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Wst�p 

Spotkania i intensyfikacja wzajemnych relacji pomi�dzy zró�nico-
wanymi kulturami s� dzisiaj znakiem czasów. Nie mo�na rzecz jasna powie-
dzie�, i� relacje pomi�dzy lud�mi reprezentuj�cymi rozmaite kultury s�
czym� zupełnie nowym. Mi�dzykulturowe spotkania towarzyszyły od wie-
ków zwłaszcza wymianie handlowej, ale nasilały si� tak�e w okresach kon-
fliktów zbrojnych, w których po przeciwnych stronach stali przedstawiciele 
odmiennych kr�gów kulturowych. Spotkania i konfrontacja kultur towarzy-
szyły tak�e działalno�ci kolonizacyjnej krajów europejskich, które – z ró�-
nym skutkiem – starały si� narzuci� nieeuropejskiej ludno�ci wła�ciwe Eu-
ropie wzorce post�powania i my�lenia. Dzisiaj jednak oczywiste jest, �e 
wielokulturowo�� nieuchronnie towarzyszy przemianom globalizacyjnym. 
Co wi�cej – w przeciwie�stwie do kulturowej wymiany z czasów europej-
skiej kolonizacji – nie jest to ruch wył�cznie w jednym kierunku: z Europy. 
Współcze�nie wydaje si� wr�cz, i� wła�nie społecze�stwa europejskie prze-
�ywaj� kryzys własnej kultury, zarazem do�wiadczaj�c coraz bardziej za-
uwa�alnej obecno�ci imigrantów odmiennych etnicznie i kulturowo. 
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Chocia� chrze�cija�stwo – w swojej własnej �wiadomo�ci – nie za-
myka si� w jednej przestrzeni kulturowej, lecz trwa w przekonaniu, �e gło-
szona przeze� Ewangelia jest aktualna dla ludzki ka�dej epoki i ka�dego 
kontekstu kulturowego, to jednak – co równie� nie ulega w�tpliwo�ci  
– przez wiele wieków rozwijało si� zasadniczo jedynie w warunkach kultu-
ry �ródziemnomorskiej, czy te� europejskiej. We wła�ciwych dla tej kultury 
kategoriach my�lowych, j�zyku, artystycznych i literackich �rodkach prze-
kazu chrze�cija�stwo przez wieki zawierało tre�ci swojego z zało�enia po-
nadkulturowego or�dzia. Ponadto – co równie� trzeba zauwa�y� – wła�ci-
wie do XX wieku przedstawiciele ró�nych chrze�cija�skich Ko�ciołów  
i Wspólnot, docieraj�c z Ewangeli� do krajów misyjnych, na ogół mniej czy 
bardziej �wiadomie wraz z głoszeniem prawd chrze�cija�skiej wiary propa-
gowali tak�e europejsk� kultur�. Ruch ekumeniczny zapocz�tkowany w XX 
wieku był inspirowany mi�dzy innymi potrzeb� nadania wi�kszej wiary-
godno�ci �wiadectwu chrze�cija�skiemu przez zakorzenienie go w kulturze 
narodu, do którego �wiadectwo to jest kierowane1. O ile na pocz�tku XX 
wieku taka konieczno�� była zadaniem misjonarzy chrze�cija�skich głównie 
w Afryce i Azji, to dzisiaj refleksja nad zwi�zkiem kultury z Ewangeli� jest 
konieczna dla chrze�cijan �yj�cych w krajach Zachodu, nierzadko ju� po-
stchrze�cija�skich. 

Konfrontacja z kulturami innymi ni� �ródziemnomorska stawia 
chrze�cija�stwu ci�głe wyzwania i zasadnicze pytania o tre�� głoszonego 
or�dzia: Czy przynale�y ono tylko do jednej kultury i tylko w kategoriach 
my�lowych tej kultury mo�e by� rozumiane? Czy bogactwo kultur jest za-
gro�eniem dla or�dzia chrze�cija�skiego, czy te� mo�e – przeciwnie – wy-
ra�anie prawd chrze�cija�skiej wiary w innych ni� europejskie kategoriach 
my�lowych mo�e ukaza� autentyczne bogactwo chrze�cija�stwa? A wresz-
cie – w jaki sposób Ko�ciół, b�d�c rzeczywi�cie podmiotem kulturowym, 
posługuj�cym si� doktryn� sformułowan� w poj�ciach i ideach wła�ciwych 
konkretnej rzeczywisto�ci geograficznej i czasowej, mo�e przekracza�, 
przemienia� i wzbogaca� wszystkie ludzkie kultury, nie niszcz�c ich, lecz 
wydobywaj�c z nich to, co prawdziwe, dobre i pi�kne? 

                                                
1 Por. L. Górka, Działalno�� misyjna chrze�cijan w dialogach ekumenicznych, Roczniki 

Teologiczne 52:2005 z. 7, s. 145; J. Urban, Ekumenizm a ewangelizacja niechrze�cijan,  
w: Chrystus �wiatłem ekumenii. W drodze na Trzecie Europejskie Zgromadzenie Ekume-

niczne w Sibiu, red. R. Porada, Opole 2006, s. 99. 
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1. Chrze�cija�stwo w konfrontacji z bogactwem kultur 

Koniec XX i pocz�tek XXI wieku odznaczaj� si� wielorakimi zmia-
nami w �yciu i aktywno�ci ludzkiej. S� to nie tylko przeobra�enia o charak-
terze technicznym, lecz te� towarzysz�ce im nieodł�cznie – transformacje 
społeczne i kulturowe. Wiele ugruntowanych struktur społecznych – takich 
jak wspólnota religijna, narodowa, rodzinna – wydaje si� traci� na znacze-
niu, przynajmniej je�li chodzi o cywilizacj� zachodni�. Jednocze�nie współ-
istnienie na jednym obszarze przedstawicieli ró�nych kultur wcale nie ukła-
da si� pokojowo. Dramatycznym znakiem współczesnych konfliktów kultu-
rowych jest terroryzm, który od czasu zamachów w Nowym Jorku i Wa-
szyngtonie 11 wrze�nia 2001 roku stał si� trwałym elementem �ycia ludz-
kiego2, wyra�aj�c w jaskrawy sposób to, co – za Samuelem Huntingtonem  
– nazywa si� zderzeniem cywilizacji, w którego realiach kultura i to�samo��
kulturowa, b�d�ca w szerokim poj�ciu to�samo�ci� cywilizacji, kształtuj�
wzorce spójno�ci, dezintegracji i konfliktu w �wiecie, jaki nastał po zimnej 

wojnie
3. Współistnienie na jednym obszarze ludzi przynale��cych do od-

miennych kr�gów kulturowych oraz kryzys struktur społecznych wcale nie 
musz� prowadzi� do kryzysu czy zacierania si� odmienno�ci kulturowych 
ani te� do powstania jakiej� nowej kultury globalnej

4. Przeciwnie, wydaje 
si�, i� w rzeczywisto�ci do�wiadczanej wielokulturowo�ci wi�zy kulturowe 
ł�cz�ce okre�lone grupy ludzkie nabieraj� wi�kszego znaczenia5. Niekiedy 
wła�nie przez kulturow� izolacj� oraz akcentowanie własnej przynale�no�ci 
do okre�lonej kultury ludzie �yj�cy w wielokulturowej rzeczywisto�ci chc�
znale�� poczucie pewno�ci, bezpiecze�stwa i przynale�no�ci6. 

W takich realiach funkcjonuje tak�e chrze�cija�stwo – zarówno  
w krajach okre�lanych niegdy� jako misyjne, jak i w Europie czy Ameryce 
Północnej. Osłabienie albo nawet rozpad niektórych struktur społecznych na 
Zachodzie oraz obecno�� przedstawicieli innych kultur na obszarach, które 

                                                
2 Por. W. J. Burszta, Ró�norodno�� i to�samo��. Antropologia jako kulturowa refleksyjno��, 
Pozna� 2004, s. 30. 
3 S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu �wiatowego, Warszawa 2005, 
s. 15. 
4 Por. M. Castells, Siła to�samo�ci, Warszawa 2008, s. 41-42; I. Borowik, Rolanda Robert-

sona wizja przemian religii i społecze�stwa w warunkach globalizacji, w: Religia i religij-

no�� w warunkach globalizacji, red. M. Libiszowska-�ółtkowska, Kraków 2007, s. 22-23. 
5 Por. S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu �wiatowego, s. 200. 
6 Por. J. Baradziej, Zakorzenienie i alternacja: to�samo�� jednostki w społecze�stwie trady-

cyjnym i w społecze�stwie nowoczesnym, w: To�samo�� i jej przemiany a kultura, red. P. K. 
Ole�, A. Batory, Lublin 2008, s. 224-225. 
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przynajmniej do niedawna uwa�ano za tradycyjnie chrze�cija�skie, rodzi 
pytania o to, czy chrze�cija�stwo przynale�y tylko do jednej kultury i tylko 
w kategoriach my�lowych tej kultury mo�e by� rozumiane. Gdyby tak wła-
�nie było, wówczas głosiciel Ewangelii musiałby by� zawsze równie� głosi-
cielem warto�ci reprezentowanych przez okre�lon� kultur� – i chodziłoby tu 
raczej o kultur� zachodnioeuropejsk�, czy (szerzej) �ródziemnomorsk�. Bez 
w�tpienia w przeszło�ci chrze�cija�skiej działalno�ci misyjnej takie tenden-
cje były widoczne: wraz z głoszeniem Ewangelii niesiono ewangelizowa-
nym, a zarazem kolonizowanym krajom okre�lony zestaw warto�ci �wiata 
zachodnioeuropejskiego, które – z dzisiejszej perspektywy – wcale nie mu-
sz� by� autentycznym i niezaprzeczalnym dobrem całej ludzko�ci. Dzisiaj 
natomiast chrze�cijanie zauwa�aj�, i� dostrzegana coraz bardziej wielokul-
turowo�� krajów zachodnich jest szans�, aby wyzwoli� or�dzie ewangelicz-
ne z koniecznego zwi�zku z kultur� europejsk�. W ten sposób spotkanie  
z nieeuropejskimi kulturami – traktowanymi ju� nie jako marginalne i pod-
rz�dne – staje si� dla chrze�cija�stwa okazj� do pokazania prawdziwego 
uniwersalizmu Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, która cho� została wy-
ra�ona w j�zyku i zestawie poj�� nale��cych do okre�lonej epoki i okre�lo-
nego kr�gu kulturowego, to jednak w �adnych ludzkich poj�ciach i katego-
riach nie mo�e si� wyczerpywa�. 

2. Ko�ciół jako podmiot kulturowy 

Ko�ciół, głosz�c Ewangeli�, zakorzenia si� w �wiecie. Nie mo�e za-
tem zupełnie unikn��, jako ludzka wspólnota i instytucja, oddziaływania 
czynników kulturowych i społecznych7. Chocia� misja Ko�cioła jest uni-
wersalna i jako taka zmierza do przepojenia ka�dej kultury Ewangeli�8, to 
jednak sam Ko�ciół w wymiarze ludzkim jest tak�e cz��ci� kultury. Anali-
zuj�c dzieje konfliktów w łonie samego chrze�cija�stwa i ich kontekst, 
mo�na doj�� do wniosku, i� – wbrew powołaniu Ko�cioła do jednoczenia 
wszystkich ludów, j�zyków i kultur (por. Mk 16, 5; Ga 3, 28; Ap 5, 9)9  

                                                
7 Por. The Evangelical – Roman Catholic Dialogue on Mission (1977-1984), w: Growth in 

Agreement. Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level 

1982-1998, red. J. Gros, H. Meyer, W. G. Rusch, Geneva – Grand Rapids (Michigan) 2000, 
s. 427. 
8 Por. Consiglio Ecumenico delle Chiese, Servizio, w: Enchiridion Oecumenicum, t. 5: 
Consiglio Ecumenico delle Chiese. Assemblee generali 1948-1998, red. S. Rosso, E. Turco, 
Bologna 2001, nr 242. 
9 Wszystkie odno�niki biblijne na podstawie wydania: Pismo 	wi�te Starego i Nowego Te-

stamentu w przekładzie z j�zyków oryginalnych [Biblia Tysi�clecia], Pozna� 2002. 
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– zró�nicowanie kulturowe chrze�cijan wielokrotnie przyczyniało si�  
w dziejach tak�e do podziałów samego chrze�cija�stwa, a przynajmniej po-
działy te nasilało i umacniało10. 

	cieranie si� wpływów kultur i nowo�ci Ewangelii, która sama zro-
dziła si� w konkretnym kontek�cie dziejowym i kulturowym, istnieje  
w Ko�ciele od pocz�tku. Chrze�cija�stwo jest religi� historyczn�. Pojawiło 
si� w kr�gu kultury �ródziemnomorskiej i – mimo intensywnej działalno�ci 
misyjnej – w nim przez długie wieki miało najwi�ksze oparcie. Co wi�cej, 
niektóre grupy chrze�cijan – takie jak cz��� Ko�ciołów wschodnich, nara-
�onych najbardziej na konfrontacj� z islamem – w kulturowej izolacji odna-
lazły sposób na obron� własnego dziedzictwa i to�samo�ci chrze�cija�skiej. 

Niemniej jednak mimo zauwa�alnych w cz��ci Ko�ciołów oznak 
izolacji dzisiejsze chrze�cija�stwo jest obecne w wielu kulturach. Kultury te 
nadaj� te� chrze�cija�stwu specyficzne zabarwienie, wnosz�c do� lokalne 
zwyczaje, obrz�dy, tradycje b�d�ce niekiedy schrystianizowanymi elemen-
tami zwyczajów poga�skich, lecz słu��ce współcze�nie do wyra�enia silne-
go zwi�zku wiary chrze�cija�skiej z dziedzictwem kulturowym okre�lonej 
społeczno�ci. Niekiedy jednak to gł�bokie kulturowe zakorzenienie chrze-
�cija�stwa nabiera warto�ci negatywnej, słu��c do wzmocnienia antagoni-
zmów mi�dzy poszczególnymi krajami czy grupami etnicznymi. W takiej 
konfrontacji uniwersalizm or�dzia Ewangelii schodzi na dalszy plan wobec 
napi�� zwi�zanych z kulturowym zakorzenieniem chrze�cija�stwa w �yciu  
i tradycji okre�lonego narodu czy regionu. Sytuacja ta widoczna jest cho-
cia�by w podziale chrze�cija�stwa na wschodnie i zachodnie. Cz�sto, poza 
izolacj�, wyra�a si� on we wzajemnych oskar�eniach, czego wymownym 
przykładem s� cz�ste ataki przedstawicieli chrze�cija�stwa wschodniego  
– zwłaszcza rosyjskiego – wymierzone w kultur� zachodni�, oskar�an�  
o zepsucie, utrat� wymiaru duchowego czy te� zapomnienie o tym, co nada-
je sens �yciu ludzkiemu. Tego typu oskar�enia wyra�nie obecne s� w my�li 
rosyjskiej od czasów słowianofilstwa11, znajdowały podatny grunt w propa-
gandzie komunistycznej, a obecnie nasilaj� si� jako odpowied� na ekspansj�
kultury zachodniej w krajach wschodnioeuropejskich. Z tego powodu wiele 
dokumentów współczesnego dialogu ekumenicznego wskazuje, i� wiele 
przeszkód w pojednaniu mi�dzychrze�cija�skim ma �ródła kulturowe, przy 
czym przeszkody te maj� cz�sto wi�ksze znaczenie ni� zagadnienia doktry-

                                                
10 Por. The Evangelical – Roman Catholic Dialogue on Mission (1977-1984), s. 429. 
11 Por. T. Špidlík, My�l rosyjska. Inna wizja człowieka, Warszawa 2000, s. 76. 
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nalne czy etyczne, tak i� nawet w przypadku rzeczywistych zbie�no�ci czy 
porozumienia doktrynalnego uniemo�liwiaj� one prawdziwe zbli�enie12. 

Kulturowe uwikłanie chrze�cija�stwa wida� zwłaszcza w zwi�zku 
konkretnego sposobu urzeczywistniania si� wiary chrze�cija�skiej w okre-
�lonym Ko�ciele czy Wspólnocie ko�cielnej z tradycjami narodowymi czy 
wzorcami społecznymi wła�ciwymi dla danego miejsca i czasu. Poniewa�
wiara, o ile jest �ywa, przenika ka�d� dziedzin� ludzkiego �ycia, nie da si�
jej oddzieli� od tradycji narodowej konkretnej grupy wierz�cych. W wielu 
wypadkach chrze�cija�stwo kształtowało przez wieki t� tradycj�, tak i�
współcze�nie dla wielu grup narodowo�ciowych elementy chrze�cija�skie 
maj� istotny charakter narodowotwórczy. Chocia� chrze�cija�stwo nie za-
cie�nia si� nigdy do jednej tradycji, to jednak �ywego zwi�zku okre�lonej 
kultury z chrze�cija�stwem, wyra�aj�cego si� w charakterystycznym przy-
swojeniu sobie i przekazywaniu nauki chrze�cija�skiej, nie mo�na uzna� za 
negatywny czy niepo��dany. Ten zwi�zek mo�e zapewni� tradycji religijnej 
�ywotno�� i sił�, wi���c j� z �yw� i wci�� rozwijaj�c� si� tradycj� narodo-
w�. Jednak w niektórych wypadkach taki zwi�zek – o ile tradycja narodowa 
odgrywa w nim dominuj�c� rol� – mo�e prowadzi� do wypacze�. Ukształ-
towana przez kryteria etniczne grupa wyznaniowa mo�e do�wiadczy� samo-
izolacji wobec innych grup do tego stopnia, �e elementy �ycia ko�cielnego 
pochodz�ce ze sfery �wieckiej zaczynaj� by� traktowane jako istotne praw-
dy chrze�cija�skiej wiary i �ycia. Niekiedy tego typu podziały staj� si�
przyczyn� nieprzezwyci��alnych niech�ci mi�dzy wierz�cymi nale��cymi 
do ró�nych grup etnicznych13. 

Zwi�zek chrze�cija�stwa z tradycj� narodow� wyst�puje zarówno  
w przypadku narodów, w których dziejach chrze�cija�stwo obecne jest od 
wielu wieków, jak te� i w krajach misyjnych, gdzie szuka ono swojego 
gł�bszego zakorzenienia. W ka�dym przypadku zagadnienie inkulturacji 
stawia przed chrze�cijanami dwa problemy: prowincjonalizm i synkretyzm, 
stwarzaj�ce zagro�enie izolacji okre�lonej grupy wierz�cych. O ile Ko�cioły 
i Wspólnoty s� na ogół �wiadome zagro�enia synkretyzmem, rozumianym 
jako przenikanie do tre�ci chrze�cija�skiej nauki elementów obcych, o tyle 
prowincjonalizm jest trudniej zauwa�alny, zwłaszcza w przypadku małych 
grup wyznaniowych. Tymczasem wła�nie on sprawia, i� okre�lona grupa do 

                                                
12 Por. Druga 	wiatowa Konferencja ds. Wiary i Ustroju Ko�cioła, Raport ko�cowy, Studia 

i Dokumenty Ekumeniczne 20:2004 nr 1, s. 146. 
13 Por. Commissione Fede e costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, Rapporto, 
w: Enchiridion Oecumenicum, t. 6: Fede e Costituzione. Conferenze mondiali 1927-1993, 
red. S. Rosso, E. Turco, Bologna 2005, nr 1789. 
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tego stopnia wi��e si� z konkretn� społeczno�ci� lokaln�, �e uznaje wyra�a-
nie wiary chrze�cija�skiej w kategoriach my�lowych innej grupy etnicznej 
za nieuprawnione. Takie przywi�zanie do własnej tradycji narodowej pro-
wadzi nie tylko do izolacji wspólnot chrze�cija�skich, ale te� do zaistnienia 
i utrwalenia rzeczywistych, gł�bokich podziałów14. 

Zarówno w historii, jak te� wci�� we współczesnej sytuacji cz��ci 
Ko�ciołów i Wspólnot podziały te wyra�aj� si� w dwóch negatywnych zja-
wiskach – nacjonalizmie i rasizmie. Wprawdzie Ko�cioły czy Wspólnoty 
zdaj� sobie spraw� z tego, �e kryteria narodowe czy rasowe nie mog� sta-
nowi� kryterium chrze�cija�stwa15, to jednak nacjonalizm czy te� rasizm 
bole�nie naznaczyły dzieje cz��ci z nich16. Chocia� �adne z tych zjawisk nie 
powstało na gruncie chrze�cija�skim i nie maj� one oparcia w doktrynie 
chrze�cija�skiej17, zawa�yły one na losach grup chrze�cija�skich, staj�c si�
niekiedy przyczynami pogł�bienia niezgody mi�dzy wierz�cymi18. Zdarzało 
si� te�, �e czy to dla ułatwienia sobie działalno�ci, czy te� w celu osi�gni�-
cia przewagi nad innymi wyznaniami Ko�cioły czy Wspólnoty stawały si�
narz�dziami w polityce pa�stwowej prowadz�cej do powstania wyizolowa-
nego spo�ród innych grup chrze�cija�skich Ko�cioła narodowego, wzgl�d-
nie pa�stwowego, ciesz�cego si� uprzywilejowaniem w �yciu publicznym  
i ekonomicznym19. W tym kontek�cie jako wyra�na przestroga dla wspólnot 
chrze�cija�skich brzmi� słowa dokumentu 	wiatowej Rady Ko�ciołów  
z konferencji w New Delhi, wskazuj�ce, i� chrze�cijanie nigdy nie udziel�
pa�stwu ostatecznej wierno�ci. Ko�ciół nie mo�e nigdy zapomina�, �e pa�-

                                                
14 Por. The Evangelical – Roman Catholic Dialogue on Mission (1977-1984), s. 429. 
15 Por. Chiesa di Norvegia – Unione Battista di Norvegia, Un solo Signore, una sola fede, 
una sola chiesa. Il desiderio di un solo battesimo. Rapporto delle conversazioni bilaterali 
1984-1989, w: Enchiridion Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico 

interconfessionale, t. 8: Dialoghi locali 1995-2001, red. G. Cereti, J. F. Puglisi, Bologna 
2007, nr 2613. 
16 Por. Comitato misto cattolico-protestante in Francia, Scelte etiche e comunione 
ecclesiale, w: Enchiridion Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico 

interconfessionale, t. 4: Dialoghi locali 1988-1994, red. G. Cereti, J. F. Puglisi, Bologna 
1999, nr 848. 
17 Por. B. Milerski, Ko�ciół a narody. Ekumenia w obliczu nacjonalizmu  
i internacjonalizmu, Studia i Dokumenty Ekumeniczne 11:1995 nr 2, s. 14. 
18 Por. Consiglio Ecumenico delle Chiese, La chiesa e il disordine della società,  
w: Enchiridion Oecumenicum, t. 5: Consiglio Ecumenico delle Chiese. Assemblee generali 

1948-1998, red. S. Rosso, E. Turco, Bologna 2001, nr 30. 
19 Por. J. Gadille, L’expansion chrétienne et l’inculturation. Questions posées par l’histoire 
de l’extension mondiale du christianisme et son incarnation dans les cultures, Revue 

d’Histoire Ecclésiastique 95:2000 nr 3, s. 393. 
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stwo, jak i naród, zostały poddane s�dowi i miłosierdziu Bo�emu objawio-

nym w Chrystusie. Ko�cioły musz� by� gotowe, aby wej�� w konflikt z pa�-
stwem w jakimkolwiek kraju i w jakimkolwiek systemie politycznym

20. 
Jeszcze bardziej bolesnym i negatywnie odzwierciedlaj�cym si� na 

relacjach mi�dzychrze�cija�skich – zwłaszcza w przypadku Wspólnot pore-
formacyjnych – jest uwikłanie chrze�cijan w rasizm. Ju� w 1948 roku  
w Amsterdamie 	wiatowa Rada Ko�ciołów wskazała, �e Ko�cioły i Wspól-
noty chrze�cija�skie nierzadko utrwalały istniej�ce uprzedzenia narodowe  
i rasowe, przyczyniaj�c si� w ten sposób do jeszcze wi�kszego pogł�bienia 
podziału samych chrze�cijan. Problem ten bynajmniej si� nie zdezaktuali-
zował. Chocia� chrze�cijanie �wiadomi s�, �e dyskryminacja rasowa nie 
tylko otwarcie sprzeciwia si� Ewangelii, lecz równie� jest czynnikiem po-
działu wierz�cych w Chrystusa, to jednak wci�� istniej� lokalnie grupy zor-
ganizowane według kryterium rasowego21. 

Nierzadko przynale�no�� do grupy wyznaniowej wi��e si� z identy-
fikacj� ze szczególn� warstw� społeczn�, stylem �ycia czy sytuacj� ekono-
miczn�22. Społeczne uwarunkowania widoczne s� w pierwszym rz�dzie  
w przypadku Ko�ciołów wolnych, nie maj�cych własnej wielowiekowej 

                                                
20 „I cristiani non accorderanno mai allo stato la loro definitiva fedeltà. La chiesa non deve 
mai dimenticare che lo stato, come la nazione, sono posti sotto il giudizio e la misericordia 
di Dio rivelati in Cristo. Le chiese devono essere pronte ad entrare in conflitto con lo stato, 
in qualsiasi paese e sotto qualsiasi regime politico” (Consiglio Ecumenico delle Chiese, 
Servizio, w: Enchiridion Oecumenicum, t. 5: Consiglio Ecumenico delle Chiese. Assemblee 

generali 1948-1998, red. S. Rosso, E. Turco, Bologna 2001, nr 245). Warto wskaza� na 
Dietricha Bonhoeffera, zaanga�owanego w obron� chrze�cija�stwa przez niebezpiecze�-
stwem uwikłania w nacjonalizm czy uzale�nienie od ideologii pa�stwowej. Bogusław Mi-
lerski pisze, �e dla Bonhoeffera Słowo Bo�e, które nie jest własno�ci� jakiej� konkretnej 

jednostki b�d� okre�lonego narodu, lecz które piel�gnuje cały Ko�ciół Powszechny jako 

ekumeniczna i ponadnarodowa społeczno�� ró�nych wspólnot chrze�cija�skich, uprawo-

mocnia zarówno sprzeciw Ko�cioła wobec nacjonalizmu jak i jego stanowcze opowiedzenie 

si� za pokojem i pokojowym współistnieniem narodów (…). Je�eli Ko�ciół zrezygnuje z po-

szukiwania swojej racji bytu w tym �wiecie, czy to w przesłankach narodowych, jako 

obro�ca tradycji narodowej, czy w politycznych, jako reprezentant jakiej� opcji, a zamiast 

tego otworzy si� na obecno�� Chrystusa i wsłucha si� w Jego słowo, to paradoksalnie nie 

zatraci zwi�zku z doczesno�ci�, lecz stanie si� dla niej błogosławie�stwem. Innymi słowy: 

tylko wtedy Ko�ciół pozytywnie mo�e wpływa� na sprawy tego �wiata, gdy b�dzie w posłu-

sze�stwie urzeczywistniał wol� Boga, a nie jaki� konkretny interes narodowy, pa�stwowy 

czy ideologiczny (B. Milerski, Ko�ciół a narody. Ekumenia w obliczu nacjonalizmu  

i internacjonalizmu, s. 11-12). 
21 Por. Czwarta 	wiatowa Konferencja ds. Wiary i Ustroju Ko�cioła, Raport, Studia i Do-

kumenty Ekumeniczne 21:2005 nr 1-2, s. 214-215. 
22 Por. tam�e, s. 215. 
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tradycji i opieraj�cych si� zasadniczo na wolnej decyzji ich członków23. 
Problemy zwi�zane z umiejscowieniem w społecze�stwie bezpo�rednio 
przekładaj� si� na relacje z innymi grupami chrze�cija�skimi, niekiedy 
uniemo�liwiaj�c porozumienie i współprac�, a nawet przyczyniaj�c si� do 
powstawania wzajemnej nieufno�ci, przy czym istniej�ce konflikty  
i napi�cia społeczne przekładane s� na sfer� religijn�. 

3. Ewangelia – w kulturach i ponad kulturami 

Papie� Benedykt XVI jeszcze jako kardynał odpowiedzialny za czy-
sto�� przekazu doktryny przez Ko�ciół katolicki zauwa�ał, i� Ko�ciół jest 
podmiotem kulturowym charakteryzuj�cym si� własn� historycznie ukształ-
towan� i wielowarstwow� interkulturowo�ci�. Wej�cie przez konkretnego 
człowieka do Ko�cioła oznacza wobec tego pewnego rodzaju wyj�cie  
z ogranicze� własnej kultury i otwarcie si� na nowo�� chrze�cija�stwa, b�-
d�cego ludem Bo�ym gromadz�cym narody o odmiennym dziedzictwie kul-
turowym24. Ratzinger pisał: Nie mo�na zosta� chrze�cijaninem, nie dokonu-

j�c pewnego exodusu, przełomu �yciowego, z wszystkimi jego znamionami. 

Wiara nie jest bowiem prywatn� drog� do Boga, lecz wprowadza człowieka 

w Lud Bo�y i w jego histori�25. Nie ma zatem innej, pozako�cielnej, mo�li-
wo�ci realizacji wiary w Jezusa Chrystusa. Ko�cielny charakter chrze�cija�-
stwa sprawia, �e chrze�cijanie wyznaj� swoj� wiar� w okre�lonej wspólno-
cie. Wiara, cho� dotyka najbardziej osobistych spraw ludzkich, ma wymiar 
wspólnotowy. Odzwierciedla to przekonanie zasadniczego nurtu chrze�ci-
ja�stwa (z wyj�tkiem wspólnot wyizolowanych, a przez to bardzo zamkni�-
tych i nieufnych wobec wszystkiego, co mogłoby pochodzi� z zewn�trz), i�
chrze�cija�stwo mo�e wnie�� swoj� nowo�� do ka�dej kultury, a zarazem  
w �adnej z nich si� nie zamyka, podobnie jak nie ogranicza si� do �adnego 
szczególnego j�zyka wyrazu prawd wiary. Chrze�cija�stwo nie mo�e by�
nigdy identyfikowane z jak�kolwiek kultur�, poniewa� przekracza warunki 
społeczne, polityczne i kulturowe, w których istnieje26. 

                                                
23 Por. H. Obendiek, I fattori non teologici nella divisione delle chiese, w: Enchiridion 

Oecumenicum, t. 6: Fede e Costituzione. Conferenze mondiali 1927-1993, red. S. Rosso,  
E. Turco, Bologna 2005, nr 1578. 
24 Por. J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja. Chrze�cija�stwo a religie �wiata, Kielce 
2004, s. 58-59. 
25 Tam�e, s. 58. 
26 Por. 	wiatowa Rada Ko�ciołów, Jedno�� Ko�cioła – zało�enia i wymogi, Studia i Doku-

menty Ekumeniczne 4:1988 nr 4, s. 103. 
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Jedno�� Ko�cioła realizuje si� w ró�norodno�ci i zmienno�ci kultury. 
To jest przyczyn� wielo�ci form �ycia i działania jednego Ko�cioła, a zara-
zem przejawem jego katolicko�ci. Wi��e si� to z my�l�, i� jedno�� i ró�no-
rodno�� w Ko�ciele ma swoje �ródło w samej tajemnicy trynitarnego �ycia 
Bo�ego. Mi�dzynarodowa Komisja Teologiczna przypomina, i� katolicka 
nauka o jedno�ci i ró�norodno�ci jest zakorzeniona w nauce o Trójcy  
– w rozró�nieniu Osób Boskich i zachowaniu jedno�ci Bóstwa27. Jedno��
Ko�cioła jest darem Ducha 	wi�tego. Jako taka nie jest ani jedno�ci� totali-
tarn�, niszcz�c� istniej�ce odmienno�ci, ani te� nie dopuszcza takiej ró�no-
rodno�ci, która zagra�ałaby organicznej jedno�ci Ko�cioła Chrystusowe-
go28. St�d chocia� jedno�� – jako Bo�y dar i ludzkie zadanie – winna mani-
festowa� si� w widzialny sposób, nie prowadzi to z konieczno�ci do odrzu-
cenia wszelkiej ró�norodno�ci wewn�trz chrze�cija�skich wspólnot29. Jed-
no�� w Chrystusie nie sprzeciwia si� ró�norodno�ci, lecz trwa z ni� i w niej, 
jednocz�c ró�ne członki jednego Ciała bez zniszczenia ich odr�bno�ci30. 
Taka współistniej�ca z ró�norodno�ci� jedno�� jest dynamiczna, podobnie 
jak całe �ycie chrze�cija�skie31. 

Sama misja Ko�cioła sprawia, �e jego katolicko�� wyra�a si� w ró�-
nych formach w zale�no�ci od ró�nych miejsc i czasu, w którym głoszone 

                                                
27 Por. Mi�dzynarodowa Komisja Teologiczna, Wybrane zagadnienia z eklezjologii, w: Od 

wiary do teologii. Dokumenty Mi�dzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, Kraków 
2000, s. 214. 
28 Por. Sobór Watyka�ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko�ciele „Lumen gentium”, nr 4, 
w: Sobór Watyka�ski II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, Pozna� 2002,  
s. 105-106. 	wiatowa Rada Ko�ciołów przypomina nawet, �e negowanie ró�norodno�ci 
mo�e by� zaprzeczaniem działaniu Ducha 	wi�tego, który ró�nymi sposobami działa w�ród 
chrze�cijan: „Poszukiwanie katolicko�ci stawia nas przed problemem, czy przez zanegowa-
nie ró�norodnego działania Ducha 	wi�tego nie wzgardzamy czasem darami Boga” (	wia-
towa Rada Ko�ciołów, Duch 	wi�ty i katolicko�� Ko�cioła, Studia i Dokumenty Ekume-

niczne 4:1988 nr 4, s. 95). 
29 Por. Anglican – Lutheran International Commission, Pullach Report, nr 53, w: Growth in 

Agreement. Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World 

Level, red. H. Meyer, L. Vischer, Ramsey (New York) – Geneva 1984, s. 20. 
30 Por. Komisja Wspólna Rzymskokatolicko-Ewangelicko-lutera�ska, Drogi do wspólnoty, 
nry 34-35, w: Bli�ej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965-2000, red. K. Karski,  
S. C. Napiórkowski, Lublin 2003, s. 207. 
31 Por. Anglican – Roman Catholic International Commission, Authority in the Church  
I (Venice Statement), w: Growth in Agreement. Reports and Agreed Statements of Ecu-

menical Conversations on a World Level, red. H. Meyer, L. Vischer, Ramsey (New York)  
– Geneva 1984, s. 88-89. 
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jest or�dzie ewangeliczne32. Ewangelia konkretyzuje si� w szczególnych 
kontekstach kulturowych i historycznych33. Według dokumentu Komisji 
Wiara i Ustrój 	wiatowej Rady Ko�ciołów ró�norodno�� w jedno�ci i jed-
no�� w ró�norodno�ci s� darami Boga dla Ko�cioła34. Istotnie, ró�norodno��
cechuje �ycie chrze�cijan przez całe dzieje Ko�cioła35. Katechizm Ko�cioła 
Katolickiego przypomina, �e jeden Ko�ciół Chrystusowy od samego po-
cz�tku wyra�a si� w ró�norodno�ci, wynikaj�cej zarówno z rozmaito�ci da-
rów Bo�ych, jak te� z wielo�ci samych otrzymuj�cych te dary osób. Jedno��
Ko�cioła jako ludu Bo�ego dopuszcza istnienie ró�norodno�ci darów, za-
da�, sytuacji czy sposobów �ycia36. Ju� od Pi��dziesi�tnicy jeden Ko�ciół 
wyra�a swoj� wiar� na ró�norodne sposoby. Ró�ne Ko�cioły, �yj�ce w od-
miennych warunkach geograficznych i kulturowych, pozostaj� oryginalne  
– zwłaszcza w dziedzinie tradycji duchowych, modlitewnych, liturgicznych. 
Nie da si� tych elementów oddzieli� od rozwoju doktrynalnego, który tak�e 
nie jest jednorodny, tak jak nie mo�na radykalnie oddzieli� wiary chrze�ci-
ja�skiej od kultury37. 

Skoro powszechno�� i jedno�� Ko�cioła nie wykluczaj� uprawnionej 
ró�norodno�ci, a jednolito�� (uniformizm) nie mo�e by� ideałem �ycia ko-
�cielnego, jako �e Ko�ciół składa si� z ludzi o ró�nej przynale�no�ci kultu-
rowej, to Ewangelia musi by� głoszona z uwzgl�dnieniem koniecznych ró�-
nic. 	wiatowa Rada Ko�ciołów mówi, �e tylko takie ró�nice, które s� prze-

                                                
32 Por. Commissione Fede e costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, La natura  
e lo scopo della chiesa: Una tappa sulla strada di una dichiarazione comune, w: Enchiridion 

Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico interconfessionale, t. 7: Dialoghi 

internazionali 1995-2005, red. G. Cereti, J. F. Puglisi, Bologna 2006, nr 3082. 
33 Por. L. Górka, Działalno�� misyjna chrze�cijan w dialogach ekumenicznych, s. 153. 
34 Commissione Fede e costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, La natura e lo 
scopo della chiesa: Una tappa sulla strada di una dichiarazione comune, nr 3081. 
35 Por. Raport z konsultacji 	wiatowej Rady Ko�ciołów w Ronde przypomina, i� od dawna 

znane były i zrozumiałe odmienne sposoby wyra�ania wiary apostolskiej w zwi�zku z ró�-
norodno�ci� sytuacji kulturowych. Ju� w pierwotnym Ko�ciele wiara apostolska istniała  

w wielu kulturach i j�zykach oraz wyra�ała si� przez bardzo nieraz ró�ne zwyczaje, teksty 

liturgiczne i �rodki wyrazu. Jak pokazuje Nowy Testament, tego rodzaju ró�norodno�� mo-

�e rzeczywi�cie prowadzi� do konfliktu. Koinonia w strukturach koncyliarnych umo�liwiała 

przezwyci��enie kontrowersji w miło�ci i odpowiedzialno�ci. Tak te� mo�e sta� si� i dzisiaj. 

Nikt nie w�tpi, �e ró�norodne zwyczaje, liturgie i sformułowania teologiczne s� uprawio-

nymi formami chrze�cija�skiej wiary i praktyki oraz �e wewn�trz wspólnoty spór mo�e by�
po��dany i twórczy (Kosztowna jedno��. Konsultacja 	wiatowej Rady Ko�ciołów na temat 
„Koinonia a sprawiedliwo��, pokój i integralno�� stworzenia”, Studia i Dokumenty Ekume-

niczne 10:1994 nr 1, s. 65. 
36 Por. Katechizm Ko�cioła Katolickiego, Pozna� 1994, nr 814. 
37 Por. H. de Lubac, Ko�cioły partykularne w Ko�ciele powszechnym, Kraków 2004, s. 52. 
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szkod� dla powołania i misji Ko�cioła, maj� charakter grzeszny. Ró�norod-
no�� zatem jest nieuprawniona, kiedy uniemo�liwia wspólne wyznanie Je-
zusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela oraz zbawienia i ostatecznego prze-
znaczenia ludzko�ci, tak jak jest ono głoszone w Pi�mie 	wi�tym i przez 
wspólnot� apostolsk�38. 

Zako�czenie 

Chrze�cija�stwo odkrywa – dzisiaj bardziej ni� kiedykolwiek wcze-
�niej – �e wielo�� i bogactwo kultur nie s� przeszkod� w głoszeniu Ewange-
lii ani te� chrze�cijanom reprezentuj�cym ró�ne kultury nie utrudniaj� da-
wania wspólnego �wiadectwa wobec �wiata. Zakorzenienie chrze�cija�stwa 
w ró�norodnych tradycjach i mo�liwo�� wyra�ania prawd wiary w j�zykach 
i symbolice ludzi tworz�cych ró�ni�ce si� kultury s� dowodem dowód bo-
gactwa i ci�głej aktualno�ci wiary chrze�cija�skiej. Na to wzbogacaj�ce od-
działywanie zakorzenionych kulturowo i historycznie chrze�cija�skich tra-
dycji zwracał uwag� Jan Paweł II w li�cie Orientale lumen: Je�li chcemy 

unikn�� partykularyzmów, a tak�e radykalnych nacjonalizmów, musimy zro-

zumie�, i� głoszenie Ewangelii winno by� gł�boko zakorzenione w specyfice 

kultur i równocze�nie otwarte na wł�czenie si� w powszechno��, która pole-

ga na wymianie darów dla wzajemnego wzbogacenia
39. 

O ile własna tradycja kulturowa nie jest dogmatyzowana, absoluty-
zowana i uznawana za jedyn� dopuszczaln� dla prawowierno�ci chrze�ci-
ja�skiej, odmienno�ci kulturowe w�ród chrze�cijan �wiadcz� o bogactwie 
chrze�cija�stwa i jego otwarciu na zró�nicowany �wiat. Z tego powodu Ko-
�cioły i Wspólnoty ko�cielne powinny podejmowa� działania zmierzaj�ce 
do tego, aby ró�nice istniej�ce i do�wiadczane na co dzie� przez chrze�cijan 
�yj�cych w odmiennych kontekstach kulturowych i społecznych nie były 
elementem pobudzaj�cym ich wzajemn� wrogo�� czy umacniaj�cym po-
działy. Do tego konieczne jest wszak�e przezwyci��enie kulturowego, spo-
łecznego czy politycznego lub narodowego wyizolowania grup chrze�cija�-
skich w duchu szacunku do innych tradycji. Kluczowe jest tu u�wiadomie-
nie sobie przez chrze�cijan do�wiadczaj�cych kulturowej ró�norodno�ci 
ogranicze� własnej perspektywy i kontekstu �yciowego. Je�eli czynniki 
społeczne i kulturowe b�d� powodem wzajemnego izolowania si� chrze�ci-

                                                
38 Por. 	wiatowa Rada Ko�ciołów, Duch 	wi�ty i katolicko�� Ko�cioła, s. 95. 
39 Jan Paweł II, List apostolski „Orientale lumen”, nr 7, w: Ut unum. Dokumenty Ko�cioła 

katolickiego na temat ekumenizmu 1982-1998, red. S. C. Napiórkowski, K. Le�niewski,  
J. Le�niewska, Lublin 2000, s. 301. 
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jan albo te� kiedy okre�lona tradycja my�lowa zostanie uznana przez Ko-
�ciół czy Wspólnot� za jedyn�, w której mo�na wyrazi� wiar� chrze�cija�-
sk�, budowana nieustannie to�samo��wyznaniowa zawsze b�dzie funkcjo-
nowała jako nieprzezwyci��alny element podziału i niezgody. 	wiadomo��
ogranicze� własnego kontekstu społeczno-kulturowego oraz absolutnej 
przewagi or�dzia ewangelicznego nad wszelkimi �wieckimi elementami  
i �rodowiskami jego przekazywania mo�e z kolei sprawi�, �e to�samo��
wyznaniowa straci swój polemiczny charakter, staj�c si� sposobem wyrazu 
wierno�ci wobec własnej tradycji oraz wła�ciwym dla poszczególnych Ko-
�ciołów i Wspólnot bogactwem składaj�cym si� na jeden depozyt wiary, 
strze�ony i przekazywany przez wieki (por. 1 Tm 6, 20). 

Summary 

Meetings and intensification of relations between diverse cultures 
are today “sign of the times”. Intercultural meetings between people are not 
something completely new. Meetings and confrontation of cultures was ac-
companied by activity of colonizing European countries, which tried to im-
pose European standards of thinking. Today, however, it is clear that multi-
culturalism is inevitable in the globalization era. What is more, nowadays it 
seems that European societies are experiencing some crisis of their own cul-
tures. 

Christianity is not confined to a single cultural space. Christian be-
lieve that the Gospel preached by the Church is valid in every cultural con-
text. But in fact, Christian thought was developed generally in the European 
cultural and social context – it is evident in Christian theological thinking, 
language and moral rules. In the era of colonization representatives of vari-
ous Christian Churches and Communities not only preached the Gospel, but 
also promoted European cultural values. That “cultural” and “colonialist” 
mission might compromise the Christian witness. One of the most important 
inspirations of the ecumenical movement was the need to give greater credi-
bility to that witness by separating the Christian mission from any kind of 
cultural or colonialist activities. 

Nowadays it seems more clear that the Christian witness cannot be 
inseparably attached to any cultural context or social system. The Church is 
a unique cultural and social reality: it can fulfill its mission at any time, in 
every culture and in every ethnic reality. At the same time the Gospel of 
Christ is always important: it can change every culture and every society ac-
cording to the God’s word. 
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