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ga, przede wszystkim w dziedzinie formuł liturgicznych, katechezy, 

określeń teologicznych, drugorzędnych struktur kościelnych i posług 

duchowych. „Język”, o jakim tu mowa, należy brać nie tyle w zna-

czeniu semantycznym czy literackim, ale raczej uwydatniającym sens 

antropologiczny i doktrynalny przedmiotu (nr 63).

5. Dokumenty papieża Jana Pawła II

5.1. Jan Paweł II, Nauki biblijne a Magisterium Kościoła (26 
kwietnia 1979 r.)

Wielość kultur, przez które przemawiał Bóg

Zwracając się do członków Papieskiej Komisji Biblijnej, Jan Paweł 

II podkreślił znaczenie związków kultury z objawieniem, co wyraża się 

terminem akulturacja lub – bardziej adekwatnie – inkulturacja. Nawet 
samo Boskie Słowo było najpierw ludzka mową, przyjmując sposoby 
wyrażania się w ludzkich kulturach, poczynając od Abrahama aż do 
Wizjonera Apokalipsy. W ten sposób zbawcza tajemnica Bożej miłości 
uzyskała możność, by stać się dostępną i zrozumiałą dla kolejnych poko-
leń ludzkich, pomimo wielkiej różnorodności historycznych uwarunko-
wań. Tak więc „wielokrotnie i na różne sposoby (Hbr 1, 1) Bóg nawią-
zywał kontakt z ludźmi. W swej dobroci oraz w zdumiewającej łaska-
wości rozmawiał z ludźmi przez proroków, apostołów, świętych pisarzy 
a przede wszystkim przez Syna Człowieczego. Zawsze też udzielał swoich 
dobrodziejstw, posługując się ludzka mową i ludzkim doświadczeniem. 
Kultura mezopotamska, egipska, kanaańska, perska, helleńska, a dla 
Nowego Testamentu – kultura grecko-rzymska i późnożydowska dzień 
po dniu oddawały swe usługi objawieniu się niewypowiedzianej tajem-
nicy zbawienia – jak to ukazuje wasza obecna sesja plenarna.



261

Wartość kultur

Papież mówi o wielkiej wartości kultur: jeśli bowiem w historii biblij-
nej uznane je za zdolne do tego, by być przekazicielami Słowa Bożego, 
to stało się tak, ponieważ w nich samych zawiera się coś bardzo pozy-
tywnego – jest to obecność w nich Bożego Logosu. Nawet i dzisiaj prze-
powiadanie kościelne nie lęka się posługiwać współczesnymi wyrazami 
kultury. Pozostaje to w pewnym związku analogii z człowieczeństwem 
Chrystusa, które w jakimś sensie uczestniczy w godności samego Słowa 
Bożego. Trzeba tu na drugim miejscu zaraz dodać, że w ten sposób uwi-
dacznia się często instrumentalny charakter kultur, które pod wpływem 
historycznej ewolucji, i to znacznej, podlegają wielkim zmianom: „Trawa 
usycha, więdnie kwiat, lecz Słowo Boga naszego trwa na wieki (Iz 40, 8). 

Określenie związków zachodzących między zmianami kulturowymi 

a stałością objawienia jest rzeczywiście zadaniem trudnym, ale i wznio-

słym, tak dla studiów biblijnych, jak i dla całego życia kościelnego”.

Papież podkreśla znaczenie prac i poszukiwań Komisji i ich uży-

teczność w tak bardzo trudnych problemach z” dziedziny ewangeliza-
cji, jak np. gdy chodzi o warunki wszczepienia zaczynu ewangelicznego 
w prądy umysłowe oraz w nowe kultury.

5.2. Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio (7 grudnia 
1990 r.)

Dowartościować kultury

Już we wstępie encykliki Jan Paweł II zaznacza, iż Ewangelia nicze-

go nie odbiera wolności człowieka, należnemu poszanowaniu kultur, 

ani temu, co dobre w każdej religii (nr 3). Przypomina, iż Duch Święty 

pobudził Pawła i Barnabę, by zwrócili się ku poganom, co nie odby-

ło się bez napięć i problemów rozwiązanych na pierwszym Soborze 

w Jerozolimie: dla poganina nie jest konieczne poddanie się prawu, 

Najważniejsze dokumenty Kościoła...
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aby zostać chrześcijaninem. Odtąd Kościół otwiera szeroko swe drzwi 
i staje się domem, do którego wszyscy mogą wejść i czuć się u siebie, 
zachowując własną kulturę i własne tradycje, byleby nie sprzeciwiały 
się one Ewangelii (nr 24). Zaznacza, iż misjonarze szli tą samą drogą, 
biorąc pod uwagę oczekiwania i nadzieje, niepokoje i cierpienia oraz 
kulturę ludzi, by głosić im zbawienie w Chrystusie. Mowy w Listrze 
i w Atenach (por. Dz 14, 15-17; 17, 22-31) są uznawane za wzorce dla 
ewangelizacji pogan; w nich 1 Paweł wchodzi w dialog z wartościami 
kulturowymi i religijnymi różnych ludów. Mieszkańcom Likaonii, któ-
rzy wyznawali religię kosmiczną, przypomina on doświadczenia reli-
gijne odnoszące się do kosmosu; z Grekami dyskutuje o filozofii i cytu-
je ich poetów (por. Dz 17, 18.26-28). Bóg, którego pragnie objawić, jest 
już obecny w ich życiu: On to bowiem stworzył ich i w tajemniczy spo-
sób kieruje ludami oraz historią; tym niemniej, by uznać prawdziwego 
Boga, winni porzucić bogów fałszywych, których sami sobie uczynili, 
i otworzyć się na tego, którego Bóg posłał, by wyprowadzić ich z niewie-
dzy i odpowiedzieć na oczekiwanie ich serc. Mowy te stanowią przy-
kład inkulturacji Ewangelii (nr 25).

Mówiąc o roli Ducha Świętego w dziele misyjnym, podkreśla, iż 

Jego obecność i działanie nie dotyczą tylko jednostek, ale społeczeń-
stwa i historii, narodów, kultur, religii. Duch bowiem znajduje się 
u źródła szlachetnych ideałów i skierowanych ku dobru inicjatyw ludz-
kości będącej w drodze (nr 29).

Kulturowe i geograficzne kryterium misji

Określając misję ad gentes Kościoła, Jan Paweł II podkreśla, iż 

chodzi o narody i grupy społeczne jeszcze nie wierzące w Chrystusa, 
wśród których Kościół nie zapuścił jeszcze korzeni i których kultura 
nie doznała jeszcze wpływów Ewangelii (nr 34). Misja „ad gentes” ma 
przed sobą ogromne zadanie, które bynajmniej nie wygasa. Przeciwnie, 
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zarówno z punktu widzenia liczebnego ze względu na przyrost demo-
graficzny, jak i z punktu widzenia społeczno-kulturowego (nr 35). 

Misję ad gentes wyróżnia jednak ostatecznie według kryterium geo-

graficznego, które choć niezbyt dokładne i zawsze tymczasowe, pozo-
staje jeszcze miarodajne dla horyzontów, ku którym winna się kiero-
wać działalność misyjna. Istnieją kraje oraz obszary geograficzne i kul-
turowe, w których brak jest tubylczych wspólnot chrześcijańskich; gdzie 
indziej są one tak małe, że nie są rozpoznawalnym znakiem chrześci-
jańskiej obecności, lub brak tym wspólnotom dynamizmu potrzebnego 
do ewangelizowania własnych społeczeństw, czy też należą one do lud-
ności będącej mniejszością, nie włączoną w dominującą kulturę naro-
dową (nr 37).

Formować Kościoły lokalne

Celem misji wśród narodów jest zakładanie wspólnot chrześci-

jańskich, rozwijanie Kościołów aż do całkowitej dojrzałości. To jest 
główne, istotne zadanie działalności misyjnej, nie można więc uznać 
jej za naprawdę spełnioną, dopóki nie doprowadzi ona do zbudowania 
Kościoła partykularnego, zdolnego do normalnego działania w miej-
scowym środowisku (nr 48).

Wcielać Ewangelię w kulturę narodów

Prowadząc działalność misyjną wśród narodów, Kościół spotyka 
różne kultury i zostaje wciągnięty w proces inkulturacji. Jest to potrze-
ba, która zaznaczyła się w całej jego drodze dziejowej, ale dziś jest 
szczególnie żywa i paląca.

Proces włączania Kościoła w kultury narodów wymaga długiego 
czasu: nie chodzi tu o dostosowanie czysto zewnętrzne, gdyż inkul-
turacja „oznacza wewnętrzne przekształcenie autentycznych warto-
ści kulturowych przez ich integrację w chrześcijaństwie i zakorzenie-

Najważniejsze dokumenty Kościoła...
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nie chrześcijaństwa w różnych kulturach”. Jest to zatem proces głęboki 
i całościowy, który dotyczy zarówno orędzia chrześcijańskiego, jak też 
refleksji i konkretnej działalności Kościoła. Jest to również proces trud-
ny, ponieważ nie może w żadnej mierze naruszyć specyfiki i integral-
ności wiary chrześcijańskiej.

Poprzez inkulturację Kościół wciela Ewangelię w różne kultury i jed-
nocześnie wprowadza narody z ich kulturami do swej własnej wspól-
noty; przekazuje im własne wartości, przyjmując wszystko to, co jest 
w nich dobre, i odnawiając je od wewnątrz. Ze swej strony przez inkul-
turację Kościół staje się bardziej zrozumiałym znakiem tego, czym jest, 
i coraz odpowiedniejszym narzędziem misji.

Sam Kościół powszechny przez inkulturację Kościołów lokalnych 
wzbogaca się o formy wyrazu i wartości w różnych dziedzinach życia 
chrześcijańskiego, takich jak ewangelizacja, kult, teologia, dzieła miło-
sierdzia; poznaje i wyraża jeszcze lepiej tajemnicę Chrystusa, a jedno-
cześnie jest pobudzany do stałej odnowy. Tematy te, obecne w wypo-
wiedziach Soboru i posoborowym nauczaniu Kościoła, stale porusza-
łem w czasie moich duszpasterskich odwiedzin młodych Kościołów.

Inkulturacja jest procesem powolnym, który towarzyszy całemu 
życiu misyjnemu i dotyczy tych wszystkich, którzy w różny sposób dzia-
łają na polu misji ad gentes, wspólnot chrześcijańskich, w miarę jak się 
rozwijają, i Pasterzy, którzy są odpowiedzialni za rozeznanie i popie-
ranie jej realizacji (nr 52).

Zadania misjonarzy wobec kultury

Misjonarze pochodzący z innych Kościołów i krajów winni włączyć 
się w świat społeczno-kulturowy tych, do których zostali posłani, prze-
zwyciężając uwarunkowania środowiska swego pochodzenia. Tak więc 
winni nauczyć się języka regionu, w którym pracują, poznać najbar-
dziej znamienne przejawy tamtejszej kultury, odkrywając jej wartości 
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w bezpośrednim doświadczeniu. Jedynie z taką wiedzą mogą oni nieść 
tym ludom w sposób wiarygodny i owocny poznanie ukrytej tajemni-
cy (por. Rz 16, 25-27; Ef 3, 5). W ich przypadku nie chodzi oczywiście 
o zaparcie się własnej tożsamości kulturowej, ale o zrozumienie, doce-
nianie, popieranie i ewangelizowanie kultury środowiska, w którym 
działają, a zatem o to, by byli w stanie nawiązać z nim rzeczywisty 
kontakt, przyjmując styl życia będący znakiem ewangelicznego świa-
dectwa i solidarności z tamtejszymi ludźmi (nr 53).

Współdziałanie Kościołów w dziele inkulturacji

Wspólnoty kościelne, które się dopiero rozwijają, natchnione przez 
Ewangelię, będą mogły wyrażać stopniowo własne doświadczenie 
chrześcijańskie oryginalnymi sposobami i formami zgodnymi z włas-
nymi tradycjami kulturowymi, zawsze jednak w zgodności z obiektyw-
nymi wymogami samej wiary. W tym celu, zwłaszcza w odniesieniu do 
najdelikatniejszych dziedzin inkulturacji, Kościoły partykularne tego 
samego terytorium winny działać w łączności pomiędzy sobą i z całym 
Kościołem, w przekonaniu, że tylko biorąc pod uwagę racje Kościoła 
powszechnego oraz Kościołów lokalnych, będą zdolne do przedstawie-
nia skarbu wiary we właściwym bogactwie form wyrazu. Zatem ewan-
gelizowane grupy dostarczą elementów dla „przekładu” ewangelicz-
nego orędzia, mając na uwadze wkład pozytywny wniesiony w ciągu 
wieków, dzięki kontaktowi chrześcijaństwa z różnymi kulturami, nie 
zapominając jednak o niebezpieczeństwach zniekształceń, jakie czasem 
miały miejsce (nr 53).

Wskazania dla inkulturacji

Właściwy proces inkulturacji winien kierować się podwójną zasadą: 
„zgodności z Ewangelią” i „jedności Kościoła powszechnego”. Biskupi, 
stróże „depozytu wiary” dbać będą o wierność i przede wszystkim roze-

Najważniejsze dokumenty Kościoła...
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znanie, dla którego potrzeba głębokiej równowagi: istnieje bowiem nie-
bezpieczeństwo bezkrytycznego przejścia od pewnej formy alienacji 
kulturalnej do przeceniania kultury, która jest wytworem człowieka, 
a więc naznaczona jest grzechem. Musi zatem doznawać „ulepszenia, 
wyniesienia na wyższy poziom i pełnego udoskonalenia”.

Proces ten wymaga stopniowania, tak aby był naprawdę wyrazem 
chrześcijańskiego doświadczenia wspólnoty. „Potrzeba będzie dojrze-
wania chrześcijańskiego misterium w duszy waszego ludu − mówił 
Paweł VI w Kampali − aby jego rodzimy głos, jaśniejszy i śmielszy, 
podniósł się harmonijnie w chórze głosów Kościoła powszechnego”. 
Wreszcie inkulturacja winna objąć cały Lud Boży, a nie tylko szczupłe 
grono ekspertów, wiadomo bowiem, że lud odzwierciedla autentyczny 
zmysł wiary, którego nigdy nie należy tracić z oczu. Procesem inkultu-
racji należy kierować i pobudzać go, ale nie przyspieszać, by nie powo-
dować u chrześcijan reakcji negatywnych; winien on być wyrazem 
życia wspólnotowego, to znaczy dojrzewać w łonie wspólnoty, a nie być 
wyłącznie owocem uczonych badań. Ochrona wartości tradycyjnych 
jest konsekwencją wiary dojrzałej (nr 54).

5.3. Jan Paweł II, Encyklika Slavorum Apostoli  
(2 czerwca 1985 r.)

Papież podkreśla w encyklice, iż dzieło świętych Braci po śmier-

ci, ich ewangeliczny posiew misjonarska ich misjonarska postawa, 
wyrażająca się w niesieniu nowym ludom prawdy objawionej przy 
jednoczesnym poszanowaniu ich kulturowej odrębności, pozostała dla 
Kościoła i misjonarzy wszystkich czasów żywym wzorem (nr 7).

Praca nad językiem

Z myślą o ewangelizacji – jak na to wskazuje ich biografia – dwaj 
święci Bracia podjęli trudne dzieło przekładu tekstów Pisma Świętego, 
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które znali w języku greckim, na język ludów słowiańskich osiadłych 
w sąsiedztwie ich kraju i rodzinnego miasta. W wypełnianiu tego trud-
nego zadania pomagała im dobra znajomość języka greckiego i włas-
nej kultury, równocześnie jednak starali się poznać dogłębnie język, 
obyczaje i tradycje ludów słowiańskich, wydobywając wiernie zawarte 
w nich ludzkie dążenia i wartości (nr 10).

Przekładając prawdy ewangeliczne na nowy język, musieli sobie 
zadać trud zapoznania się z całym wewnętrznym światem tych, któ-
rym zamierzali głosić Słowo Boże, posługując się zrozumiałymi dla 
nich wyobrażeniami i pojęciami. Poprawne zaszczepienie pojęć Pisma 
Świętego i teologii greckiej na gruncie innego doświadczenia historycz-
nego i odmiennego myślenia uznali za niezbędny warunek powodzenia 
swojej działalności misjonarskiej. Chodziło o nową metodę kateche-
zy. Aby bronić jej prawowitości i ukazać jej zalety, Metody nie wahał 
się, naprzód wspólnie z bratem, a potem sam, udać się z uległością do 
Rzymu, czy to w roku 867 na wezwanie Papieża Mikołaja I, czy w roku 
879 na wezwanie Jana VIII, którzy chcieli sprawdzić zgodność nauki 
głoszonej przez nich na Morawach nauką, którą wraz z chwalebny-
mi relikwiami pozostawili święci Apostołowie Piotr i Paweł pierwszej 
biskupiej Katedrze Kościoła.

Już wcześniej Konstantyn i jego współpracownicy zadali sobie trud 
stworzenia nowego alfabetu, by prawdy, które mieli głosić i wyjaśniać, 
mogły być spisane w języku słowiańskim i przez to stać się w pełni zro-
zumiałe i łatwiejsze do przyswojenia dla słuchaczy. Poznanie języka 
i umysłowości nowych ludów ewangelizowanych, którym nieśli wiarę 
– było trudem zaprawdę godnym ducha misjonarskiego, tak jak przy-
kładna była gotowość do poznania i wyjścia naprzeciw wszystkim 
potrzebom i oczekiwaniom ludów słowiańskich (nr 11).

Najważniejsze dokumenty Kościoła...
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Przykład dla misjonarzy
Szlachetne dążenie do utożsamienia się z ich życiem i tradycją, które 

oczyścili i oświecili prawdą Objawienia, czyni z Cyryla i Metodego 
prawdziwe wzory dla wszystkich misjonarzy, podejmujących różnych 
epokach wezwanie św. Pawła do stania się wszystkim dla wszystkich, 
aby wszystkich pozyskać, a w szczególny sposób dla misjonarzy, którzy 
od najdawniejszych czasów po dzień dzisiejszy – od Europy po Azję, 
a teraz na wszystkich kontynentach – pracowali i pracują nad prze-
kładem Pisma Świętego i tekstów liturgicznych na żywe języki różnych 
ludów, aby mogło w nich rozbrzmiewać jedno Słowo Boże – wyrażo-
ne w formie właściwej dla danej kultury i dzięki temu dostępne dla 
wszystkich (nr 11).

W złożonym, ówczesnym kontekście wyjątkowy i godny podzi-
wu jest fakt, że święci Bracia, działając w tak złożonych i niepewnych 
warunkach, nie usiłowali narzucić ludom, którym głosili Ewangelię, 
ani niewątpliwej wyższości języka greckiego i kultury bizantyjskiej, ani 
zwyczajów czy sposobu postępowania społeczeństwa bardziej rozwinię-
tego, w którym wzrośli, i które siłą rzeczy musiały być im bliskie i dro-
gie. Kierowani ideałem zjednoczenia w Chrystusie nowych wierzących 
dali językowi słowiańskiemu bogate, piękne teksty liturgii bizantyjskiej 
oraz dostosowali do umysłowości i obyczajów nowych ludów subtelne 
i złożone przepisy prawa grecko-rzymskiego (….) Przekonanie świę-
tych Braci Sołuńskich, że każdy Kościół lokalny jest powołany do ubo-
gacenia własnymi darami katolickiej pleroma, pozostawało w dosko-
nałej harmonii z ich ewangeliczną intuicją, że różne warunki życia 
poszczególnych Kościołów chrześcijańskich nie mogą nigdy usprawied-
liwiać rozdźwięków, niezgody czy rozdarcia w wyznawaniu jednej 
wiary i w praktykowaniu miłości (nr 13).
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Obrona wartości miejscowych kultur
Nie tylko ewangeliczna treść nauki głoszonej przez świętych Cyryla 

i Metodego zasługuje na szczególne podkreślenie. Bardzo wymow-
na i pouczająca dla współczesnego Kościoła jest ich metoda kateche-
tyczna i duszpasterska, jaką stosowali w swojej działalności apostol-
skiej pośród ludów, które dotychczas nie uczestniczyły w sprawowaniu 
tajemnic Bożych w języku rodzimym ani nie słyszały Słowa Bożego gło-
szonego w pełnej zgodzie z ich mentalnością i z uwzględnieniem kon-
kretnych warunków, w jakich żyły (nr 16).

Możemy spokojnie powiedzieć, że taka wizja – tradycyjna i zara-
zem ogromnie aktualna – katolickości Kościoła, jakby jakiejś symfo-
nii różnych liturgii we wszystkich językach świata zespolonych w jed-
nej Liturgii, czy harmonijnego chóru złożonego z głosów niezliczonych 
rzesz ludzi, który tysiącami tonów, odcieni i motywów wznosi się ku 
chwale Boga z każdego punktu naszego globu, w każdym momencie 
historii, odpowiada w szczególny sposób wizji teologicznej i duszpa-
sterskiej, jaka była natchnieniem dla apostolskiego i misyjnego dzieła 
Konstantyna Filozofa i Metodego, i która podtrzymywała ich posłanni-
ctwo wśród narodów słowiańskich.

W Wenecji, wobec przedstawicieli kultury kościelnej, przeciw-
nych tej wizji z powodu przywiązania do zawężonej raczej koncep-
cji rzeczywistości kościelnej, św. Cyryl bronił jej odważnie wskazu-
jąc, że liczne ludy wprowadziły w przeszłości i były w posiadaniu 
liturgii napisanej i sprawowanej we własnym języku, jak Ormianie, 
Persowie, Abazgowie, Iberowie, Sugdowie, Gotowie, Awarzy, Tursowie, 
Chazarowie, Arabowie, Egipcjanie, Syryjczycy i wiele innych.

Przypominając, że Bóg sprawia, iż słońce Jego wschodzi i deszcz spada 
na wszystkich bez wyjątku ludzi (por. Mt 5, 45), mówił: „Czyż nie dycha-
my wszyscy powietrzem jednakowo? Jakżeż więc nie wstydzicie się uzna-
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wać tylko trzy języki (hebrajski, grecki i łaciński) – a wszystkim innym 
ludom i językom kazać być ślepymi i głuchymi? Powiedzcie mi, czy Boga 
uważacie za tak słabego, że tego dać nie może, czy za tak zawistnego, że 
nie chce?”. Na przeciwstawianą mu argumentację historyczną i dialek-
tyczną Święty odpowiadał uciekając się do natchnionego fundamentu 
Pisma Świętego: „i każdy język (niech) głosi, że Panem jest Jezus Chrystus 
ku chwale Boga Ojca”; „Wszystka ziemia niech Ci się pokłoni, niech śpie-
wa Ci, niech wyśpiewuje Imieniu Twojemu, Najwyższy”; „Chwalcie Boga 
wszystkie narody, chwalcie Go wszyscy ludzie” (nr 17).

Kościół szanuje kultury

Kościół jest katolicki także dlatego, że potrafi w każdym środowisku 
strzeżoną przez siebie Prawdę objawioną, nie skażoną w Boskiej treści, 
przedstawić w taki sposób, by mogła spotkać się ze szlachetnymi myślami 
i słusznymi oczekiwaniami każdego człowieka i wszystkich ludów. Całe 
zresztą dziedzictwo dobra, które każde pokolenie – wraz z nieocenionym 
darem życia – przekazuje potomnym, stanowi barwną i nieskończoną 
ilość kamyków, składających się na żywą mozaikę Pantokratora, który 
pojawi się w pełnym blasku w czasie powtórnego Przyjścia.

Ewangelia nie prowadzi do zubożenia czy zgaszenia tego, co każdy 
człowiek, lud i naród, każda kultura w ciągu historii poznają i realizu-
ją jako dobro, prawdę i piękno. Zachęca raczej, by te wartości zostały 
zasymilowane i rozwijane: by wielkodusznie i z radością były wprowa-
dzane w życie i uzupełniane tajemniczym i wywyższającym światłem 
Objawienia (nr 18).

Prototyp inkulturacji

Bracia Sołuńscy byli dziedzicami nie tylko wiary, ale i kultury sta-
rożytnej Grecji, kontynuowanej przez Bizancjum. Wiadomo zaś, jakie 
znaczenie posiada to dziedzictwo dla całej kultury europejskiej, a bez-
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pośrednio czy pośrednio dla kultury ogólnoludzkiej. W dziele ewange-
lizacji, którego dokonali jako pionierzy na terenie zamieszkałym przez 
ludy słowiańskie, zawiera się równocześnie prototyp tego, co dzisiaj 
nosi nazwę „inkulturacji „– wcielenia Ewangelii w rodzime kultury – 
oraz wprowadzenie tych kultur w życie Kościoła.

Wcielając Ewangelię w rodzimą kulturę ludów ewangelizowanych, 
święci Cyryl i Metody położyli szczególne zasługi dla ukształtowania 
się i rozwoju tej kultury, a raczej wielu kultur. Wszystkie bowiem kul-
tury narodów słowiańskich zawdzięczają swój „początek” lub własny 
rozwój dziełu Braci Sołuńskich. Oni bowiem, tworząc w sposób orygi-
nalny i genialny alfabet języka słowiańskiego, wnieśli zasadniczy wkład 
w kulturę i literaturę wszystkich narodów słowiańskich.

Przekład zaś Ksiąg świętych, dokonany następnie przez Cyryla 
i Metodego oraz ich uczniów, nadał moc i godność kulturową starocer-
kiewnosłowiańskiemu językowi liturgicznemu, który na długie wieki 
stał się nie tylko językiem kościelnym, ale także urzędowym i litera-
ckim, a nawet potocznym językiem warstw oświeconych większej czę-
ści narodów słowiańskich – zwłaszcza wszystkich Słowian obrządku 
wschodniego (nr 21).

W historycznym rozwoju Słowian obrządku wschodniego język ten 
odegrał taką rolę, jak na Zachodzie łacina; ponadto utrzymał się dłu-
żej – po części aż do XIX wieku – i na kształtowanie się rodzimych 
języków literackich wywarł wpływ bardziej bezpośredni dzięki bliskim 
związkom pokrewieństwa.

Te zasługi dla kultury wszystkich ludów i narodów słowiańskich 
czynią dzieło ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego niejako stale 
obecnym w historii i w życiu tych ludów i narodów (nr 22).

Przykład Cyryla i Metodego ma jednak szczególne znaczenie na 
specyficznym polu działalności misjonarskiej. Działalność ta bowiem 
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jest zasadniczym zadaniem Kościoła, dzisiaj zaś palącym problemem 
jest wspomniana już „inkulturacja”. Dwaj Bracia nie tylko rozwijali 
swoją misję w pełnym poszanowaniu kultury, którą zastali u ludów sło-
wiańskich, ale wraz z religią wybitnie i nieustannie ją rozwijali i umac-
niali. Analogicznie dzisiaj Kościoły od dawna chrześcijańskie mogą 
i powinny pomagać Kościołom i ludom młodszym w ich dojrzewaniu 
we własnej tożsamości i w dalszym jej rozwijaniu” (nr 26).

5.4. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Africa (14 
września 1995 r.)

Z przygotowań do pierwszego Specjalnego Zgromadzenia Synodu 

Biskupów poświęconego Afryce i przebiegu obrad jasno jednak wyni-

kało, iż za pierwszoplanowy cel i najpilniejszą potrzebę Kościołów 

partykularnych w Afryce uważano inkulturację. Dlaczego ta właś-

nie problematyka wysunęła się na pierwszy plan, przesłaniając nawet 

w jakiś sposób problemy społeczno-polityczne współczesnej Afryki. 

Wypływała ona przede wszystkim z doświadczenia historycznego 

ewangelizacji kontynentu oraz jego sytuacji w drugiej połowie XX w.

Docenienie kultury afrykańskiej

Papież Jan Paweł II zauważył i podkreślił wiele wartości, które 

tkwią w kulturze afrykańskiej: Afrykanie mają głęboki zmysł religijny, 
poczucie sacrum, świadomość istnienia Boga Stwórcy i świata ducho-
wego. Ludy Afryki są też głęboko świadome rzeczywistości grzechu 
w jego postaciach indywidualnych i społecznych oraz odczuwają także 
potrzebę aktów oczyszczenia i zadośćuczynienia (nr 42).

W afrykańskiej kulturze i tradycji powszechnie uznaje się funda-
mentalną rolę rodziny. Afrykanin, otwarty na wartość rodziny, miło-
ści i życia, kocha dzieci, które przyjmuje z radością jako dar Boży. 
„Synowie i córki Afryki miłują życie”. To właśnie miłość życia każe im 
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tak wielką wagę przywiązywać do kultu przodków. Instynktownie wie-
rzą, że ci zmarli żyją nadal, pozostają w obcowaniu z nimi. Czyż nie 
jest to jakiś przedsmak wiary w Świętych Obcowanie?

Ludy Afryki szanują życie, które się poczyna i rodzi. Cieszą się tym 
życiem. Nie dopuszczają myśli o tym, że można by je unicestwić, nawet 
wówczas kiedy ta myśl jest im narzucana ze strony tak zwanych «cywi-
lizacji postępowych». A praktyki wrogie życiu bywają im narzucane 
przy pomocy systemów ekonomicznych, służących egoizmowi boga-
tych. Afrykanie okazują szacunek dla życia aż do jego naturalnego 
końca i pozostawiają w swoich rodzinach miejsce dla starców i krew-
nych (nr 42).

Kultury afrykańskie mają wyostrzony zmysł solidarności i życia 
wspólnotowego. W Afryce nie do pomyślenia jest święto, w którym 
nie uczestniczy cała wioska. Życie wspólnotowe w Afryce jest bowiem 
przejawem istnienia wielkiej rodziny. Modlę się gorąco i proszę innych 
o modlitwę, aby Afryka na zawsze zachowała to cenne dziedzictwo 
kulturowe i aby nigdy nie uległa pokusom indywidualizmu, tak bardzo 
obcego jej najlepszym tradycjom (nr 42).

Konieczność zrównoważonej inkulturacji

Mówiąc o aktualnych problemach Kościoła w Afryce Jan Paweł II 

przypomniał, iż Ojcowie Synodalni słusznie stwierdzają, że „poważ-
ne podejście do kwestii autentycznej i zrównoważonej inkulturacji 
Ewangelii jest konieczne, jeśli chcemy uniknąć kulturowego zamie-
szania i wyobcowania w naszym szybko zmieniającym się społe-
czeństwie”. Odwiedzając Malawi w 1989 r. powiedziałem: „Wzywam 
was dziś, abyście odrzucili styl życia niezgodny z tym, co najlepsze 
w waszych lokalnych tradycjach, i z wiarą chrześcijańską. Wielu miesz-
kańców Afryki szuka w innej kulturze tak zwanej wolności nowoczes-
nego stylu życia. Wzywam was dziś, abyście sięgali w głąb własnych 
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serc. Zwracajcie się ku bogactwu własnych tradycji, ku wierze, której 
dajemy świadectwo przez to spotkanie. W nich znajdziecie prawdzi-
wą wolność, w nich znajdziecie Chrystusa, który was poprowadzi ku 
prawdzie (nr 48).

Inkulturacja ma dwa wymiary: z jednej strony „oznacza wewnętrz-
ne przekształcenie autentycznych wartości kulturowych przez ich 
integrację w chrześcijaństwie”; z drugiej strony jest „zakorzenianiem 
chrześcijaństwa w różnych kulturach. Według Synodu inkulturacja 
jest pierwszoplanowym celem i pilną koniecznością w życiu Kościołów 
partykularnych, warunkiem prawdziwego zakorzenienia się Ewangelii 
w Afryce, „nakazem ewangelizacji, „drogą do pełnej ewangelizacji”, 
jednym z największych wyzwań jakie stoją przed Kościołem na konty-
nencie u progu trzeciego tysiąclecia (nr 59).

Podstawy teologiczne inkulturacji

Mówiąc o inkulturacji, Jan Paweł II wskazał na jej najważniejsze 

podstawy teologiczne, na pierwszym miejscu wymieniając Wcielenie: 

ta tajemnica dokonała się w historii: w ściśle określonym czasie i prze-
strzeni, w środowisku konkretnego narodu posiadającego własną kul-
turę, który Bóg wybrał i któremu towarzyszył w całych dziejach zba-
wienia, aby ukazać – przez to, czego w nim dokonywał – co zamierza 
uczynić dla całego rodzaju ludzkiego. (…) Tak jak „Słowo stało się cia-
łem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14), tak też Dobra Nowina, słowo 
Jezusa Chrystusa głoszone narodom, musi głęboko przeniknąć środo-
wisko życia tych, którzy go słuchają. Inkulturacja jest właśnie tym wpi-
sywaniem ewangelicznego orędzia w kultury. Wcielenie Syna Bożego 
było bowiem – właśnie ze względu na swoją integralność i konkretność 
– również wcieleniem w określoną kulturę (nr 60).

Skoro między Jezusem Chrystusem a słowem głoszonym przez 
Kościół istnieje ścisła i organiczna więź, to inkulturacja objawionego 



275

orędzia musi kierować się „logiką” właściwą dla tajemnicy odkupienia. 
Wcielenie Słowa nie jest bowiem wydarzeniem izolowanym, ale prowa-
dzi ku „Godzinie” Jezusa i ku misterium paschalnemu: „Jeżeli ziarno 
pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli 
obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24). A Ja – mówi Jezus – gdy zosta-
nę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12, 32). 

To unicestwienie samego siebie, ta kenoza jest warunkiem wywyższe-

nia, jest drogą Jezusa i każdego z Jego uczniów (por. Flp 2, 6-9): jest 

też światłem prowadzącym kultury na spotkanie z Chrystusem i Jego 

Ewangelia. Każda kultura musi zostać przemieniona przez wartości 
Ewangelii w świetle tajemnicy paschalnej.

Dokonując rozeznania wartości i antywartości kultur należy wpa-
trywać się w tajemnicę wcielenia i odkupienia. Tak jak Słowo Boże stało 
się podobne do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu, tak też w proce-
sie inkulturacji Dobra Nowina wchłania wszystkie autentyczne wartości 
ludzkie, oczyszczając je z grzechu i przywracając im ich pełne znaczenie.

Inkulturacja jest głęboko zakorzeniona także w tajemnicy 
Pięćdziesiątnicy. Dzięki zesłaniu i działaniu Ducha Świętego, który 
łączy w jedno różne dary i talenty, wszystkie ludy ziemi, wchodząc 
do Kościoła, przeżywają nową Pięćdziesiątnicę, wyznają we własnym 
języku jedyną wiarę w Jezusa Chrystusa i głoszą wielkie dzieła, których 
Bóg dla nich dokonał. Duch, który na płaszczyźnie przyrodzonej jest 
źródłem mądrości ludów, swoim nadprzyrodzonym światłem prowa-
dzi Kościół do poznania całej Prawdy. Kościół natomiast, przyswajając 
sobie wartości różnych kultur, staje się” sponsa ornata monilibus suis” 
– oblubienicą strojną w swe klejnoty (por. Iz 61, 10) (nr 61).

Główne zasady i dziedziny inkulturacji

Jest to zadanie trudne i delikatne, ponieważ wiąże się z nim kwe-
stia wierności Kościoła wobec Ewangelii i Tradycji apostolskiej w kon-
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tekście nieustannie zmieniających się kultur. Słusznie zatem zauważyli 
Ojcowie Synodalni, że „w związku z szybkimi przemianami kulturowy-
mi, społecznymi, gospodarczymi i politycznymi nasze Kościoły lokalne 
muszą wciąż na nowo podejmować wysiłek inkulturacji, kierując się 
dwiema zasadami – zgodności z orędziem chrześcijańskim i komu-
nii z Kościołem powszechnym. (…) W każdym przypadku należy się 
wystrzegać wszelkiego synkretyzmu”. „Jako droga do pełnej ewange-
lizacji, inkulturacja ma sprawić, aby człowiek mógł przyjąć Jezusa 
Chrystusa całym swoim życiem osobowym, kulturowym, ekonomicz-
nym i politycznym, dążąc do pełnej wierności Bogu Ojcu i do świętości 
życia dzięki działaniu Ducha Świętego.

Dziękując Bogu za owoce, jakie dzieło inkulturacji przyniosło już 

w życiu Kościołów kontynentu, zwłaszcza starożytnych Kościołów 

Wschodnich Afryki, Synod przypomniał Biskupom i Konferencjom 
Episkopatów, że inkulturacja obejmuje wszystkie dziedziny życia 
Kościoła i ewangelizacji: teologię, liturgię, życie i strukturę Kościoła. 
Wszystko to wskazuje na potrzebę poznawania kultur afrykańskich 
w całej ich złożoności. Dlatego też Synod zachęcił duszpasterzy, aby 

w pełni wykorzystywali rozliczne możliwości, jakie stwarza już w tej 
dziedzinie obecna dyscyplina Kościoła (nr 62).

W praktyce, która nie może bynajmniej oznaczać negatywnej oceny 
rodzimych tradycji Kościoła łacińskiego ani żadnego z Kościołów 
wschodnich, „należy dążyć do inkulturacji liturgii, wystrzegając się 
wszelkich zmian w tym co istotne, tak aby wiemy lud mógł lepiej 
rozumieć i przeżywać liturgiczne obrzędy (…) Synod zalecił, aby 
Konferencje Episkopatów we współpracy z katolickimi Uniwersytetami 
i Instytutami powołały komisje studyjne, które zajmą się przede wszyst-
kim problematyką małżeństwa, kultu przodków i świata duchów oraz 
dokonają głębokiej analizy wszystkich kulturowych aspektów proble-
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mów, jakie się tu wyłaniają, w perspektywie teologicznej, sakramental-
nej, liturgicznej i prawnej (nr 64).

Kościół jako Rodzina Boża

Synod nie tylko mówił o inkulturacji, ale też zastosował ją w kon-
kretny sposób, uznając wizję Kościoła jako Rodziny Bożej za ideę 
przewodnią ewangelizacji Afryki. Ojcowie Synodalni dostrzegli w niej 
szczególnie odpowiedni dla Afryki obraz natury Kościoła: kładzie on 
bowiem akcent na troskę o bliźniego, solidarność, serdeczność w rela-
cjach między ludźmi, otwartość na innych, dialog i zaufanie (nr 63).

Synteza wiary i kultury niesie nowe bogactwo

Jan Paweł II powtórzył pod wpływem głębokiego przekonania, że 
„synteza kultury i wiary jest potrzebna nie tylko kulturze, ale rów-
nież wierze, ponieważ wiara, która nie staje się kulturą, nie jest wiarą 
w pełni przyjętą, głęboko przemyślaną i wiernie przeżywaną. Specjalne 

Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Afryce uznało inkul-

turację za pierwszoplanowy cel i pilną potrzebę Kościołów partyku-

larnych w Afryce, nieodzowny warunek trwałego zakorzenienia się 

Ewangelii w chrześcijańskich wspólnotach kontynentu. Idąc śladem 

Soboru Watykańskiego II, Ojcowie Synodalni określili inkulturację 

jako proces obejmujący cały obszar życia chrześcijańskiego – teo-

logię, liturgię, zwyczaje, struktury – oczywiście bez uszczerbku dla 

prawa Bożego oraz dyscypliny kościelnej, która na przestrzeni wie-

ków wydała wspaniałe owoce cnoty i heroizmu.

Wyzwanie inkulturacji w Afryce polega na tym, że należy spra-

wić, aby uczniowie Chrystusa mogli coraz lepiej przyswajać sobie 

ewangeliczne orędzie, dochowując równocześnie wierności wszyst-

kim autentycznym wartościom afrykańskim. Inkulturacja wiary 

we wszystkich dziedzinach Życia chrześcijańskiego i życia człowie-
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ka jawi się zatem jako trudne zadanie, które można wykonać tylko 

z pomocą Ducha Pańskiego, prowadzącego Kościół do całej prawdy 

(por. J 16, 13)”. (nr 78).

Inkulturacja drogą do świętości

Drogą do świętości jest także inkulturacja, bo dzięki niej wiara 
przenika życie ludzi i społeczności, z których się wywodzą. Przez 
wcielenie Chrystus przyjął ludzką naturę we wszystkim z wyjątkiem 
grzechu; podobnie, chrześcijańskie orędzie wchłania przez inkultura-
cję wartości społeczeństwa, któremu jest głoszone, odrzucając wszyst-
ko, co nosi piętno grzechu. W takiej mierze, w jakiej kościelna wspól-
nota potrafi przyswoić sobie pozytywne wartości określonej kultury, 
przyczynia się do jej otwarcia na wymiary chrześcijańskiej świętości. 
Mądrze przeprowadzona inkulturacja oczyszcza i uszlachetnia kultu-
ry różnych ludów.

Ważną rolę w tej dziedzinie winna odgrywać liturgia. Jako skutecz-
ny sposób głoszenia i przeżywania tajemnic zbawienia może ona przy-
czynić się do rzeczywistego uszlachetnienia i wzbogacenia wybranych 
elementów kultury danego narodu. Niech zatem kompetentne władze 
zadbają o inkulturację – opartą na wzorcach artystycznie wartościo-
wych – tych elementów liturgii, które w świetle obowiązujących przepi-
sów mogą zostać zmodyfikowane (nr 87)

Uniwersytety i seminaria a inkulturacja

Katolickie uniwersytety i uczelnie wyższe odgrywają w Afryce ważną 
rolę w głoszeniu zbawczego słowa Bożego. Są oznaką wzrostu Kościoła, 
ponieważ swoimi poszukiwaniami obejmują prawdy i doświadczenia 
wiary oraz pomagają w ich przyswojeniu. Te ośrodki studiów służą 
w ten sposób Kościołowi, dostarczając mu dobrze przygotowanych pra-
cowników, badając ważne zagadnienia teologiczne i społeczne, rozwi-
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jając afrykańską teologię, wspomagając dzieło inkulturacji zwłaszcza 
w sferze liturgii, publikując książki i szerząc myśl katolicką, podejmu-
jąc badania zlecone im przez Biskupów, wnosząc wkład w naukowe 
studia nad kulturami (nr 103).

5.5. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in America  
(22 stycznia 1999 r.)

Matka Boża z Guadalupe wzorem inkulturacji

Jan Paweł II podkreślił roli Najświętszej Maryi Panny wobec 

Kościoła w Ameryce, gdyż w efekcie to Ona w specjalny sposób, złą-
czona jest z narodzeniem Kościoła w historii […] narodów Ameryki, 
które poprzez Maryję spotkały się z Panem. We wszystkich częściach 
Kontynentu obecność Matki Bożej była bardzo intensywna od czasu 
pierwszej ewangelizacji, dzięki pracy misjonarzy. W ich przepowiada-
niu, Ewangelia była głoszona ukazując Dziewicę Maryję jako tę, która 
najlepiej ją zrealizowała. Od samego początku – pod swoim wezwa-
niem z Guadalupe – Maryja stanowiła wielki znak macierzyńskiego 
i miłosiernego oblicza, bliskości Ojca i Syna, do komunii, z którymi 
ona nas zaprasza.

Ukazanie się Maryi Indianinowi Juanowi Diego na wzgórzu 
Tepeyac, w roku 1531 miało decydujące znaczenie dla ewangeliza-
cji. Ten wpływ przekracza granice Meksyku rozciągając się na cały 
Kontynent. Ameryka, która historycznie była i jest mieszanką naro-
dów, uznała „w obliczu metyskim Dziewicy z Tepeyac, […] w Maryji 
z Guadalupe, […] znamienny przykład ewangelizacji doskonale zin-
kulturowanej”. Dlatego też nie tylko w Centrum i na Południe, lecz 
także na Północy Kontynentu, Dziewica z Guadalupe jest czczona jako 
Królowa Ameryki (nr 11).

Najważniejsze dokumenty Kościoła...
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Pobożność ludowa wyrazem inkulturacji

Jako że w Ameryce pobożność ludowa jest wyrazem inkulturacji 
wiary katolickiej i wiele jej przejawów przyjęło tubylcze formy religijne, 
potrzeba podkreślić możliwość wyciągnięcia z nich z wielką roztropnoś-
cią cennych wskazówek dla większej inkulturacji ewangelii. Jest to szcze-
gólnie ważne wśród ludności indiańskiej, aby „nasiona Słowa” obecne 
w kulturach osiągnęły swą pełnię w Chrystusie. To samo trzeba stwier-
dzić w odniesieniu do amerykanów pochodzenia afrykańskiego. Kościół 
uznaje, że ma obowiązek przybliżenia się do tych amerykanów wycho-
dząc od ich kultury, uważając za dobre bogactwa duchowe i ludzkie tej 
kultury, która wyznacza swój sposób celebrowania kultu, swoje poczucie 
radości i solidarności, swój język i swoje tradycje (nr 16).

Troska o kulturę Indian

Szczególną uwagę należy zwrócić na powołania spośród tubylców 
pochodzenia indiańskiego; istnieje potrzeba dawania formacji inkultu-
rowanej w tychże środowiskach. Ci kandydaci do kapłaństwa, w tym 
samym czasie otrzymując adekwatną formację teologiczną i duchową 
do swojej przyszłej służby, nie powinni zatracić korzeni swojej własnej 
kultury (nr 40).

Trzeba formować kompetentnych duszpasterzy, potrafiących uży-
wać metod „zinkuturowanych” w uzasadniony sposób w katechezie 
i w liturgii. W ten sposób pozyska się większą liczbę pasterzy, którzy 
rozwijaliby swoją działalność duszpasterską wśród Indian, jeśliby się 
promowało powołania do kapłaństwa i życia zakonnego spośród tych 
ludów (nr 64).

Ewangelizacja kultury

Nowa ewangelizacja domaga się wyraźnego, poważnego i uporząd-

kowanego wysiłku, aby ewangelizować kulturę. Syn Człowieczy, przyj-
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mując ludzką naturę, wcielił się w określony naród, pomimo to Jego 

odkupieńcza śmierć przynosiła zbawienie dla wszystkich ludzi, jakiej-

kolwiek kultury, rasy i stanu. Dar Jego Ducha i Jego miłość są skie-

rowane do wszystkich i każdego z narodów i kultur, aby zjednoczyć 

ich między sobą na obraz doskonałej jedności, która istnieje w Bogu 

jedynym w trzech osobach. Aby to było możliwe należy inkulturować 

głoszenie, w ten sposób, aby Ewangelia była głoszona w języku i kul-

turze tych, którzy ją słuchają. Jednocześnie jednak nie powinno się 

zapominać, że tylko misterium paschalne Chrystusa, najdoskonalsza 

manifestacja Boga nieskończonego w skończoności historii, może być 

wiążącym punktem odniesienia dla całej ludzkości, która pielgrzymu-

je w poszukiwaniu prawdziwej jedności i pokoju.

Oblicze metyskie Dziewicy z Guadalupe było od początku na 

Kontynencie symbolem inkulturacji, ewangelizacji, której ona była 

gwiazdą i przewodniczką. Poprzez jej potężne wstawiennictwo ewan-

gelizacja będzie mogła przenikać do serc mężczyzn i kobiet Ameryki 

i przeniknąć ich kultury przemieniając je od wewnątrz (nr 70).

„Świat szkolnictwa jest uprzywilejowanym polem, dla promowania 
inkulturacji Ewangelii. Jednakże tylko, katolickie ośrodki kształcenia jak 
również te, które nie będąc wyznaniowymi posiadające wyraźną orien-
tację katolicką, będą mogły prowadzić prawdziwą działalność ewange-
lizacyjną, jeśli na wszystkich ich poziomach włącznie z akademickim, 
zostanie skrzętnie zachowana ich katolicka orientacja (nr 71).

5.6. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Asia  
(6 listopada 1999 r.)

Przepowiadania musi być bliskie kulturze

Przepowiadanie Jezusa Chrystusa musi być bliskie konkretnej 

kulturze. Nawet sobory powszechne, które ustalały formuły doktry-

Najważniejsze dokumenty Kościoła...



282 Wokół koncepcji inkulturacji

nalne obowiązujące Kościół, musiały używać dostępnych im środków 
lingwistycznych, filozoficznych i kulturowych. W ten sposób środki te 
stały się także własnością całego Kościoła, który jest w stanie wyrazić 
swoją doktrynę chrystologiczną w sposób odpowiedni i powszechny. Są 
one częścią dziedzictwa wiary, która musi być przyjmowana i przeka-
zywana w dalszym ciągu w spotkaniu z różnymi kulturami. Tak więc 
najważniejsze wyzwanie stanowi zadanie głoszenia Jezusa w sposób, 
jaki umożliwi ludom Azji utożsamienie się z Nim, będąc wiernym 
zarówno teologicznej doktrynie Kościoła, jak i własnym korzeniom 
azjatyckim.

Przedstawienie Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela doma-
ga się następującej po nim pedagogii, która będzie wprowadzała 
ludzi, krok po kroku, do pełnego przyswojenia tej tajemnicy. W spo-
sób oczywisty, pierwsza ewangelizacja niechrześcijan oraz dalsze gło-
szenie Jezusa wierzącym muszą być odmienne w swoim podejściu. 
W pierwszym przepowiadaniu, przykładowo, „przedstawienie Jezusa 
Chrystusa może być dokonane w kontekście wypełnienia tęsknot wyra-
żonych w mitologiach i folklorze narodów azjatyckich”. Z reguły należy 
dawać pierwszeństwo metodom narracyjnym, bliskim azjatyckim for-
mom kultury. (…) Jak stwierdzili Ojcowie synodalni, Kościół musi być 
otwarty na nowe i nieprzewidywalne sposoby przedstawiania oblicza 
Jezusa w Azji.

(…) W tej perspektywie Ojcowie synodalni podkreślili wielokrotnie 
potrzebę ewangelizowania w sposób pobudzający wrażliwość ludów 
Azji i zaproponowali obrazy Jezusa, które byłyby zrozumiałe dla umy-
słów i kultur azjatyckich, a jednocześnie wierne Pismu Świętemu 
i Tradycji. Były wśród nich: „Jezus Chrystus jako Nauczyciel mądro-
ści, Uzdrowiciel, Wyzwoliciel, Przewodnik duchowy, Oświecony, czuły 
Przyjaciel ubogich, Dobry Samarytanin, Dobry Pasterz, Posłuszny”. 
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Jezus mógłby być przedstawiony jako wcielona Mądrość Boża, której 
łaska sprawia, że wydają owoc „nasiona” boskiej Mądrości, już obecnej 
w życiu, religiach i ludach Azji. Pośród tak wielkiego cierpienia naro-
dów Azji może On być najlepiej ogłaszany jako Zbawiciel dający sens 
tym, którzy doświadczają niewytłumaczalnego bólu i cierpienia.

Wiara, którą Kościół ofiaruje swoim synom i córkom w Azji jako 
dar, nie może być ograniczona wymiarami rozumienia i wyrazu jakiejś 
jednej kultury ludzkiej. Przekracza ona te ograniczenia i w rzeczy 
samej stanowi wyzwanie dla wszystkich kultur, aby wzniosły się na 
nowy poziom rozumienia i wyrazu. Jednocześnie jednak Ojcowie syno-
dalni byli w pełni świadomi naglącej potrzeby przedstawiania tajem-
nicy Chrystusa przez Kościoły lokalne w Azji swoim narodom zgodnie 
z ich wzorcami kulturowymi i sposobami myślenia. Wskazali, iż taka 
inkulturacja wiary na ich kontynencie wymaga odkrywania na nowo 
azjatyckiego oblicza Jezusa i poszukiwania dróg, na których kultury 
Azji mogłyby w pełni zrozumieć powszechne zbawcze znaczenie miste-
rium Jezusa i Kościoła (nr 20).

Dynamika kultury i ewangelizacji

Kultura jest przestrzenią życiową, w której człowiek spotyka się 
z Ewangelią. Tak jak kultura jest wynikiem życia i działalności grupy 
ludzkiej, podobnie osoby wchodzące w skład tej grupy są w dużej mie-
rze ukształtowane przez kulturę, w której żyją. Gdy zmieniają się 
ludzie i społeczeństwa, kultura także zmienia się wraz z nimi. Kiedy 
przeobraża się kultura, również osoby i społeczności są przez nią prze-
obrażane. W tej perspektywie staje się jaśniejsze, dlaczego ewangeli-
zacja i inkulturacja w sposób naturalny są ze sobą ściśle związane. 
Ewangelia i jej głoszenie nie są oczywiście identyczne z kulturą; są od 
niej niezależne. Jednak Królestwo Boże przychodzi do ludzi, którzy są 
mocno związani z kulturą, i budowanie tego Królestwa nie może unik-

Najważniejsze dokumenty Kościoła...
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nąć zapożyczania pewnych elementów ludzkich kultur. W tym kontek-
ście Paweł VI nazwał rozdział między Ewangelią a kulturą dramatem 
naszych czasów, mającym głęboki wpływ zarówno na ewangelizację 
jak na kulturę.

Kościół, kiedy spotyka się z różnymi kulturami świata, nie tylko prze-
kazuje swoje prawdy i wartości, odnawiając kultury od wewnątrz, lecz 
także czerpie z różnych kultur pozytywne elementy, jakie już się w nich 
znajdują. Drogą tą muszą podążać ewangelizatorzy, aby przedstawiać 
wiarę chrześcijańską i czynić ją częścią dziedzictwa kulturowego danego 
narodu. Różne kultury, na odwrót, oczyszczone i odnowione w świetle 
Ewangelii, mogą stać się autentycznym wyrazem jednej wiary chrześ-
cijańskiej. „Ze swej strony przez inkulturację Kościół staje się bardziej 
zrozumiałym znakiem tego, czym jest, i coraz odpowiedniejszym narzę-
dziem misji”. To włączanie się w kultury zawsze było częścią pielgrzy-
mowania Kościoła w historii. Jednakże jest ono szczególnie pilne obecnie 
w wieloetnicznej, wieloreligijnej i wielokulturowej sytuacji Azji, gdzie 
chrześcijaństwo jest nadal zbyt często uważane jako obce (nr 21).

Duch Święty sprawca inkulturacji

Należy w tym miejscu przypomnieć to, co było wielokrotnie zazna-
czone podczas Synodu, że Duch Święty jest pierwszym sprawcą inkul-
turacji wiary chrześcijańskiej w Azji. Ten sam Duch Święty, który pro-
wadzi nas do całej prawdy, sprawia, że możliwy staje się owocny dialog 
z kulturowymi i religijnymi wartościami różnych narodów, wśród któ-
rych w pewnym stopniu jest On obecny, dając ludziom dobrej woli siłę 
do pokonywania zła i podstępów Złego oraz rzeczywiście umożliwia-
jąc każdemu udział w misterium paschalnym w sposób znany Bogu. 
Obecność Ducha zapewnia, że dialog będzie prowadzony w prawdzie, 
szczerości, pokorze i wzajemnym poszanowaniu. „Kościół, przekazu-
jąc innym Dobrą Nowinę o Odkupieniu, stara się rozumieć ich kultu-
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rę. Usiłuje poznać umysły i serca swoich słuchaczy, ich wartości i zwy-
czaje, problemy i trudności, nadzieje i pragnienia. Kiedy już pozna 
i zrozumie te różne wymiary kultury, może rozpocząć dialog zbawie-
nia, może zaproponować – z szacunkiem, ale jasno i z przekonaniem 
– Dobrą Nowinę o Odkupieniu wszystkim, którzy w sposób wolny chcą 
słuchać i odpowiedzieć na nią.” Dlatego mieszkańcy Azji, którzy chcą 
przyjąć wiarę chrześcijańską jako swoją własną, mogą być pewni, że 
ich nadzieje, oczekiwania, niepokoje i cierpienia nie tylko są ogarnięte 
przez Jezusa, lecz stają się także miejscem, w którym dar wiary i moc 
Ducha wkraczają w najgłębsze centrum ich życia (nr 21).

Kluczowe obszary inkulturacji

Jedna z pierwszych dziedzin inkulturacji jest teologia. Dlatego 

Synod zachęcił teologów, by kontynuowali swoje delikatne zadanie roz-
wijania inkulturowanej teologii, zwłaszcza w dziedzinie chrystologii. 
Stwierdził, iż „tę teologię należy uprawiać z odwagą, wiernością wobec 
Pisma Świętego i Tradycji Kościoła, w zgodności z Magisterium i ze 
świadomością rzeczywistości duszpasterskich. Również ja nalegam, 

aby teologowie działali w duchu jedności z pasterzami i ludem, któ-

rzy – w jedności z sobą, nigdy rozdzieleni – odzwierciedlają auten-
tyczny sensus fidei, którego nigdy nie należy tracić z oczu”. Prace teolo-
giczne muszą mieć zawsze na uwadze wrażliwość chrześcijan, tak aby 
przez stopniowe wrastanie w inkulturowane formy wyrażania wiary 
ludzie nie byli narażeni na niebezpieczeństwo zamętu ani zgorszenia. 
W każdym przypadku inkulturacja musi być prowadzona w zgodno-
ści z Ewangelią i w jedności z wiarą Kościoła powszechnego, w pełnym 
posłuszeństwie kościelnej Tradycji i w perspektywie umacniania wiary 
u wiernych. Sprawdzianem prawdziwej inkulturacji jest to, czy osoby 
stają się bardziej oddane swojej wierze chrześcijańskiej dzięki wyraź-
niejszemu jej postrzeganiu oczyma własnej kultury.

Najważniejsze dokumenty Kościoła...
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Liturgia jest źródłem oraz szczytem całego życia i misji chrześcijań-
skiej. Jest ona zasadniczym środkiem ewangelizacji, zwłaszcza w Azji, 
gdzie wyznawcy różnych religii są tak przywiązani do kultu, ceremo-
nii religijnych i pobożności ludowej. Liturgia Kościołów Wschodnich 
w dużej mierze była owocnie poddawana inkulturacji przez wieki 
wzajemnego przenikania się z otaczającą kulturą; trzeba jednak, aby 
Kościoły założone bardziej współcześnie były pewne, że liturgia staje 
się coraz bardziej znaczącym źródłem pokarmu duchowego ich naro-
dów poprzez mądre i skuteczne użycie elementów zaczerpniętych z kul-
tur lokalnych. Jednak inkulturacja liturgiczna domaga się czegoś więcej 
niż tylko koncentracji na tradycyjnych kulturowych wartościach, sym-
bolach i obrzędach. Istnieje potrzeba wzięcia pod uwagę także zmian 
w świadomości i postawach, spowodowanych pojawianiem się kultur 
sekularystycznych i konsumpcyjnych, które mają wpływ na azjatycką 
świadomość religijną i modlitewną. W żadnej autentycznej inkultura-
cji liturgicznej w Azji nie można również pomijać konkretnych potrzeb 
ubogich, migrantów, uchodźców, ludzi młodych oraz kobiet.

(…) Ojcowie synodalni podkreślili szczególnie wagę słowa biblij-
nego w głoszeniu orędzia o zbawieniu narodom Azji, gdzie przepo-
wiadane słowo odgrywa tak istotną rolę w zachowywaniu i przeka-
zywaniu doświadczenia religijnego. W związku z tym istnieje potrze-
ba rozwijania skutecznego apostolatu biblijnego, aby zapewnić szersze 
upowszechnienie oraz bardziej intensywne, poparte modlitwą, użycie 
świętych tekstów wśród wiernych Kościoła w Azji. Ojcowie synodalni 
nalegali, aby były one podstawą wszelkich form przepowiadania misyj-
nego, katechezy, homilii i stylów duchowości. Należy pobudzać i wspie-
rać inicjatywy tłumaczenia Biblii na języki miejscowe. Formację biblij-
ną powinno się uważać za ważny środek wychowania osób w wierze 
i przygotowania ich do zadania przepowiadania. Kursy biblijne zorien-
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towane duszpastersko, z odpowiednim naciskiem na stosowanie nauki 
Pisma Świętego w złożonych rzeczywistościach życia w Azji, winny być 
wprowadzone do programów formacyjnych dla duchowieństwa, osób 
konsekrowanych i świeckich. Należy również upowszechniać znajomość 
Pisma Świętego wśród wyznawców innych religii. Słowo Boże ma natu-
ralną moc dotykania serc ludzkich, ponieważ przez Pismo Duch Święty 
objawia Boży plan zbawienia świata. Poza tym występuje podobień-
stwo między gatunkami narracyjnymi znajdującymi się w wielu księ-
gach biblijnych a tekstami religijnymi typowymi dla Azji.

Innym kluczowym obszarem inkulturacji, od którego w wielkiej 
mierze zależy przyszłość tego procesu, jest formacja ewangelizatorów. 
W przeszłości formacja często przebiegała zgodnie ze stylem, meto-
dami i programami przyniesionymi z Zachodu. Ojcowie synodal-
ni, doceniając wkład, jaki wniósł ten styl formacji, za właściwy krok 
naprzód uznali wysiłki, jakie są podejmowane w ostatnich czasach, 
aby przystosować formację głosicieli do kontekstów kulturowych Azji. 
Seminarzyści powinni zdobyć, oprócz solidnych podstaw w naukach 
biblijnych i patrystycznych, także szczegółowe i pewne rozumienie teo-
logicznego oraz filozoficznego dziedzictwa Kościoła, jak to podkreśli-
łem w Encyklice Fides et ratio. Na fundamencie tego przygotowania 
będą oni mogli czerpać korzyści z kontaktu z azjatyckimi tradycjami 
filozoficznymi i religijnymi. Ojcowie synodalni zachęcili też wykła-
dowców i wychowawców seminaryjnych do szukania dogłębnego rozu-
mienia elementów duchowości i modlitwy bliskich duszy azjatyckiej 
oraz do większego zaangażowania się w poszukiwanie pełniejszego 
życia przez narody Azji. Aby sprostać temu celowi, położono nacisk 
na potrzebę zapewnienia właściwej formacji personelu seminaryjnego. 
Synod wyraził również troskę o formację zakonników i zakonnic, dając 
jasno do zrozumienia, że duchowość oraz styl życia osób konsekrowa-
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nych musi ukazywać wrażliwość na religijne i kulturowe dziedzictwo 
ludzi, wśród których one żyją i którym służą, zawsze biorąc pod uwagę 
konieczne rozeznanie, co jest zgodne z Ewangelią, a co nie. Ponadto, 
jako że inkulturacja Ewangelii dotyczy całego Ludu Bożego, rola świe-
ckich ma znaczenie zasadnicze. To przede wszystkim oni są wezwani, 
aby, we współpracy z biskupami, duchowieństwem i osobami konse-
krowanymi, przemieniać społeczeństwo przez napełnianie „umysłem 
Chrystusa” mentalności, zwyczajów, praw i struktur świata, w którym 
żyją. Szersza inkulturacja Ewangelii na każdym poziomie społeczeń-
stwa w Azji będzie w dużej mierze zależeć od odpowiedniej formacji, 
jaką Kościoły lokalne będą w stanie dać osobom świeckim (nr 22)

5.5. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Oceania (22 
listopada 2001 r.)

Misja i kultury Oceanii

Tradycyjne ludy Oceanii tworzą mozaikę wielu różnych kultur: 
Aborygenów, Melanezyjczyków, Polinezyjczyków i Mikronezyjczyków. 
Od czasów kolonizacji, również kultura zachodnia kształtowała ten 
region. W ostatnich zaś latach kultury azjatyckie stały się częścią sceny 
kulturowej, zwłaszcza w Australii. Każda grupa kulturowa, różna w roz-
miarze i sile, ma swoje własne tradycje i własne doświadczenie integra-
cji na nowej ziemi. Stanowią one szerokie spektrum od społeczeństw 
o silnych cechach tradycyjnych i wspólnotowych po te, które w swym 
pokroju są zasadniczo zachodnie i zmodernizowane. W Nowej Zelandii, 
a jeszcze bardziej w Australii kolonialna i post-kolonialna polityka imi-
gracyjna uczyniły z ludności miejscowej mniejszości w swym własnym 
kraju i na różny sposób grupami wydziedziczonymi z własnej kultury.

Jedną z najbardziej znaczących cech ludów Oceanii jest ich prze-
możne poczucie wspólnoty i solidarności w rodzinie i grupie ple-
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miennej, wiosce lub sąsiedztwie. Znaczy to, że decyzje podejmowa-
ne są w porozumieniu osiąganym często przez długi i złożony proces 
dialogu. Dotknięte łaską Bożą naturalne poczucie wspólnoty wśród 
tych ludów czyni je wrażliwymi na misterium communio ofiarowa-
nego w Chrystusie. Kościół w Oceanii ukazuje prawdziwego ducha 
współpracy rozciągającego się na różne wspólnoty chrześcijańskie i na 
wszystkich ludzi dobrej woli. Głęboki szacunek dla tradycji i autoryte-
tu stanowi część tradycyjnych kultur Oceanii. Bierze się stąd poczucie 
solidarności współczesnego pokolenia z tymi, którzy byli przed nimi 
i wyjątkowy autorytet przyznawany rodzicom i tradycyjnym przywód-
com (nr 7).

Proces inkulturacji

Proces inkulturacji jest stopniową drogą, na której Ewangelia jest 
wcielana w różnych kulturach. Z jednej strony, pewne wartości kultu-
rowe, jeżeli mają znaleźć miejsce w prawdziwie chrześcijańskiej kul-
turze, muszą być przekształcone i oczyszczone. Z drugiej strony, war-
tości chrześcijańskie szybko zakorzeniają się w różnych kulturach. 
Inkulturacja rodzi się z szacunku zarówno dla Ewangelii, jak i dla 
kultury, w której jest głoszona i przyjmowana. Proces inkulturacji roz-
począł się w Oceanii, gdy imigranci przynieśli wiarę chrześcijańską ze 
swych ojczyzn. Dla rdzennej ludności Oceanii inkulturacja oznacza-
ła nowy dialog między światem, który znali i wiarą, którą przyjęli. 
W rezultacie Oceania podaje wiele przykładów unikalnych kulturo-
wych wyrażeń w dziedzinach teologii, liturgii i stosowania symboli reli-
gijnych. Ojcowie Synodu postrzegali dalszą inkulturację wiary chrześ-
cijańskiej, jako drogę wiodącą ku pełni kościelnego communio.

Autentyczna inkulturacja wiary chrześcijańskiej jest zakorzenio-
na w misterium Wcielenia. „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał” (J 3, 16); w szczególnym czasie i miejscu, Syn Boży 
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przyjął ciało i „narodził się z niewiasty” (Ga 4, 4). Aby przygotować 
to ważne wydarzenie, Bóg wybrał lud ze szczególną kulturą, i pokiero-
wał jego historią na drodze ku Wcieleniu. Wszystko, czego Bóg doko-
nał pośród ludu wybranego ujawnia, co zamierzył wobec całej ludzko-
ści, wobec wszystkich ludów i kultur. Pisma przekazują nam tę historię 
Boga działającego pośród swego ludu. Przede wszystkim opowiadają 
historię Jezusa Chrystusa, w którym sam Bóg wszedł w świat i jego licz-
ne kultury. (…) Słowo, które stało się Ciałem nie jest obce żadnej kultu-
rze i ma być głoszone wszystkim kulturom. (…) Inkulturacja, „wcielenie” 
Ewangelii w różnych kulturach, wpływa na sposób, w jaki Ewangelia jest 
głoszona, zrozumiana i przeżywana. Kościół uczy niezmiennej praw-
dy Boga, skierowanej do historii i kultury konkretnego ludu. Dlatego 
w każdej kulturze wiara chrześcijańska będzie przeżywana w wyjątko-
wy sposób. Ojcowie Synodu byli przekonani, że Kościół w wysiłkach sku-
tecznego przedstawiania Jezusa Chrystusa ludom (…).

Autentyczna inkulturacja Ewangelii ma podwójny aspekt. Z jed-
nej strony kultura oferuje pozytywne wartości i formy, mogące wzbo-
gacić sposoby, w jakich Ewangelia jest głoszona, zrozumiana i prze-
żywana. Z drugiej strony, Ewangelia stanowi wyzwanie dla kultur 
i wymaga, aby niektóre wartości i formy zmieniły się. Jak Syn Boży 
stał się podobnym do nas we wszystkim, oprócz grzechu (por. Hbr 4, 
15), tak wiara chrześcijańska przyjmuje i afirmuje wszystko, co praw-
dziwie ludzkie, odrzucając jednak to, co grzeszne. Proces inkulturacji 
wciąga Ewangelię i kulturę w „dialog, który zakłada zidentyfikowanie, 
co jest, a co nie jest Chrystusowe”. Każda kultura potrzebuje oczysz-
czenia i przemiany przez wartości, które ujawniły się w Misterium 
Paschalnym. W ten sposób pozytywne wartości i formy znajdujące się 
w kulturach Oceanii wzbogacą sposoby głoszenia, rozumienia i prze-
żywania Ewangelii. Ewangelia „stanowi prawdziwą formę wyzwolenia 
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od wszelkiego nieładu wprowadzonego przez grzech, a zarazem powo-
łania do pełni prawdy. To spotkanie niczego kulturom nie odbiera, 
ale przeciwnie – pobudza je do otwarcia się na nowość ewangelicznej 
prawdy, aby mogły zaczerpnąć z niej inspirację do dalszego rozwoju”. 
Przekształcone Duchem Chrystusa, kultury te osiągają pełnię życia, ku 
której ich najgłębsze wartości zawsze podążały i w której ludzie zawsze 
mieli nadzieję. Zaiste, bez Chrystusa żadna ludzka kultura nie może 
stać się tym, czym naprawdę jest (nr 16).

Sytuacja obecna w Oceanii

W obecnych czasach Kościół mocno zachęca do inkulturacji wiary 
chrześcijańskiej. W tej perspektywie, kiedy papież Paweł VI odwiedził 
Oceanię nalegał, że wiara katolicka „daleko od zduszenia tego, co jest 
dobre i oryginalne w każdej formie ludzkiej kultury, przyjmuje, respek-
tuje i wykorzystuje geniusz każdego ludu, obdarzając z różnorodnością 
i pięknem jedną szatę Kościoła Chrystusowego bez skazy”. Są to słowa, 
które przywołałem na spotkaniu z Aborygenami w Australii: „Ewangelia 
Jezusa Chrystusa przemawia wszystkimi językami. Szanuje i obejmu-
je wszystkie kultury. Wspiera je we wszystkim, co ludzkie, a kiedy to 
konieczne, oczyszcza je. Zawsze i wszędzie Ewangelia podnosi i wzbo-
gaca kultury objawieniem o miłującym i miłosiernym Bogu”. Ojcowie 
Synodu prosili, aby Kościół w Oceanii rozwijał rozumienie i przedsta-
wianie prawdy Chrystusa czerpiąc z tradycji i kultur regionu. Na tere-
nach misyjnych, wszyscy misjonarze są zachęcani do pracy w harmonii 
z miejscowymi chrześcijanami, aby wiara i życie Kościoła zostały wyra-
żone w przyjętych formach odpowiednich do każdej kultury.

Od czasu, gdy przybyli pierwsi imigranci i misjonarze, Kościół 
w Oceanii w nieunikniony sposób został włączony w proces inkultu-
racji z różnymi kulturami regionu, które często istnieją obok siebie. 
Uważni na znaki czasu, Ojcowie Synodu „uznali, że różne kultury, 
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każda w inny sposób, dostarczają intuicji, które pomagają Kościołowi 
lepiej zrozumieć i wyrazić Ewangelię Jezusa Chrystusa.

(…) Ojcowie Synodu wyrazili życzenie, aby przyszli kapłani, dia-
koni i katechiści byli dokładnie obeznani z kulturą ludzi, którym mają 
służyć. Aby stać się dobrymi chrześcijańskimi liderami powinni być for-
mowani w takich samych warunkach, w jakich żyją zwykli ludzie. Są 
oni wezwani do posługi inkulturowanej ewangelizacji, poprzez uważ-
ną działalność pasterską, która uzdolni wspólnotę chrześcijańską do 
przyjęcia wiary, życia nią i przekazywania jej w ich własnej kulturze, 
w harmonii z Ewangelią i wspólnotą Kościoła powszechnego (nr 17).
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