
                                           

                                                Streszczenie    

     

                             Spotkanie orędzia Ewangelii z kulturą  

                 Japonii w kontekście zmieniającej się metody misyjnej.    

                               

   

 Orędzie Ewangelii było głoszone narodowi japońskiemu w XVI wieku, misjonarze 

przybyli do tego kraju o kulturze innej niż w Europie, tam tez dokonało się dzieło ewangelizacji, 

dlatego tytuł niniejsze pracy brzmi: Spotkanie orędzia Ewangelii z kulturą Japonii w kontekście 

zmieniającej się metody misyjnej.    

Spotkanie chrześcijaństwa z kultura Dalekiego Wschodu trwa już kilka wieków, aby 

zrozumieć dzisiejsza sytuacja chrześcijaństwa, trzeba przypomnieć początek misji, 

przeanalizować kolejne etapy, dojść do czasów nam współczesnych.    

Wyraz „ewangelia” oznacza „dobrą nowinę”, chodzi o szczególną dobrą nowinę, pochodzącą 

 z określonego źródła i dotyczącą konkretnego tematu. Jest to orędzie, które Bóg polecił 

ogłaszać całej ludzkości. Pragniemy otwierać nasze serca na głos Ewangelii. Prośmy Chrystusa, 

aby nam nie zabrakło odwagi, by iść z orędziem Ewangelii na spotkanie współczesnego świata, 

świata Azji.    

Peryferiami dla chrześcijańskiej Europy w XVI wieku była Japonia, tam też dokonało się 

spotkanie Ewangelii z kultura Japonii. Kościół pragnąc jak najlepiej wypełnić swoje 

posłannictwo, dostosowywał się do zmiennych warunków społeczno- politycznych, wielkich 

wydarzeń, które się dokonywały na świecie. Skutkiem refleksji, praktyki misjonarskiej, będą 

nowe metody pracy misyjnej, duszpasterskiej, ewangelizacyjnej.    



           Kościół japoński jest mało liczna wspólnotą, jak mówił Jan Paweł II „mała trzódka”, ale 

odgrywa ważną rolę społeczną. Chrześcijanie stanowią jeden procent. społeczeństwa. Około 

połowa z tego to katolicy. Jest to ponad 500 tys. osób w zamieszkanej przez uniwersytetów 125 

mln. ludzi Japonii. Trzeba do tego dodać cudzoziemców. Działa kilka katolickich 

uniwersytetów, szczególnie najbardziej znane uniwersytety to Tokio i Nagoya.  

 Jest dużo przedszkoli i szkół podstawowych i liceów prowadzonych przez podmioty 

kościelne. Należą do bardzo dobrych szkół. Znane są szkoły dominikańskie i salezjańskie.  

Działalność Kościoła katolickiego w Japonii to najogólniej można ją podzielić na cztery pola. 

To edukacja, działalność charytatywna, środki masowego przekazu oraz bezpośrednia praca 

pastoralna przy kościołach parafialnych. Przedstawiając bardzo ogólnie obecną sytuacje 

Kościoła można stwierdzić, że rezultaty pracy ewangelizacyjnej nie są imponujące.  

 Spotkanie Ewangelii z kulturą Japonii trwa od XVI wieku i można pytać o przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość. Niewątpliwie można się dopatrzyć się jeszcze wielu przyczyn 

nierozprzestrzeniana się chrześcijaństwa w Japonii, jak materializm, konsumpcjonizm, 

hedonizm, duży rozdźwięk między kulturą duchową   oraz techniczną. Każdy nowy 

chrześcijanin jest olbrzymim darem dla Kościoła, ale także dla społeczeństwa japońskiego. 

Każdy przyjmujący chrzest dorosły człowiek ma swoją własną osobistą motywację przyjęcia 

chrztu, czy też swoją własną historii dojścia do wiary i Kościoła. Każda z nich jest na pewno 

inna, chociaż zawsze nie w pełni wyrażalna słowami. Jest wielkim darem, łaską, którą każdy 

otrzymał osobiście od Pana. Każdy nowy chrześcijanin jest olbrzymim darem dla Kościoła, ale 

także dla społeczeństwa japońskiego. Każdy przyjmujący chrzest dorosły człowiek ma swoją 

własną osobistą motywację przyjęcia chrztu, czy też swoją własną historię dojścia do wiary. 

Każda jest na pewno inna, chociaż zawsze nie w pełni wyrażalna słowami. Jest po prostu łaską, 

którą każdy otrzymał osobiście od Pana. Wielu ludzi przyjmuje chrzest ze względu na dobro 

rodziny, czy też pod wpływem współmałżonka.  



  

  

    

    

    

   


