej ze stron łatwiejsze do pogodzenia, a także te które 

do dziś są powodem największych nieporozumień i sporów. 

 Opisując doktrynę Kościołów katolickiego oraz prawosławnego należy zacząć od 

Głównych Prawd Wiary, gdyż są one podstawą i wyznacznikiem tego, w co wierzą 

wyznawcy obu tych religii: 

1. Wiara w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi  

Pierwszym i podstawowym stwierdzeniem wyznania wiary katolików oraz 

prawosławnych są słowa: Wierzę w Boga. Wszystkie inne stwierdzenia zawarte w credo 

odnoszą się do Boga. Wiara chrześcijańska wyznaję wiarę w jednego Boga, Jest to jeden 

Bóg z natury, substancji  i istoty1. Jezus, Syn boży potwierdza, że Bóg Ojciec jest 

jedynym Panem, ale jednocześnie daje do zrozumienia, że on jako Jezus Chrystus też jest 

Panem. To jest  właściwość wiary chrześcijańskiej. Chrześcijanie wierzą w jednego 

Boga. A wiara w Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, nie wprowadza żadnego podziału w 

jednym Bogu2. W tym miejscu pojawia się zarówno duże podobieństwo, ale również 

jeden z podstawowych sporów pomiędzy religią muzułmańską i chrześcijańską. Otóż w 

islamie pierwszym i podstawowym dogmatem również jest wiara w jednego Boga. 

                                                             
1 Katechizm Rzymski, 1, 2, 2. 

2 Katechizm Kościoła Katolickiego opracowany po Soborze Powszechnym watykańskim II, Poznań 1994, s. 
59. 

 



Jednak spór pojawia się gdyż cześć wyznawców islamu uważa chrześcijan za politeistów. 

Ich zdaniem chrześcijanie pod postacią Trójcy Świętej wyznają trzech Bogów. W Islamie 

natomiast politeizm to jeden z największych  i najcięższych grzechów. Są również w 

islamie teologowie, którzy twierdzą, że Jezus Chrystus według chrześcijan jest 1/3 Boga. 

Chrześcijanie natomiast przez dogmat Trójcy Świętej rozumieją nie trzech bogów, ale 

jednego Boga w trzech osobach. Chrześcijanie są chrzczeni „w imię”, nie „w imiona” – 

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrzest Święty ma za zadanie zmazać grzech 

pierworodny, którym skalany jest każdy człowiek. W islamie natomiast zaraz po 

narodzeniu dziecka szepcze się mu do ucha słowa: Nie ma Boga prócz Allaha a Mahomet 

jest jego prorokiem. Te słowa mają za zadanie wprowadzić nowonarodzone dziecko we 

wspólnotę muzułmańską Jednak wyznawcy islamu odrzucają chrześcijańską prawdę o 

grzechu pierworodnym, co wiąże się również z negacją krzyża jako realnego znaku 

wyzwolenia3. Różnica polega również na tym jak postrzega się samego Boga. 

Chrześcijanie nazywają Boga swoim Ojcem, natomiast muzułmanie nie określają nigdy 

Boga słowem Ojciec, bowiem słowo to rodzi skojarzenia z naturalnym ludzkim 

ojcostwem, a Bóg nie ma i nie może mieć dzieci i dlatego też nie może według 

wyznawców islamu być nazywany ojcem. Według religii chrześcijańskiej: Stworzył Bóg 

człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył.4 Islam uważa, że nic i nikt nie może 

być podobne do Boga. W pierwszym punkcie chrześcijańskiego (katolickiego i 

prawosławnego) wyznania wiary zawiera się również wiara w istnienie aniołów, czyli 

istot niecielesnych, duchowych. W całym swoim bycie aniołowie są wysłannikami                      

i sługami Boga. Aniołowie posiadają również rozum i wolę. Przewyższają swoją 

doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Na temat aniołów Św. Augustyn 

wypowiada się w sposób następujący: Anioł oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak 

nazywa się natura? – Duch. Pytasz o funkcję? – Anioł. Przez to czym jest, jest duchem,               

a przez to co wypełnia, jest aniołem5. W liturgii kościoła katolickiego natomiast często 

przywołuje się obecność aniołów, np., Niech aniołowie zawiodą cię do raju…, w liturii 

                                                             
3 E. Sakowicz, Religioznawstwo, Lublin 2009, s. 65. 

4 Rdz I, 27, Biblia Tysiąclecia (IV wydanie), Warszawa 1984. 

5  Św. Augustyn, Enarratio in Psalmos, 103, 1, 15: PL 37, 1348-49. 



pogrzebowej. Kościół katolicki, jak również prawosławny czci też w sposób szczególny 

pamięć niektórych spośród aniołów: św. Michała, św. Rafała, Aniołów Stróżów, św. 

Gabriela. Ten ostatni jest też najważniejszym spośród aniołów w islamie, gdyż to za jego 

pośrednictwem Mahometowi został objawiony Koran. Tu też istnieje pewien punk 

wspólny pomiędzy religią katolicką i muzułmańską, gdyż obydwie choć nieco w inny 

sposób wyznają wiarę w anioły6. W wierze katolickiej i prawosławnej istnieją też tak 

zwane anioły upadłe, które zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same 

uczyniły się złymi7. Ostatnim punktem o którym należy wspomnieć i który zalicza się do 

pierwszego paragrafu wyznania wiary katolickiej jest wiara w to, że człowiek składa i się 

z ciała i duszy. Tak więc istota ludzka, która jest stworzona na podobieństwo Boga jest 

zarówno istotą cielesną, jak i duchową. Kościół naucza, że duch człowieka jest 

bezpośrednio stworzony przez Boga. Zatem po oddzieleniu od ciała nie ginie i jest 

nieśmiertelny. Dusza połączona jest z ciałem ponownie w chwili ostatecznego 

zmartwychwstania8. W religii muzułmańskiej śmierć również zabiera tylko ciało, gdyż 

dusza jako pierwiastek boski nie podlega skazie oraz prawom natury. Ciało bez duszy nie 

jest uważane za człowieka, natomiast sama dusza jest esencją człowieczeństwa. 

2. Wiara w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego  

W centrum wszystkich wyznań należących do chrześcijańskich znajduje się Jezus 

Chrystus. Wedle tej wiary jest on jednorodzonym synem Ojca, który cierpiał i umarł na 

krzyżu, aby odkupić ludzkość z grzechu. Po trzech dniach zmartwychwstał9. W islamie 

natomiast uważa się, Jezusa za jednego z najważniejszych proroków. Koran po arabsku 

nazywa Jezusa Isa i wymienia to imię 25 razy10. Wyjątkowość Jezusa według islamu 

polega na tym, że podobnie jak Adam, nie miał on ludzkiego ojca, Zaprawdę Jezus jest                 

                                                             
6 Wiara w anioły, jako jeden z dogmatów islamu została szerzej opisana w rozdziale 4.1 Doktryna islamu. 

7 Katechizm …dz. cyt., s. 98. 

8 Tamże, 92-93. 

9 Jan Paweł II, adhotr. apost Catechesi tradendae, 5.  

10 http://religie.wiara.pl/doc/472218.Jezus-w-islamie, [dostęp: 5.02.2013]. 



u Boga jak Adam: On stworzył go z prochu, a następnie powiedział do niego: „Bądź” –              

i on jest.11. Natomiast Koran nigdy nie nazywa Jezusa Synem Bożym.  

Kościoły katolicki i prawosławny fakt, że Syn Boży przyjął naturę ludzką, by                     

w niej dokonać naszego zbawienia nazywa „Wcieleniem”. Kościół opiera się przy tym na 

słowach św. Jana: Słowo stało się ciałem12. To właśnie wiara w prawdziwe Wcielenie 

syna Bożego jest tym, co wyróżnia wiarę chrześcijańską. Tak więc wedle chrześcijan 

Chrystus ma dwie natury, Boską i ludzką, nie są one jednak pomieszane, ale zjednoczone 

w jednej Osobie Syna Bożego. Jezus Chrystus według Pisma Świętego został poczęty za 

sprawą Ducha Świętego w łonie Marii dziewicy: Była Dziewicą przy poczęciu swego 

Syna, Dziewicą jako brzemienna, Dziewicą jako karmiąca własną piersią. Dziewicą 

zawsze13. Jednym z dogmatów Kościoła katolickiego jest dogmat Niepokalanego 

Poczęcia, ogłoszony w roku 1854 przez Piusa IX. Najświętsza Maryja Dziewica od 

pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga 

wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju 

ludzkiego, została zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu 

pierworodnego14. W wyznaniu prawosławnym dogmat ten nie został przyjęty. Według 

teologii prawosławnej Maria jest „najczystsza”. Co w tym wypadku oznacza, że jest ona 

całkowicie wolna od wszystkich grzechów osobistych i osiąga czystość ontologiczną. 

Dobrowolnie poddała się ona świętości, co stanowiło obiektywny, ludzki warunek 

„Wcielenia”. Według uczonych prawosławnych w koncepcji Niepokalanego Poczęcia 

wyraźnie widoczny jest jurydyzm, które nie daje jednak odpowiedzi na pytanie, dlaczego 

ten jurydyczny przywilej nie może być rozprzestrzeniony również na innych ludzi. To 

odpowiadałoby wizji łaskawego Boga w stosunku do swojego stworzenia. W takim 

jednak wypadku ludzkość ukarana za grzech zbawiłaby się w inny sposób. Zdaniem 

                                                             
11 J. Bielawski, Tłumaczenie Koranu, Warszawa 1986, 3:59. 

12 Biblia…dz. cyt., J 1, 14. 

13  Św. Augustyn, Sermonesm 186, 1: PL 38, 999. 

14  Pius IX, bulla Ineffabilis Deus: DS. 2803. 

 



teologów prawosławnych Maria, przez uwolnienie od grzechu pierworodnego zostaje 

wydzielona z całej ludzkości, a przez to stopniowe oczekiwanie na przyjście Chrystusa 

jest niepotrzebne. Przyjście Chrystusa na świat mogło bowiem dokonać się w każdym 

momencie, bez żadnego przygotowania. Niepokalane Poczęcie wyrywa Marię ze 

wspólnego losu ludzkości, a tym samym zaprzecza powszechności skutków grzechu 

Adama15.  

      Koran nazywa Marię dziewicą i matką, która urodziła Jezusa, muzułmanie naśladują 

Marię jako przykład poddania się Bogu i przykład skromności. Jednak wyznawcy islamu 

nie uważają Marii za matkę Jezusa, czyli człowieka i Boga jednocześnie, gdyż nie 

uważają Chrystusa za Boga. Czczą ją natomiast jako Matkę Jezusa, Proroka i Wysłannika 

Boga, który jest człowiekiem, ale nie Bogiem16.Muzułmanie, jak było wspomniane już 

wcześniej uważają, że Jezus został poczęty w sposób cudowny z woli Boga. Za 

pośrednictwem anioła Maria stała się brzemienną. Jednak w celu uniknięcia szykan ze 

strony swojej rodziny udała się ona na pustynie, lecz gdy nadszedł czas rozwiązania, Bóg 

zesłała jej anioła, aby ten wspomógł ją. Kiedy Maria powróciła do najbliższych, pokazała 

im dziecko, a te będąc jeszcze w kołysce przemówiło: Zaprawdę ja jestem sługa Boga. 

On dał mi Księgę i uczynił mnie prorokiem17 Maria ze względu na swoją dziewiczość 

została wyróżniona przez Koran: O Mario! Zaprawdę, Bóg wybrał ciebie i uczynił cię 

czystą, i wybrał ciebie ponad kobietami światów18.  

Powracając do Jezusa Chrystusa jest on dla chrześcijan Objawieniem Ojca: Jezus 

może powiedzieć: Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca19. W czasie swojego życia 

Jezus nauczał z ogromną mocą. A wedle nauk chrześcijańskich wszyscy, którzy słuchając 

go otwierali swoje serca doznawali przemiany. Natomiast znakami zewnętrznymi jego 
                                                             
15http://www.wygoda.cerkiew.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=207:dogmat-
niepokalanego-poczcia-prawosawny-punkt-widzenia&catid=20:prawosawie&Itemid=13, [dostęp: 
11.02.2013]. 

16  http://www.mariedenazareth.com/1764.0.html?L=5, [dostęp: 5.02.2013]. 

17 J. Bielawski, Tłumaczenie…dz. cyt., 19:30. 

18 Tamże, 3: 42. 

19  Biblia…dz. cyt., J 14,9. 



mocy były dokonywane przez niego cuda, np. cud przywrócenia wzroku niewidomemu, 

wskrzeszenie Łazarza z martwych, uwolnienie opętanych od szatana, rozmnożenie 

chleba, chodzenie po wodzie itd.20. Islam również przypisuje Jezusowi cuda, świadczyć o 

tym może sura 5 werset 110: Oto powie Bóg: O Jezusie, synu Marii! Wspomnij dobroć 

Moją dla ciebie i dla twojej Matki. Oto Ja ciebie umocniłem Duchem Świętym, kiedy 

będąc jeszcze w kolebce, przemawiałeś już do ludzi jak człowiek dojrzały. I oto nauczyłem 

ciebie Księgi, mądrości, Tory i Ewangelii. I tworzyłeś z gliny kształt ptaków – za Moim 

pozwoleniem – potem tchnąłeś w nie one stały się ptakami – za Moim pozwoleniem  –                  

i mogłeś uleczyć chorego i trędowatego – za Moim pozwoleniem. I oto Ja powstrzymałem 

synów Izraela od ciebie, kiedy przyszedłeś do nich z jasnymi dowodami. I powiedzieli ci 

spośród nich, którzy nie uwierzyli: "To są tylko czary oczywiste!"21.  

Dla chrześcijan najważniejszym zbawczym czynem Jezusa była śmierć na krzyżu 

w celu odkupienia ludzkości z niewoli grzechu. Opisy ewangeliczne podkreślają, że 

śmierć Jezusa spełniona została do końca, nie tylko w sensie fizycznym, ale i w sensie 

duchowym22. Według wiary chrześcijańskiej Syn Boży rzeczywiście stał się 

człowiekiem, umarł i został pogrzebany. Po tym jak został pogrzebany zstąpił do piekieł, 

by wyzwolić sprawiedliwych, którzy Go poprzedzali23. Natomiast zmartwychwstanie 

Jezusa Chrystusa było objawieniem i owocem jego radykalnego zwycięstwa, jakie 

odniósł na krzyżu. Po swoim zmartwychwstaniu według Pisma Świętego Chrystus 

ukazywał się uczniom przez 40 dni i opowiadał o Królestwie Bożym24. Koran opisuje to 

zdarzenie w zupełnie odmienny sposób, na co wskazuje sura 4, Kobiety: I za to, że 

powiedzieli przeciw Marii kalumnię straszną i za to, że powiedzieli: "zabiliśmy Mesjasza, 

Jezusa, syna Marii, posłańca Boga"- podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie 

ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało; i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, są 

                                                             
20 J. Salij, Jezus Chrystus, [w:] Katolicyzm od A do Z (red.) ks. Zbigniewa Pawlaka, s. 189. 

21 J. Bielawski, Tłumaczenie…dz. cyt., 5:110. 

22  J. Salij, Jezus…dz. cyt. s. 189. 

23 Synod Toledeński IV (625): DS. 485. 

24 J. Salij, Jezus…dz. cyt. s. 190. 



z pewnością w zwątpieniu; oni nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za 

przypuszczeniem; oni Go nie zabili z pewnością. Przeciwnie! Wyniósł Go Bóg do Siebie! 

Bóg jest potężny, mądry25. Wyznawcy islamu nie są zgodni co do kwestii w jaki sposób 

Jezus zakończył swoje ziemskie życie. Zdecydowana większość komentatorów 

ortodoksyjnego islamu przyjmuje, że Jezus nie umarł na krzyżu. A według niektórych, 

Bóg uratował Jezusa z rąk oprawców. Zaraz po tym umarł, został wskrzeszony i wzięty 

do nieba. Według opinii innych, wniebowzięcie Jezusa miało miejsce jeszcze za życia,                           

a jego śmierć nastąpi dopiero po powtórnym przyjściu na końcu świata. 

I w tym miejscu pojawia się kolejna różnica pomiędzy dogmatami wiary 

katolickiej i prawosławnej, a muzułmańskiej. Otóż  według Pisma Świętego Jezus 

Chrystus w ślad za innymi prorokami i Janem Chrzcicielem zapowiedział sąd ostateczny, 

który nastąpi w dniu ostatecznym. Wtedy też według doktryny chrześcijańskiej zostanie 

ujawnione postępowanie każdego człowieka i wyjdą na jaw tajemnice serc26. A jako, że 

Chrystus jest Panem życia wiecznego to do Niego będzie należeć pełne prawo 

ostatecznego sądzenia czynów i serc ludzkich. Według nauki chrześcijańskiej nabył on to 

prawo przez swój krzyż. Jednak każdy przez odrzucenie łaski w swoim życiu osądza już 

samego siebie27, otrzymuje według swoich uczynków28 i może nawet potępić się na 

wieczność, odrzucając Ducha miłości29. Według religii muzułmańskiej Jezus również 

odegra ogromną rolę na sądzie ostatecznym. Prorok Mahomet miał wypowiedzieć 

następujące słowa: Przysięgam na Boga, Jezus Syn Marii zaprawdę zstąpi i sądził będzie 

(ludzkość) sprawiedliwie30 Przybędzie on jako muzułmanin do Ziemi Świętej z nieba                  

i tam pokona Antychrysta, a także odrzuci wszystko, co będzie jakkolwiek sprzeczne                    

z przepisami prawa muzułmańskiego, jak również zniszczy wszelkie nieislamskie znaki, 

                                                             
25 J. Bielawski, Tłumaczenie… dz. cyt., 4:156-158. 

26 Katechizm…dz. cyt., s. 170. 

27 Biblia…dz. cyt., J 3, 18; 12, 48. 

28 Tamże, 1 Kor 3, 12-15. 

29 Tamże, Mt 12, 32; Hbr 6, 4-6; 10, 26-31. 

30 Sahih Al-Buchari: Księga transakcji handlowych (nr 2222) oraz Księga Proroków (nr 3448). 



przedmioty i budynki. Złoży także świadectwo przeciw żydom i chrześcijanom oraz 

doprowadzi do śmierci tych, którzy nie przyjmą wiary muzułmańskiej. Wtedy każdy 

niewierzący, który poczuje zapach jego oddechu umrze. A jego oddech będzie sięgał tak 

daleko jak jego wzrok. Będzie szukał Antychrysta, aż do niego dotrze przy wrotach Ludd, 

gdzie go zabije. Połamie krzyż i zniesie dżizjah31. Na koniec zostanie władcą 

zjednoczonego królestwa, w którym zapanuje pokój. Założy też rodzinę, a po śmierci 

zostanie pochowany obok Mahometa i pierwszych muzułmańskich kalifów. 

Jak wynika z powyższych porównań mimo, że zarówno w wierze chrześcijańskiej 

jak i muzułmańskiej występują Maria i Jezus i w obydwu są postaciami bardzo ważnymi, 

to nie ulega wątpliwości, że różnice są tak fundamentalne.  

3. Wiara w Ducha Świętego 

 Duch Święty w religii katolickiej i prawosławnej jest trzecią z osób w Trójcy 

Świętej. To on według nauki Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej pierwszy 

zbudza wiarę i udziela ludziom nowego życia. Jednak w objawieniu Osób Trójcy Świętej 

jest on ostatni. Teolog, św. Grzegorz z Nazjanzu wyjaśnia to następującymi słowami: 

Stary Testament ogłosił wyraźnie Ojca, Syna zaś bardzo niejasno. Nowy objawił Syna                  

i pozwolił dostrzec Ducha (…) Nie było bowiem rzeczą roztropną głosić otwarcie Syna, 

gdy nie uznawano jeszcze Bóstwa Ojca i dodawać Ducha Świętego jako nowy ciężar(…) 

Jedynie na drodze postępu i przechodzenia „od chwały do chwały” światło Trójcy Świętej 

zajaśnieje w pełnym blasku32. Duch Święty działa razem z Ojcem i Synem, ale dopiero w 

„czasach ostatecznych”, zostanie on objawiony jako Osoba. Wtedy dopiero to Boski 

zamysł będzie mógł się urzeczywistnić w ludzkości przez wylanie Ducha Świętego jako 

Kościół, komunia świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała, życie 

wieczne33. 

                                                             
31 Sahih Muslim, Księga hadżdż (nr 1252). 

32 Św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes thelogicae, 5, 2: PG 36, 161 C. 

33 Katechizm…dz. cyt., s. 173. 



 Kościół w religii katolickiej oznacza nijako zgromadzenie tych, których zwołuje 

Słowo Boże. Ci ludzie tworzą właśnie Lud Boży, który jest karmiony Ciałem Chrystusa. 

Kościół został założony przez słowa i czyny Jezusa Chrystusa, a urzeczywistniony przez 

Krzyż i Zmartwychwstanie. Jednak Kościół jest jednocześnie duchowy i widzialny,                      

a jego społeczność ma ścisłą hierarchię. Głową Kościoła katolickiego jest papież. Posiada 

on pełną, bezpośrednią i powszechną władzę duszpasterską. Jest następca św. Piotra                       

i pasterzem całego Kościoła na ziemi. Kościół katolicki jest „apostolski”: zbudowany na 

fundamentach 12 Apostołów. Chrystus rządzi Kościołem właśnie poprzez papieża                        

i Kolegium Biskupów, czyli następców św. Piotra i Apostołów. Kościół katolicki jest 

również „powszechny”. Dlatego nosi w sobie pełnię środków zbawienia, które rozdziela. 

Kościół katolicki jest również misyjny34. Z woli Jezusa Chrystusa Kościół ma również 

władzę odpuszczania grzechów ochrzczonym. Jednak w procesie odpuszczania grzechów 

kapłani i sakramenty są tylko narzędziami, którymi posługuje się Jezus Chrystus.  

 Cerkiew w religii prawosławnej ma również dwa znaczenia. Jako dom modlitwy 

oraz zgromadzenie wierzących w Chrystusa. Cerkiew jest święta, powszechna                             

i apostolska35. Religia prawosławna nie uznaje przywództwa i jurysdykcji papieża nad 

całym Kościołem chrześcijańskim, ani dogmatu o nieomylności papieża w sprawach 

wiary. Kościoły narodowe są natomiast autokefaliczne, czyli same stanowią o sobie, 

będąc przy tym posłuszne dogmatom. W procesie odpuszczania grzechów, podobnie jak                     

w Kościele katolickim, sakramenty i kapłani są tylko narzędziami, którymi posługuje się 

Jezus Chrystus36 

W islamie natomiast sprawa duchowieństwa i wspólnoty Kościoła wygląda 

zupełnie inaczej niż w katolicyzmie, czy prawosławiu. Otóż, po pierwsze nie ma                        

w islamie osoby, która w hierarchii stałaby najwyżej i miała taką władzę nad wiernymi, 

jak papież w Kościele katolickim. W islamie sunnickim w ogóle nie istnieje odrębna 

grupa duchownych. Muzułmański Imam nie jest w żadnym wypadku kapłanem, ale 

                                                             
34 Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 2. 

35 Katechizm Cerkwi…dz. cyt., s.29. 

36 P. Evdokimov, Prawosławie, Warszawa 2003, s. 304-311. 



osobą która należy do danej społeczności wiernych i ma za zadanie prowadzić modlitwy. 

Osoba ta nie musi być teologiem, winna natomiast wykazać się nienaganną znajomością 

Koranu i zasad islamu. Muezzin, który zwołuje wiernych na modlitwę, również 

duchownym nie jest. Islam szyicki posiada natomiast odrębne duchowieństwo, tzw. 

ajatollahów, mające strukturę hierarchiczną (mollah).Jednak ta cecha jest uznawana przez 

sunnitów za odstępstwo od wiary i zasad islamu37.  

W każdej religii ważną częścią jest wizja tego co dzieje się z człowiekiem po 

śmierci. Chrześcijanie widzą w śmierci wejście do życia wiecznego. Śmierć kończy życie 

człowieka jako czas otwarty na przyjęcie lub odrzucenia łaski Bożej ukazanej                             

w Chrystusie38. Według nauki chrześcijańskiej, ci którzy umierają w łasce uświęcającej 

oraz są oczyszczeniu doznają życia na zawsze z Chrystusem. Mogą oglądać Boga twarzą 

w twarz. Takie doskonałe życie po śmierci, wraz z Trójcą Świętą, Marią, aniołami                      

i wszystkimi świętymi nazywane jest w teologii niebem. Niebo jest celem ostatecznym               

i spełnieniem najgłębszych doznać człowieka. Stanem przejściowym między niebem,                 

a piekłem w wierze katolickiej jest czyściec. Tam idą dusze tych, którzy odeszli ze świata 

doczesnego w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze w pełni oczyszczeni. Jednak 

są już pewni swojego wiecznego zbawienia. Muszą oni po śmierci przejść oczyszczenia, 

aby uzyskać konieczną świętość, aby być wpuszczonymi do raju. Dlatego też w religii 

katolickiej tak ważna jest modlitwa za dusze zmarłych w czyśćcu cierpiące. Prawosławie 

zaprzecza istnieniu czyśćca, a dokładniej neguje istnienie ognia czyśćcowego.                                   

W praktyce prawosławni uznają pewnego rodzaju oczyszczenie dusz po śmierci (błąkanie 

się dusz do 40 dni po śmierci), czyli tzw. mytarstwo, tj. spłacanie myta (za grobem) 

zasługami świętych za nie odpokutowane grzechy. W praktyce modlą się za zmarłych39. 

Ostatnim miejscem, do którego może trafić dusza jest piekło. Tam idą dusze ludzkie, 

które w sposób dobrowolny odwróciły się od miłości Boga Ojca. Kościół katolicki                  

i prawosławny określił dogmat, według którego, tylko niektórzy źli aniołowie i dusze 

tych, którzy umarli z grzechem śmiertelnym i bez pokuty będą pozbawieni widzenia 
                                                             
37 http://km2442.prv.pl/duchowni.html, [dostęp: 9.02.2013]. 

38 Katechizm…dz. cyt., s. 249. 

39 http://msza.net/i/cz17_14.html, [dostęp: 9.02.2013]. 



Boga. Natomiast jeśli chodzi o karę materialną, natura jej nie jest znana. Piekło jest 

tajemnicą.  

    Dogmat piekła nakazuje bardzo poważne traktowanie życia, wartości dobra                                      

i odpowiedzialności człowieka. Swój początek ma piekło na ziemi, kiedy człowiek 

zaczyna służyć nienawiści40. W islamie natomiast wyobrażenia życia pozagrobowego 

wyglądają następująco. Już pierwszej nocy po śmierci do zmarłego przychodzą dwa 

anioły: Munkir i Nakir. Sprawdzają one jego wiarę i tożsamość. Raj w wierze 

muzułmańskiej przedstawia się niezwykle barwnie. Jest tam niezmiernie dużo zieleni 

oraz strumieni wody, wszystko zatapia się w blasku słońca. Raj w islamie jest zarówno 

po to by dbać o potrzeby duchowe, jak i cielesne. Dlatego też wszędzie stoją stoły, które 

aż uginają się od wykwintnych potraw i wspaniałych napojów. Na zmarłych w raju 

oczekują też piękne hurysy, które mają dar zachowania wiecznej młodości. Jednak dla 

niewiernych i niesprawiedliwych droga do raju jest na zawsze zamknięta. Ci, którzy nie 

potrafią przejść przez most Sirat spadają do jednego z kręgów piekielnych41.Cechą 

charakterystyczną piekła jest wiecznie trwający i ogarniający wszystko ogień i żar. 

Według niektórych teologów muzułmańskich jest 7 kręgów piekielnych, a w każdym                 

z tych kręgów przebywają grzesznicy potępieni za inne winy. Odstępcy od wiary, oszuści, 

cudzołożnicy itd.42 Jednak zarówno w religii katolickiej i prawosławnej, jak                               

i muzułmańskiej dusze czekają na Sąd Ostateczny. W wyznaniu chrześcijańskim 

ewangelia według św. Mateusza mówi tak: Wówczas Chrystus przyjdzie w swej chwale                  

i wszyscy aniołowie z Nim(…) Zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli 

jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, 

a kozły po swojej lewej stronie(…) I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia 

wiecznego43. Ów Sąd Ostateczny nastąpi, gdy Chrystus powróci po raz kolejny. Jednak 

jedynie Bóg Ojciec zna dzień i godzinę Sądu. A po końcu świata, już po Sądzie 

Ostatecznym, Królestwo Boże stanie w blasku swej chwały, osiągnie swoją pełnię. Po 
                                                             
40 W. Granat, Jezus Chrystus, [w:] Katolicyzm od A do Z (red.) ks. Zbigniewa Pawlaka, s. 309. 

41 R. Tokarczyk, Prawa narodzin, życia i śmierci, wydanie 11 poszerzone, s. 47. 

42 A. Marek, Islam Podstawowe informacje, Warszawa 2006, s. 23. 

43 Biblia…dz. cyt., Mt 25, 31. 32. 46. 



Sądzie, sprawiedliwi, będą królować na zawsze z Chrystusem, a wszechświat będzie 

odnowiony44. Według wierzeń muzułmanów sygnałem do rozpoczęcia Sądu 

Ostatecznego ma być głos trąby anioła Israfila. Wtedy też ludzie powstaną z martwych 

by udać się na Sąd, który jest tak samo nieunikniony jak śmierć i koniec świata. Ludzie 

będą zgromadzeni przed obliczem Boga i aniołów i tam zdadzą relację ze swojego życia. 

Aniołowe, otworzą księgi, gdzie będą spisane wszystkie dobre i złe uczynki każdego 

człowieka. Na specjalnej wadze zostanie zważona dobroć i sprawiedliwość, a Bóg od 

razu każdego osądzi45. Islam uznaje również coś, co w katolicyzmie określa się jako 

czyściec. Tam według nauki islamu znajdują się ludzie, których złe  i dobre uczynki na 

Boskiej wadze się równoważą. Czyściec jest ułożony tak, aby dusze tam będące mogły 

patrzeć z uwielbieniem i zachwytem w stronę raju i z przerażeniem w czeluść piekielną. 

Tam dusze przebywają dopóki nie odpokutują swoich grzechów, wtedy mają szansę na 

dostanie się do nieba46.  

Tak przedstawiają się podstawowe podobieństwa i różnice w doktrynie wiary 

katolickiej, prawosławnej i muzułmańskiej. Jako, że wszystkie wyżej wymienione religie 

wywodzą się z pnia Abrahamowego istnieje wiele punktów wspólnych. Jednakże                        

w kwestii Trójcy Świętej, czy postrzegania osoby Jezusa religie chrześcijańskie z religią 

muzułmańską różnią się od siebie zasadniczo.  

Jak już było wspomniane powyżej dla każdego wyznawcy judaizmu oraz religii 

chrześcijańskich (w tym katolicyzmu oraz prawosławia) dziesięć przykazań należy do 

Objawienia Bożego. One pouczają o prawdziwym człowieczeństwie, a także podkreślają 

główne obowiązki. W islamie funkcję wyznacznika godnego postepowania spełnia pięć 

filarów wiary. Jako, że dekalog znajduje się w Starym Testamencie w Księdze Wyjścia 

jest on dla każdego z wymienionych wyznań taki sam. Równi się odrobinę tylko formą 

zapisu. 10 przykazań bożych brzmi następująco: Jam jest Pan, Bóg twój, który cię 

wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede 

                                                             
44 Katechizm…dz. cyt., s. 255. 

45 J. Bielawski, Islam, Warszawa 1980, s. 124. 

46 J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2002, s. 54. 



mną; 2. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno; 3. Pamiętaj, abyś dzień 

święty święcił; 4. Czcij ojca swego i matkę swoją; 5.Nie zabijaj; 6. Nie cudzołóż; 7. Nie 

kradnij; 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu; 9. Nie pożądaj 

żony bliźniego swego; Ani żadnej rzeczy, która jego jest47. 

W islamie naturalnie nie istnieje ten sam dekalog. Jednak muzułmanie uznają 

Mojżesza, jako swojego proroka. Na podstawie Koranu muzułmanie wyznawcy islamu 

przyjmują nauki pokrewne Dziesięciu Przykazaniom. Mimo, że Dekalog nie jest 

bezpośrednio zawarty w Koranie to jednak można znaleźć w świętej Księdze islamu 

wersety, które mogą zostać przyporządkowane do poszczególnych Przykazań: 1. Nie ma 

boga, jak tylko Bóg! (47:19); 2. Panie mój! Uczyń to miasto bezpiecznym i uchowaj 

mnie i moich synów od tego, abyśmy mieli czcić bałwany! (14:35); 3. Nie przysięgajcie 

na Boga, że jesteście pobożni i bogobojni i że czynicie pokój między ludźmi (2:224);                               

4. O wy, którzy wierzycie! Kiedy zostanie ogłoszone wezwanie do modlitwy – w Dniu 

Zgromadzenia – śpieszcie gorliwie wspominać Boga i pozostawcie wszelki handel! 

(62:9); 5. (…) i dla rodziców – dobroć! A jeśli jedno z nich lub oboje osiągną przy tobie 

starość, to nie mów im «precz!» i nie popychaj ich, lecz mów do nich słowami pełnymi 

szacunku (17:23); 6. (…) Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie 

szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi (5:32); I nie 

zbliżajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę, jest to czyn szpetny i jakże to zła droga (17:32), 

8. Złodziejowi i złodziejce obcinajcie ręce w zapłatę za to, co oni popełnili (5:38), 9. Nie 

ukrywajcie świadectwa! Ktokolwiek je ukrywa – to, zaprawdę, jego serce jest grzeszne 

(2:283); I nie wytężaj swoich oczu na to, co daliśmy w używanie niektórym spośród nich 

– kwiat życia na tym świecie – by doświadczyć ich (20:131)48. 

Kolejnym elementem charakterystycznym dla religii chrześcijańskich (mowa tu               

o religii prawosławnej i katolickiej) są sakramenty święte. Obejmują one wszystkie etapy 

i wszystkie najważniejsze momenty życia chrześcijanina. Zarówno w katolicyzmie, jak               

                                                             
47 Katechizm…dz. cyt., s. 479-570. 

48 J. Bielawski, Tłumaczenie…dz. cyt. 

 



i w prawosławiu występuje Siedem Sakramentów Świętych. Jest to chrzest, 

bierzmowanie, pokuta, eucharystia, namaszczenie chorych, kapłaństwo oraz małżeństwo. 

W islamie brak jest Sakramentów Świętych. 

Podsumowując porównanie doktryn dwóch religii chrześcijańskich oraz islamu. 

Katolicyzm i prawosławie w kwestii doktrynalnej nie różnią się ze sobą w podstawowych 

kwestiach (wyznanie wiary, dekalog, sakramenty). Natomiast jeśli chodzi o kwestie 

szczegółowe to jedną z większych różnic jest to, że w religii prawosławnej nie uznaje się 

dogmatu o niepokalanym poczęciu i wniebowzięciu Matki Boskiej. Prawosławie odrzuca 

też doktrynę o czyśćcu, ponieważ decyzje o losie zmarłych zapadną dopiero w dniu Sądu 

Ostatecznego. Natomiast islam w swojej doktrynie od religii chrześcijańskich mimo 

wielu punktów wspólnych różni się zasadniczo. Naturalnie są to religie monoteistyczne 

wypływające z pnia Abrahamowego i to jest ich punkt wspólny. Jednak islam nie uznaje 

Trójcy Świętej, a niektórzy muzułmańscy uczeniu uznają kult Trójcy Świętej za 

politeizm. W chrześcijaństwie Jezus jest Mesjaszem, który umarł na krzyżu, a po trzech 

dniach zmartwychwstał by odkupić ludzkość z grzechu. Natomiast w islamie Jezus był 

prorokiem, który wcale nie umarł w mękach na krzyżu. Wspólna jest idea o Sądzie 

Ostatecznym oraz niebie oraz piekle. Jednak opisy jego przebiegu różnią się zasadniczo.  

Jak wskazują powyższe przykłady w religii muzułmańskiej również występują 

podobne zasady moralne jak w religiach chrześcijańskich. Jednak nie może nas to 

prowadzić do twierdzenia, że wszystkie zasady moralne w tych wyznaniach są takie 

same. Często nawet gdy brzmią one podobnie, interpretowane są w zupełnie inny sposób. 

 


