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          Řekové, kteří jako kočovníci pronikli do Řecka na počátku 2. tisíciletí př. n. l. si s sebou přinesli představu o božské síle, která se časem změnila v jakési daimona počasí. Daimonové byli nositeli nadpřirozené síly, kteří se projevovali v přírodních úkazech a zasahovali do života lidí. Daimon počasí byl pokládán za nejsilnějšího a v mykénském období se z něj vyvinul antropomorfní vladař nebe a země Zeus. Tyto kočovné kmeny se na řecké pevnině setkaly s náboženskými představami místních kmenů, v nichž převládaly bohyně. Došlo k propojení těchto představ a z domácích bohyň se staly Diovy manželky nebo milenky. Často jim však zůstal jejich starý význam ochránkyň domu, tj. v širším slova smyslu i tvrze zbudované kmenovým vládcem, daly této tvrzi své jméno a staly se její ochránkyní, typickým příkladem jsou Athény.
Římané v počátcích svého náboženství věřili, že každý předmět i přírodní jev má božskou sílu (numen), která způsobuje jeho existenci. Dále uctívali ochránce domácnosti Penáty   a Lary, Penátové byli spjati s určitou rodinou, Larové s určitým místem. Géniové byli strážní duchové lidí, každý člověk měl svého vlastního. Ctěni byli také duchové zemřelých Mánové   a Lemurové. Antropomorfní představy o bozích přejeli Římané nejdříve od Etrusků, později od Řeků. V čele jejich pantheonu byli nejdříve Jupiter, Mars a Quirinus. Quirinus byl válečný bůh, později, když se více rozšířil kult Marta jako válečného boha, byl ztotožněn s Romulem (v 1. století př. n. l.). Mars byl u Římanů také bohem úrody, polí, lesů a jara, což byl zřejmě jeho původní význam, protože první jarní měsíc se nazýval Martius.
K nejstarším římským bohům patřil také Janus, který býval zobrazován se dvěma obličeji. Byl to bůh všech počátků, byly mu zasvěceny začátky dní, měsíců i roků. Jmenoval se podle něj první měsíc v roce (Ianuarius) a první den nového roku (Kalendae Ianuarie) byl největším Janovým svátkem. Lidé si přáli štěstí a posílali si dárky. Janovým  symbolem byla brána a klíč. Také jeho chrám měl podobu dvojité brány, která se slavnostně otevírala, když římské vojsko vytáhlo do války a zůstala otevřena, dokud se nevrátilo.
S rozvojem obchodu a vojenským rozrůstáním říše přejímali Římané řecké bohy , které často ztotožňovali se svými nebo jim aspoň dávali latinská jména. Svět byl rozdělen na tři sféry (nebe a země, moře a podsvětí) a každé z nich vládli příslušní bohové. Nebe a zemi ovládlo dvanáct olympských bohů. V jejich čele stál Zeus (Jupiter), mocný pán světa, otec bohů i lidí, věštec budoucnosti. Byl původcem veškerého řádu v přírodě i v lidském životě. Pod jeho ochranou byl stát, rodina i dům. Zeus ale neměl neomezenou moc, podléhal bohyním osudu, které se řecky nazývaly Moiry, latinsky Parcae.
Diovou sestrou a manželkou byla Héra (Juno). Byla ochranitelkou manželství, byla přísná a počestná, těžce nesla Diovy zálety a škodila jeho milenkám i jejich dětem (nejznámějším  příkladem je Hérakles, kterému však Héřiny nástrahy paradoxně přinesly velkou slávu, protože je všechny překonal). Héře bylo zasvěceno granátové jablko (symbol plodnosti), kukačka (v tu se prý změnil Zeus, když se k ní chtěl poprvé dostat) a páv (jeho oka na vějíři byla symbolem hvězdného nebe). Jedno z jejich básnických epitet bylo krávooká, což byla lichotka jejím velkým krásným očím.
Další bohyní, původem velmi starou, byla Démétér (Ceres), Diova sestra, bohyně plodnosti, země a rolnictví. Naučila lidi obdělávat pole a přiměla je, aby se vzdali kočovnictví a budovali si trvalé příbytky. Byla proto ctěna i jako dárkyně zákonů, jimiž se řídil tento nový způsob života. Démétér měla s Diem dceru Persefonu, kterou jí unesl Hádes do podsvětí        a nechtěl ji vydat. Rozzlobená Démétér seslala na zemi neúrodu a Zeus nakonec rozhodl,      že Persefona bude žít dvě třetiny roku na zemi a jednu třetinu v podsvětí. A tak na jaře přichází na zem a na podzim zase odchází. Symboly Démétér byly věnce z klasů, pochodně  a košíky s plody. Hlavními slavnostmi k jejímu uctění byla tzv. eleusinská mystéria. Konala se koncem září a začátkem října  a trvala 9 dní, protože tak dlouho hledala Démétér svou dceru. Měsíc před nimi byl vyhlášen posvátný mír (ekecheiría) pro všechny řecké státy, jejichž příslušníci se jich zúčastňovali. V Eleusíně byl uctíván také bůh Iakchos, syn Dia a Démétér a manžel Persefony, ztotožňovaný s Dionýsem (Bakchem). Přesnou náplň eleusinských mystérií neznáme, protože obřady byly tajné a přístupné pouze zasvěcencům. Víme jen, že na začátku mysterií vyšel z Athén do Eleusíny slavnostní  průvod (cesta trvala asi 5 hodin). Účastníci byli ověnčeni břečťanem a myrtou, nesli klasy, rolnické nářadí a pochodně. V Eleusíně pak zpívali posvátné písně a napodobovali Démétéřino hledání Persefony. Sedmý den se konala vlastní mystéria v Démétéřině chrámu, kde zasvěcenci sledovali svaté drama – příběhy Démétér, Persefony a Iakcha. Slavnost končila obětí za mrtvé.
Jinou Diovou sestrou byla Hestia (Vesta), bohyně rodinného krbu a tiché a klidné domácnosti, chránila i obce a státy. Jejím symbolem byl oheň, který hořel nejen v každé domácnosti, ale i na každé radnici. Hestii se vzdávala povinná úcta v každém chrámu, ať byl zasvěcen kterémukoli z olympských bohů.
Z Diovy hlavy se zrodila bohyně Athéna (Minerva), zosobněná moudrost. Byla ochrannou bohyní, kromě Athén chránila i města, která měla v chrámech její sošky, tzv. palladia, dokud bylo palladium ve městě, bylo město nedobytné a jeho obyvatelé žili v blahobytu. Athéna se také vyznala v umění  a v mnoha pracích, ženy naučila předení a tkaní, muže kovářství, barvířství a zlatnictví. Pomáhala při stavbě chrámů a lodí. Byla také ochránkyní práva a sněmů, živitelkou dětí a pomocnicí v nemocích. Byla i bohyní války vedené s moudrou rozvahou.
Apollon (Apollo) byl synem Dia a jeho milenky Létó. Narodil se na Délu, kam jeho matka uprchla  před strašným hadem Pythonem, kterého na ni poslala žárlivá Héra. Když Apollon dospěl, zabil Pythona, zakopal jeho tělo, aby po něm nezbyla ani památka, změnil dosavadní jméno země Pythó, kde se vše odehrálo na Delfy. Na místě svého vítězství založil potom svatyni a věštírnu, aby v ní lidem oznamoval Diovu vůli. Byl to bůh slunce a světla, ochránce života a pořádku, neomylný střelec a věštec. Byl vůdcem Múz (bohyň umění) a překrásně hrál na lyru. Svými neomylnými šípy trestal zlo a mohl pomocí nich i seslat mor. Byl ochráncem cest, polí, lesů a stád. Zasvěcen mu byl vavřín, ze zvířat labuť, vlk, cikáda, ještěrka, myš, jestřáb a delfín.
Apollonovou sestrou byla Artemis (Diana), bohyně měsíce, ochránkyně přírody a zvěře, vášnivá lovkyně. Pomáhala při porodu, ale mohla i na lidi sesílat šílenství, ochrnutí a náhlou smrt. Ve Spartě jí prý byly přinášeny lidské oběti, později byli místo toho před její sochou bičováni spartští mladíci.
Nejkrásnější bohyní byla Afrodíté (Venus). Podle jedné verze mýtu byla dcerou Dia    a bohyně deště Dióny, podle jiné se zrodila z mořské pěny a vystoupila na ostrov Kypr. Byla bohyní krásy a lásky. Měla řadu průvodců a pomocníků, bohyně půvabu a krásy Charitky, bohyně ročních období Hóry, bohyně lichotivého přemlouvání Peithó, bohyně vášnivé touhy Himeia, boha milostné touhy Potha, boha manželství Hymena a zejména  mladého boha lásky Eróta (Amora), před jehož šípy nebyli bezpečni ani bohové.
Bůh ohně a božský kovář Héfaistos (Vulcanus) byl synem Dia a Héry. Narodil se chromý a Héra, která se za něj styděla, ho svrhla z Olympu do Ókeanu, kde se ho ujaly mořské bohyně Eurynomé a Thetis. Když vyrostl a stal se vynikajícím kovářem, ukul pro svou matku krásný zlatý trůn a poslal jí ho jako dar na usmířenou. Jakmile však na něj usedla, vymrštila se z něho pouta, která ji uvěznila. Protože ji nikdo neuměl vyprostit, musela pozvat Héfaista na Olymp. On ji osvobodil a ona mu dala za manželku Afrodítu, aby ho odškodnila (ta ho však podváděla s Áreem). Přestože bohové obdivovali Héfaistovo dílo, nebrali Héfaista moc vážně a často se mu posmívali.
Bohem zuřivé války byl Áres (Mars), syn Dia a Héry. Miloval válku pro válku a nezáleželo mu na tom, proč vypukla, ani jak dopadne. V boji byl nespolehlivý, podporoval střídavě své oblíbence na obou stranách. Nebyl neporazitelný, Athéna, která se nikdy nenechala unést slepou zuřivostí, nad ním vždycky zvítězila. V Řecku moc ctěn nebyl, u Římanů však byl Mars druhým hlavním bohem (jeho charakteristika ale byla poněkud jiná, viz výše).
Hermés (Merkurius), syn Dia a jeho milenky Maie byl poslem bohů a bohem obchodníků, poutníků, řečníků, atletů, vynálezců, podvodníků a zlodějů. Vynalezl lyru a naučil na ni hrát Apollona, který mu za ni rád daroval stádo krav, které mu Hermés původně ukradl. Uměl také věštit. Vynalezl i pastýřskou píšťalu, křesadlo, čísla, míry a abecedu. Byl také průvodcem pocestných i průvodcem duší do podsvětí. Jeho sochy, tzv. hermovky ,  byly stavěny na rozcestí. Šlo o čtverhranné sloupy s jeho hlavou a s nápisy udávajícími směr cesty.
Kromě olympských bohů existovalo také mnoho nižších bohů a polobohů, kteří sídlili na zemi. 
K nejvýznamnějším patřil Pan (Faunus) syn nymfy Driopy a boha Herma, bůh lesů    a lovců, pastýřů a stád. Uměl věštit a hrát na syrinx. K lidem se choval přívětivě a hlídal jejich stáda, pouze když ho někdo vyrušil ze spánku, prudce vyskočil a vyvolal tím v dotyčném panický strach. Jeho společníky byli Satyrové (horští a lesní démoni) a společnicemi nymfy (vodní – najády, lesní – dryády a horské – oreády).
Vládcem moří byl Diův bratr Poseidón (Neptun). Přestože sídlil ve svém mořském paláci, byl také řazen k olympským bohům, příležitostně vyjížděl na Olymp na svém zlatém voze. Měl stejně svrchovanou moc na moři jako Zeus na zemi a na nebi.Pomocí svého trojzubce mohl vyvolat i zkrotit zemětřesení a vlnobití. Povahu měl prudkou a nestálou, často byl ve sporu s Olympskými bohy. Lidem dal koně, kterého stvořil, a naučil je, jak jej zkrotit         a zapřáhnout jej do svých služeb. Jeho manželkou byla Amfitríté, jeho nejmilejším synem Trítón, měl však i mnoho jiných potomků, např. známého Kyklopa Polyféma, kterého Odysseus oslepil, a byl za to stižen desetiletým blouděním po moři. Poseidónovi byl zasvěcen delfín, kůň a býk, ze stromů sosna, protože z jejího dřeva se dělaly lodě.
Vládcem podsvětí byl   Hádés (Pluto), starší bratr Dia a Poseidóna. Podzemí tvořila rovina porostlá bílými květy asfodelu, protékalo jí pět řek: vše zmrazující Styx, řeka nářků Acherón, řeka sténání Kókýtos, ohnivá řeka Pyriflegethón a řeka zapomnění Léthé. Na západě této říše bylo Elysion, určené pro věčný život spravedlivých duchů, hlubinách byl Tartar, kde si odpykávali věčné tresty hříšníci a v nejtemnější části podsvětí byl Erebos, kde měl Hádés svůj zlatý palác, z něhož vládl spolu se svou manželkou Persefonou podzemní říši. K podsvětním bohům patřili například bůh smrti  Thanatos, Empúsa, která přepadala a vraždila lidi na křižovatkách, Lamia která zabíjela děti matkám ve spánku nebo bůh těžkého a omamného spánku Hypnos, kterému se nemohli protivit ani bohové. Nejobávanější byly Erínye, nelítostné bohyně kletby a pomsty, které vysílala na svět Hádova manželka Persefona.
Původem neřeckým bohem byl Dionýsos (Bacchus, Liber), syn Dia a jeho milenky Semelé. Žárlivá Héra se ji rozhodla zahubit a v podobě staré chůvy ji navedla, aby požádala Dia, aby se jí  zjevil v celé své moci. Smutný Zeus musel její přání splnit, ačkoliv věděl, že ji tím zahubí, protože předtím přísahal, že jí splní cokoliv a ona si to nedala vymluvit. Zeus však zachránil alespoň dosud nenarozené dítě a donosil je ve svém boku. Potom Dionýsa vychovávaly nymfy a jeho přáteli byli Satyři a Siléni. Od nich poznal víno, které pak věnoval lidem. Řekové ho považovali i za boha ovocných stromů a keřů. Svými dary zaháněl trápení, osvěžoval ducha i tělo, podporoval družnost i zábavu, podněcoval lásku  a uvolňoval tvůrčí síly umělců. Původně se v Řecku při oslavě jeho kultu dodržovala zásada „meden agan“, ničeho příliš. Ale pod vlivem východních kultů se v helénismu staly jeho slavnosti skutečnými bakchanáliemi v dnešním slova smyslu. Jejich účastníky zachvacovala „ekstasis“, tj. vystoupení ducha z těla. Zvlášť nespoutané prý byly noční slavnosti, kterých se účastnily ženy oblečené za Dionýsovy průvodkyně, tzv. bakchantky, které rvaly holýma rukama obětní zvířata a pojídali jejich syrové maso. Podobný vývoj měl Dionýsův kult i u Římanů. Při původních Dionýsiích, které se konaly v Athénách koncem března, zpíval sbor pěvců v kozlích kůžích zvláštní písně s doprovodem tance, tzv. dithyramby, ze kterých se časem vyvinula tragédie                  a z žertovných dionýských písní vznikla komedie.
S rozvojem řecké filosofie došlo ke vzniku božstev z abstraktních pojmů Eiréné (mír), Díké (právo), Homonoia (svornost), Týché (osud). Římané také uctívali personifikace abstraktních pojmů (Libertas, Victoria, Pax, Salus) i personifikace hlavních římských ctností (Fides – víra, Concordia – svornost, Virtus – statečnost, Pudicitia – cudnost, Pietas – láska dětí k rodičům, Aequitas – svědomitost).
Jak už bylo řečeno, pronikaly do Řecka a později i do Říma různé východní kulty  (kult Kybelé, Adonida), vznikaly i monoteistické tendence (Isis, Sabazios, Mithra). Většinou byly tyto kulty mysterijní, tj. přístupné pouze zasvěcencům, a proto o nich máme jen kusé zprávy. Jedním z nejstarších byl kult Kybelé, původem fryžské bohyně. Byla ztotožňována s Rheiou (žena Krona, matka Dia) a byla považována za matku bohů. Do Říma se její kult dostal ve     3. století př. n. l. Její slavnosti byly spojeny s divadelními představeními a hrami v cirku. Jednalo se o orgiastický kult, vyznavači upadali do transu. Kybelé byla zobrazována se lvy a pardály, k jejím průvodcům patřili Satyrové, Siléni a Pan. Za císařství byl její kult dost rozšířen.
Adonis byl původně maloasijský a syrský bůh rodící se a umírající přírody. Existovala báje, podle které byl Adonis, do něhož se zamilovala Afrodita, roztrhán zuřivým kancem, kterého poslal žárlivý Árés. Na jaře byla rudě zbarvená voda v libanonských řekách považována za jeho krev. Truchlící Afrodita si na Persefoně vyprosila, aby se Adonis směl ročně     na 6 měsíců vrátit na zem. Na jeho památku se konala (v Řecku i v Římě) dvoudenní slavnost, které se účastnily hlavně ženy. První den hlasitě oplakávaly jeho smrt a obkládaly jeho dřevěné sochy nádobami s ovšem, který rychle vyklíčí a zvadne (tzv.  Adonidovy zahrádky). Druhý den se jásavě slavilo jeho vzkříšení.
Isis byla původem egyptská bohyně, sestra a manželka Osíridova. Její kult pronikl do Řecka koncem 5. století př. n. l. V helénismu se rozšířil po celém antickém světě.  V Římě se objevuje ve 2. století př. n. l. Začátkem listopadu se konaly slavnosti, tzv. Isia, při kterých věřící napodobili hledání rozsápaného Osíridova těla (zabil ho bratr) a slavili jeho zmrtvýchvstání. Věřili, že také oni budou žít po smrti. Jejich zasvěcování předcházel křest a půst. Potom zasvěcovaný symbolicky přecházel přes práh smrti a tak vstupoval do nového života. V křesťanství se objevuje řada prvků z tohoto kultu, např. božská Trojice (Isis, Osíris a jejich syn Hóros) a mariánské litanie podobající se hymnům na Isis. Isis bývá zobrazována v tmavém plášti stojící na srpku měsíce jako vládkyně vesmíru se svým synkem Hórem v náručí.
Sabazios byl maloasijský bůh známý v Athénách od 5. století př. n. l. Jeho kult byl doprovázen mystérii, při nichž kněží  protahovali zasvěcovaným kolem hrudi hada. Cílem bylo dosažení očisty a tím i duševního klidu. Zasvěceným byla slibována účast na hostině v podsvětí.
Dalším východním náboženstvím byl zoroastrismus pocházející z Persie. Jeho zakladatelem byl prorok Zarathuštra, který žil někdy v 8. – 6. století př. n. l. Hlavním principem je neustálý boj dobra se zlem, na konci světa zvítězí dobro a ti, kteří dobru pomáhali se ocitnou v říši věčného světla, ale ti, kteří napomáhali zlu, skončí ve společnosti zlých démonů. Největší rozmach této víry nastal v novoperské říši na dvoře Sasánovců na přelomu 2. a 3. století n. l. Tehdy také proběhla  konečná redakce Avesty, souboru posvátných spisů.
Ze zoroastrismu vychází mithraismus, který však zůstal pro Řeky cizím náboženstvím. Do Říma se tento kult dostal  až v 1. století n. l. a největší rozmach zde zaznamenal na přelomu 2. a 3. století n. l., kdy tvořil významnou konkurenci křesťanství. Hlavním cílem mithraismu byla spása lidské duše. Existovalo 7 stupňů zasvěcení, které vedly člověka ke stále větší duchovní  dokonalosti. Noví vyznavači byli křtěni a při jejich slavnostním zasvěcování byl obětován býk. Při slavnostní hostině se jedl chléb a pilo víno, což mělo být zárukou nesmrtelnosti. Mithra byl nazýván Sol invictus (nepřemožitelné slunce) a ráno, v poledne a večer byl oslavován zpěvem hymnů. Hlavním svátkem byl zimní slunovrat. 
Zvláštním, pro Řeky netypickým náboženstvím, byl i orfismus. Vznikl v 6. století př. n. l. Své učení odvozoval od thráckého pěvce Orfea, protože ten poznal podsvětí. Orfismus dával naději na posmrtnou blaženost, konečným cílem bylo splynutí s božským principem.  Orfická  eschatologie (nauka o posledních věcech člověka a světa) vycházela z představy       o božském principu v každém člověku, který však může být potlačen zlým prvkem. Pramen zla viděli v těle, které je vězením duše. Orfikové věřili v převtělování, a to i do zvířat, proto byli vegetariáni. Každý člověk totiž musel být očištěn řadou zrození od prvotních hříchů Titánů, kteří se vzbouřili proti Diovi (podle tohoto mýtu svěřil Zeus svého milovaného synka Dionýsa do ochrany Titánům, kteří ho však na příkaz Héry zabili a ve snaze skrýt jeho mrtvolu    i snědli). Dalšími tabu bylo pro používání vlny (jejich bílé lněné roucho bylo symbolem čistoty), dotek mrtvého nebo rakve a nesměli ani pobývat v blízkosti rodičky.  Orfismem byli ovlivněni Platón a Pythagoras, lze v něm najít i mnoho styčných ploch s křesťanstvím a raně křesťanské umění dokonce používalo orfické motivy.
Mnohé paralely mezi mysterijními kulty a křesťanstvím jsou zcela evidentní, je však těžké určit jejich primární zdroj. Není znám podrobný obsah mystérií ani jejich případný vývoj, protože ačkoliv měly tyto kulty dlouhé trvání, více zpráv o nich máme až z 2. – 4. století n. l., kdy zaznamenaly největší rozkvět, ale v této době už bylo rozvinutým náboženstvím       i křesťanství.
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