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KS. ROMAN MAŁECKI

KU W SPÓLNEM U PRZEPOW IADANIU SŁOWA BOŻEGO  
Apostolstwo biblijne w kontekście ekumenicznym

„Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze 
bynajmniej wypełniona do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od Jego 
przyjścia obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła 
dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze 
siły”. Tymi słowami rozpoczyna Ojciec Święty Jan Paweł II encyklikę o stałej 
aktualności posłania misyjnego Kościoła Redemptoris missio.' Najgłębszą istotą 
posłannictwa Kościoła, jego misją w ścisłym tego słowa znaczeniu, jest właśnie 
przepowiadanie Dobrej Nowiny o Chrystusie -  Jedynym Zbawicielu człowieka. 
Kościół zawsze starał się do siebie samego odnosić słowa św. Pawła: „Biada mi, 
gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16). Dwadzieścia wieków jego historii 
są świadectwem ciągle i na nowo podejmowanego orędzia o Bożej łasce, która 
objawiła się w osobie Jezusa Chrystusa (por. Tt 2, 11).

Kościół doby współczesnej charakteryzuje daleko idący pluralizm. Jest to 
przede wszystkim pluralizm różnych konfesji, wyznań, denominacji chrześcijań
skich. Także w obrębie każdej z konfesji spotyka się daleko idące zróżnicowa
nie. Będzie to więc zróżnicowanie natury teologicznej (różne opinie, sposoby 
interpretacji prawd teologicznych), kanoniczno-prawnej (wielość obrządków, tra
dycji liturgicznych i jurydycznych), czy choćby społecznej (głębokie różnice 
natury społeczno-politycznej). Chcąc dzisiaj wiernie i zgodnie z apostolskim 
mandatem Pana (por. Mt 16,16), przepowiadać Ewangelię współczesnemu czło
wiekowi, Kościół musi brać pod uwagę wszystkie te czynniki. Będąc bowiem 
społecznością zarazem empiryczną i duchową nie może lekceważyć żadnego 
z tych elementów. Konkretna sytuacja Kościoła określona poprzez splot wielora
kich czynników niejako z konieczności warunkuje sposób przepowiadania Do
brej Nowiny. I choć orędzie zbawienia dane Kościołowi zawsze pozostaje to samo, 
to jednak w mocy pozostaje wezwanie Chrystusa Pana, aby badać znaki czasu 
i we właściwy sposób wykorzystywać ów niepowtarzalny, biblijny, kairos.

Tym, co niejako narzuca się samo przez się w spojrzeniu na współczesny 
Kościół, jest wielość różnych wyznań. Wbrew gorącemu pragnieniu Pana Ko
ścioła wyrażonemu w modlitwie arcykapłańskiej, wspólnota Jego uczniów podzie
liła się w ciągu wieków na szereg różnych Kościołów i wspólnot eklezjalnych.
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Jednak dzięki łasce Ducha Świętego -  jak rnówi II Sobór Watykański -  w ostat
nich czasach zauważa się cały szereg podejmowanych wysiłków zmierzających 
do przywrócenia tej pełni jedności, jakiej chce Jezus Chrystus (por. DE 4). Wśród 
tych przejawów życia kościelnego, które służą „świętej sprawie jedności” stano
wiąc rękojmię i swego rodzaju pomyślną zapowiedź dla ekumenizmu, ojcowie 
soborowi wyróżniają: ruch biblijny i liturgiczny, głoszenie Słowa Bożego, naucza
nie katechizmu, apostolstwo świeckich, nowe formy życia zakonnego, naukę 
i działalność społeczną Kościoła. Wszystkie te przejawy działalności kościelnej 
wpisują się w szeroko rozumianą misję głoszenia Ewangelii współczesnemu czło
wiekowi. Nie bez powodu jednak Sobór na pierwszym miejscu wymienia tutaj 
ruch biblijny i liturgiczny oraz głoszenie Słowa Bożego. Te przecież elementy 
stanowią samo serce życia i działalności Kościoła. Historia ruchu ekumeniczne
go pokazuje, jak bardzo owocne może być wspólne dążenie do zgłębiania praw
dy objawionej. Można wręcz powiedzieć, że współczesny ruch ekumeniczny 
wyrósł z tęsknoty za bardziej przekonującym i zgodnym składaniem świadectwa 
Bożemu Słowu. Dzisiaj, chyba bardziej niż kiedykolwiek w dwudziestowiecznej 
historii chrześcijaństwa, zdajemy sobie sprawę jak ważna jest współpraca Ko
ściołów na polu przepowiadania Ewangelii. Dzisiejszy człowiek, zmęczony 
wielowiekowymi kłótniami dzielącymi wyznawców Chrystusa i zagubiony 
w pluralizmie życia, potrzebuje wspólnego świadectwa, wspólnej odpowiedzi da
wanej przez Kościoły na wezwanie Pańskie, aby idąc na krańce świata i głosząc 
Ewangelię czynić sobie uczniów. Jak więc dzisiaj przepowiadać Dobrą Nowinę 
w kontekście podziałów? Co należy czynić, aby rzeczywiście Słowo Boże prze
mieniało serca i umysły współczesnych słuchaczy? Jakie inicjatywy zmierzające 
do ożywienia apostolatu Słowa Bożego winny zostać podjęte przez Kościoły? Czy 
w ogóle jest możliwe wspólne przepowiadanie Ewangelii w sytuacji podzielone
go chrześcijaństwa? Jeżeli tak, to jakimi zasadami winni się kierować misjona
rze i ewangelizatorzy w owym procesie głoszenia Dobrej Nowiny? Co już zostało 
uczynione na tym polu? Oto tylko niektóre pytania, jakie będą wyznaczać dal
szy tok naszych rozważań. Z konieczności próba odpowiedzi na nie będzie jedy
nie fragmentaryczna, gdyż po prostu nie sposób objąć całego morza różnych 
inicjatyw ekumenicznych wyrosłych ze szczerego pragnienia wspólnego odkry
wania i przekazywania bogactwa objawionego Słowa Bożego. Nasze rozważania 
zacieśnimy więc tylko do współpracy Kościołów w przepowiadaniu Ewangelii 
w ścisłym tego słowa znaczeniu. Chodzić nam więc będzie głównie o to, co łą
czy się z biblijnym i liturgicznym zwiastowaniem Słowa Bożego w kontekście 
podzielonych Kościołów.

I. Teologiczne podstawy ekumenicznego apostolatu biblijnego
Na początku winniśmy zadać sobie podstawowe pytanie: dlaczego Kościoły 

mają dzisiaj wspólnie, w sposób może bardziej zaplanowany czy raczej skoor
dynowany, głosić Słowo Boże? Odpowiedź jest prosta. Wynika ona już z samej
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woli Zbawiciela wyrażonej w jego duchowym testamencie: „aby wszyscy byli 
jedno, aby świat uwierzył, żeś Mnie posłał (por. J 17, 21). Każdy z nas chrze
ścijan, jak i całe Kościoły są adresatami Bożego Słowa. Przez nie Bóg zwraca 
się do nas -  jak mówi II Sobór Watykański -  jak do swoich przyjaciół, aby za
prosić nas do wspólnoty swego życia (por. KO 2). Niezależnie od naszych po
działów jako chrześcijanie wszyscy jesteśmy Ludem Księgi. Słowo Boże jest 
ponad wszelkimi ludzkimi podziałami, choć dla prawdy historycznej należy po
wiedzieć, że do podziałów w Kościele przyczyniły się spory wokół sposobów 
jego interpretacji, autorytetu Biblii, czy też relacji pomiędzy samym Słowem 
Bożym a Tradycją. Pismo Święte zostało powierzone całemu Kościołowi. Jest 
wspólnym dobrem chrześcijaństwa. Z niego zawsze Kościół czerpał natchnienie 
dla swego życia. To właśnie wierność Bożemu Słowu kazała wystąpić reforma
torom wówczas, gdy niektórzy ludzie Kościoła próbowali zdobyć władzę na Sło
wem, manipulować nim czy też wykorzystywać je do własnych celów.2

Boże słcAvo, jak mówi autor listu do Hebrajczyków, jest słowem skutecz
nym, sprawiającym to, co oznacza (por. Hbr 4, 12). To Słowo-czyn zawierające 
zawsze nową siłę, siłę stwórczą, ale i osądzającą pragnienia i myśli serca (por. 
tamże). Tym słowem jest dla nas sam Jezus Chrystus -  Słowo Wcielone, poprzez 
które Bóg przemówił najpełniej do człowieka. Słowo stało się ciałem i zamiesz
kało pomiędzy nami, powie św. Jan Apostoł (por. J 1, 14). Ono jest mową Boga 
do człowieka; mową, która wzywa do jedności pośrodku podziałów, do pojedna
nia wśród niezgody, do przebaczenia pośród doznanych krzywd. Mieli rację Oj
cowie soborowi przygotowujący tekst Dekretu o ekumenizmie stwierdzając, iż: 
„Pismo święte jest dla dialogu znakomitym narzędziem w potężnym ręku Boga 
do osiągnięcia tej jedności, którą Zbawca wskazuje wszystkim ludziom” (DE 21). 
Dzisiaj możemy powiedzieć, że to stwierdzenie, zainspirowane zresztą wypowie
dzią wybitnego ekumenisty i obserwatora soborowego, Maxa Thuriana, okazało 
się stwierdzeniem prawdziwie profetycznym, wyznaczającym na długie lata wspól
ną drogę poszukiwań biblistów, egzegetów i ekumenistów. Rzeczywiście, do mocy 
Bożego Słowa odwołujemy się wszyscy, niezależnie od naszej przynależności kon
fesyjnej. Tu właśnie znajduje się reguła naszej wiary. Przed czterdziestoma z górą 
laty prawosławny teolog emigracyjny, Paul Evdokimov, mówił: „Katolicy, prote
stanci, prawosławni -  wszyscy grupujemy się wokół Biblii. Biblia zamknięta łączy 
nas; z chwilą gdy otworzymy jej stronice, Biblia otwarta rozdziela nas”.3 Może 
nie przypuszczał wówczas, jak wiele zmieni się w ciągu tych czterdziestu lat. 
Dziś możemy śmiało powiedzieć, iż jest właśnie odwrotnie. Biblia zamknięta, nie 
czytana, przykryta kurzem na górnej półce naszej biblioteki, dzieli nas. Biblia 
otwarta -  łączy. Ponowne otwieranie tej Księgi, jakie dokonuje się w Kościele 
rzymskokatolickim połączone z odnową biblijną owocuje wzrostem świadomo
ści, iż właśnie tutaj znajdują się korzenie naszej wiary. Truizmem będzie przy
pominanie jak wiele my, katolicy, zawdzięczamy umiłowaniu Słowa Bożego przez 
naszych braci protestantów. Wspólne pochylanie się nad spisanym Słowem Bo
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żym pogłębia świadomość, iż w zasadniczych zrębach, w tym, co najbardziej pod
stawowe w naszej wierze, już jesteśmy jedno. Sięgając do Biblii, czynimy wspól
ny zwrot ku centrum, ku temu, co w chrześcijaństwie najistotniejsze -  ku samemu 
Chrystusowi przemawiającemu dziś do swego Kościoła.4

Przepowiadane w Kościele Słowo Boże jest słowem stwarzającym jedność po
środku naszych podziałów. Dzięki ożywczej mocy Ducha Świętego staje się ono 
coraz bardziej nie tylko instrumentem dialogu, jak mówi Sobór, ale przede wszyst
kim środkiem dla budzenia, ożywiania wiary i zrozumienia misterium Chrystusa 
i jego Kościoła. Ogromny wysiłek wspólnej refleksji teologicznej połączonej z po
kornym wsłuchiwaniem się w to Słowo obala wiele uprzedzeń, rozszerza horyzonty, 
przybliża stanowiska, oświetla drogę, przyśpiesza godzinę jedności i pozwala na 
dzielenie się radością już odzyskanej wspólnoty w wierze.5

Sobór Watykański II, dając w Dekrecie o ekumenizmie krótką charaktery
stykę Kościołów i wspólnot chrześcijańskich nie będących w pełnej komunii 
z Kościołem rzymskokatolickim, o Kościołach wyrosłych z Reformacji mówi na
stępująco: „Rozmiłowanie w Piśmie Świętym oraz cześć czy prawie kult dla niego 
skłania braci naszych do ciągłego i wnikliwego studiowania tych świętych kart: 
Ewangelia bowiem «jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego, najpierw 
Żyda, a potem Greka» (Rz 1, 16). Przyzywając Ducha Świętego doszukują się 
w Piśmie Świętym Boga jako przemawiającego do nich w Chrystusie, zapowie
dzianym przez Proroków, wcielonym dla nas Słowie Bożym. Kontemplują w 
Piśmie Świętym życie Chrystusa i to, czego boski Mistrz nauczał i dokonał dla 
zbawienia ludzi, zwłaszcza tajemnice Jego śmierci i zmartwychwstania” (DE 21). 
Nieco dalej zaś, opisując owoce chrześcijańskiego sposobu życia spadkobierców 
Reformacji, Sobór dodaje: „Chrześcijański styl życia tych braci zasila się wiarą 
w Chrystusa, a krzepi łaską chrztu i słuchaniem Słowa Bożego. Przejawia się to 
w osobistej modlitwie, w rozważaniu Pisma Świętego, w kulcie sprawowanym 
przez wspólnotę zbierającą się, aby chwalić Boga” (tamże, 23).6

Jeśli zaś chodzi o tradycje teologiczne Kościołów Wschodnich, to Sobór pod
kreśla ich znakomite zakorzenienie w Piśmie Świętym oraz egzystencjalne osa
dzenie w życiu i liturgii Kościoła (DE 17).7

Już choćby powyższe teksty soborowe wskazują na znaczenie i doniosłą rolę, 
jaką odgrywa Słowo Boże we współczesnym ruchu ekumenicznym. Sobór pod
kreślając mocno zaangażowanie wszystkich chrześcijan na rzecz przybliżania 
współczesnemu człowiekowi niewyczerpanego skarbca Ewangelii, dostrzega jed
nocześnie „odmienne zapatrywania na stosunek Kościoła do Pisma Świętego, 
w którym wedle wiary katolickiej urząd nauczycielski Kościoła zajmuje specjal
ne miejsce w wyjaśnianiu i głoszeniu pisanego Słowa Bożego” (DE 21). Rze
czywiście, wiele problemów pojawiających się w oficjalnych dialogach 
międzywyznaniowych czy dochodzących do głosu także w życiu konkretnych 
Kościołów ma swoje źródło w odmiennym sposobie interpretacji tekstów biblij
nych. Mamy tu na myśli zwłaszcza problemy związane z naturą i strukturą Ko
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ścioła, kwestię rozumienia prymatu piotrowego i jego relację do kolegialności 
w Kościele, czy choćby kontrowersyjną sprawę święceń kapłańskich kobiet. Do
kument Papieskiej Komisji Biblijnej: Uinterpretazione della Bibbia nella Chie- 
sa% (Interpretacja Biblii w Kościele) z dnia 15.04.1993 r. przyznaje właśnie 
wspólnym, międzywyznaniowym, poszukiwaniom egzegetycznym niezastąpioną 
rolę w rozwiązywaniu narosłych problemów teologicznych wynikłych z różnej 
interpretacji tekstów biblijnych.9

Podsumowując nasze rozważania dotyczące teologicznych podstaw aposto
latu biblijnego należy przypomnieć jeszcze raz podstawową prawdę, że Biblia 
jest wspólnym dobrem całego chrześcijaństwa. Do niej przecież wszyscy się 
odwołujemy pragnąc naprawić zgorszenie podziału. Jest słowem Boga, które łą
czy wierzących wokół osoby Jego Syna -  Wcielonego Słowa. Dziś możemy już, 
pomimo dzielących nas jeszcze różnic, stanąć razem wokół stołu Bożego Słowa, 
aby wsłuchując się w nie przybliżać się wzajemnie do siebie. Trwając razem 
wokół stołu Słowa widzimy wyraźniej jak wiele nas łączy; dostrzegamy jedno
cześnie, że choć już jesteśmy zjednoczeni wokół Bożego Słowa, to przecież cią
gle pozostajemy podzieleni w sprawowaniu Eucharystii. Wierzymy jednak, że 
poprzez wspólne, pokorne, wsłuchiwanie się w to, co dziś mówi Duch do Ko
ściołów ,Pan skróci czas naszego oczekiwania dnia, kiedy to staniemy wokół 
jednego stołu Słowa i Ciała Chrystusa.

II. Przykłady praktycznej współpracy w apostolstwie biblijnym

1. Ekumeniczne przekłady Pisma Świętego
Polem szeroko rozumianej współpracy Kościołów w przepowiadaniu Ewan

gelii jest podejmowana od wielu lat praktyka wspólnych ekumenicznych prze
kładów Pisma Świętego. Ze strony Kościoła rzymskokatolickiego impuls do takiej 
działalności dał oczywiście II Sobór Watykański. Tenże Sobór w Konstytucji
0 Objawieniu Bożym mówi, co następuje: „Ponieważ Słowo Boże powinno być 
po wszystkie czasy wszystkim dostępne, Kościół stara się o to z macierzyńską 
troską, by opracowano odpowiednie i ścisłe przekłady na różne języki, zwłasz
cza z oryginalnych tekstów Ksiąg świętych. Skoro one przy danej sposobności
1 za zezwoleniem władzy Kościoła zostaną sporządzone wspólnym wysiłkiem 
z braćmi odłączonymi, będą mogły być używane przez wszystkich chrześcijan” 
(KO 22). Powyższe słowa znalazły się w Konstytucji dopiero po burzliwej dys
kusji, która ujawniła wiele obaw, ale i jednocześnie nadziei związanych z moż
liwością praktycznej współpracy na polu ekumenicznych tłumaczeń Pisma 
Świętego.10 Tradycja wspólnych interkonfesyjnych przekładów Biblii jest jed
nak o wiele starsza. Już w 1776 r. katolicki biblista, Richard Simon, zapropono
wał francuskim protestantom wspólny przekład Pisma Świętego, podając zasady 
tłumaczenia aktualne do dziś. W niespełna sto lat później pastor Edward Peta- 
vel, ksiądz katolicki Eugeniusz Blanc oraz uczony hebraista Ludwig Bing zało
żyli stowarzyszenie dla narodowego przekładu Biblii na j. francuski. Niestety ich
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pionierska inicjatywa wyprzedzając tamte czasy me doczekała się praktycznej 
realizacji w postaci pierwszego ekumenicznego tłumaczenia Pisma Świętego."

Po wielu inicjatywach prywatnych podejmowanych wspólnie przez katoli
ków i protestantów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, dopiero w czasach 
II Soboru Watykańskiego zarysowała się realna perspektywa sfinalizowania mię
dzywyznaniowego tłumaczenia Biblii. W 1963 r. przedstawiciele Zjednoczonych 
Towarzystw Biblijnych skierowali do kard. A. Bea, przewodniczącego Sekreta
riatu ds. Jedności Chrześcijan, zaproszenie do ściślejszej współpracy w dziedzi
nie wspólnych przekładów Pisma Świętego. Wraz z promulgacją Konstytucji
0 Objawieniu Bożym droga do opracowywania ekumenicznych przekładów zo
stała definitywnie otwarta. Ostatecznie 1.06.1968 r. Zjednoczone Towarzystwa Bi
blijne i Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan ogłosiły wspólny dokument 
zatytułowany: Podstawowe wskazania dla współpracy międzywyznaniowej w dzie
dzinie tłumaczenia Biblii}1 Dokument ten regulował główne aspekty techniczne
1 praktyczne dotyczące przyszłych tłumaczeń. Jeśli chodzi o pewne elementy kon
trowersyjne, jak np. sprawa natchnienia i autorytetu tzw. ksiąg deuterokanonicz- 
nych, to w tej materii postulowano, aby przyszłe tłumaczenia interkonfesyjne 
uwzględniały owe księgi, umieszczając je w osobnej sekcji po księgach protoka- 
nońicznych Starego Testamentu, a bezpośrednio przed Nowym Testamentem. 
Takie wspólne tłumaczenia winny mieć aprobatę Zjednoczonych Towarzystw Bi
blijnych, jak i imprimatur kompetentnej władzy kościelnej.13 Po tej wspólnej 
deklaracji, w niespełna trzy lata później, w 1970 r. istniało już około 150 eku
menicznych przekładów poszczególnych ksiąg biblijnych. Całą Biblię Ekumenicz
ną mają już np.: Amerykanie, Chorwaci, Czesi, Hiszpanie, Japończycy, Włosi. 
Do najbardziej znanych należy z pewnością Niemiecka Biblia Ekumeniczna (Ein- 
heistubersetzung der Heiligen Schrift) z 1980 r. Ukazuje się ona w różnych wy
daniach, jako Biblia rodzinna, szkolna, świąteczna, kieszonkowa, ilustrowana. 
W 1982 r. Niemcy otrzymali jeszcze jeden, bardzo popularny, ekumeniczny prze
kład w potocznym języku niemieckim Die Bibel im heutigen Deutsch. Także 
międzywyznaniowy włoski przekład Nowego Testamentu na język potoczy Pa
wła del Signore. Traduzione interconfessionale dal testo greco in lingua corren- 
te, wydany w 1976 r., okazał się bardzo popularny rozchodząc się w nakładzie 
ponad trzech milionów egzemplarzy. Do tego należy dodać wydanie ekumenicz
nej Biblii francuskiej dla niewidomych w języku Braille’a (41 tomów!), czy 
choćby przygotowywany także wspólny przekład Biblii na język esperanto pod 
egidą Instytutu Biblijnego w Rawennie.14

W środowisku polskim prace nad ekumenicznym tłumaczeniem Biblii postę
pują niestety dosyć wolno. Nie licząc raczej prywatnych inicjatyw podejmowa
nych przez teologów skupionych wokół Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
oraz przez takich biblistów katolickich, jak bp Kazimierz Romaniuk czy 
ks. Michał Czajkowski, do tego czasu mamy jedynie ekumeniczny przekład Ewan
gelii według św. Mateusza opracowany przez Towarzystwo Biblijne w Polsce oraz
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grupę teologów katolickich pod kierunkiem ks. Jerzego Banaka. W przygotowa- 
niu jest obecnie przekład Ewangelii według św. Marka.

2. Apostolat biblijny
Słowo Boże jest Słowem żywym tylko wówczas, gdy jest czytane, prokla- 

mowane w Kościele, medytowane tak przez poszczególnych wiernych, jak i przez 
całe Kościoły. Biblia zamknięta pozostaje dla czytelnika czy słuchacza słowem 
martwym. Konieczny jest więc apostolat biblijny. W kontekście podzielonych 
Kościołów winien to być apostolat ekumeniczny. Przez ten sposób aktywności 
rozumiemy wszelkie działania podejmowane przez wierzących z różnych Kościo- 
łów mające na celu propagowanie Słowa Bożego. Działają na tym polu różnego 
rodzaju stowarzyszenia, mające w swoich szeregach nie tylko protestantów, pra- 
wosławnych, katolików, ale i żydów. Powstają wspólne komentarze i inne oprą- 
cowania, wspólnie kolportuje się Biblię i literaturę biblijną. Organizowane są 
międzywyznaniowe kursy, sympozja, niedziele i całe tygodnie biblijne. Pomocą 
w głoszeniu Słowa Bożego służą środki społecznego przekazu.15 Dziś niepodob- 
na prowadzić studia biblijne w zacieśnieniu do jednej tylko tradycji kościelnej. 
Właśnie tutaj widać chyba najwyraźniej duże osiągnięcia, jakie przyniósł nowy 
duch ekumenizmu. Dziś wiele instytutów biblijnych jest otwartych dla chrzęści- 
jan ze wszystkich denominacji. Współczesna biblistyka już dawno wyrwała się 
ze sztywnych konfesyjnych ograniczeń.

3. Praktyczna pomoc
Wymienić należy także cały szereg akcji charytatywnych związanych z prze- 

kazywaniem egzemplarzy Biblii oraz literatury religijnej zwłaszcza do krajów 
byłego Związku Radzieckiego. Ze strony katolickiej szczególne zasługi na tym 
polu ma wydawnictwo ״La Vie avec Dieu” (Ccçiü ή Âîaîë) w Brukseli, Centrum 
 -Russia Ecumenica” w Rzymie, Ośro״ Russia Cristiana” w Mediolanie, Ośrodek״
dek ״Opere Religiose Russe” działający przy Collegium Rusicum w Rzymie. Bazę 
finansową dla tych ośrodków w dużym stopniu stanowi zasłużona katolicka 
organizacja pomocy dla Kościołów na Wschodzie zwana ״Kirche in Not/Ostprie- 
sterhilfe” z centrum w Königstein, w Niemczech.

Ze strony protestanckiej do kolportażu literatury biblijnej aktywnie przyczy- 
niła się niemiecka misja ״Licht im Osten” z Komtal k. Stuttgartu oraz paryskie 
środowisko YMCA-Press. Nie sposób w końcu nie wspomnieć o cennej inicja- 
tywie podjętej w 1988 r. przez Ekumeniczną Wspólnotę z Taizć z okazji Mile- 
nium Chrztu Rusi. Podarowano wówczas Patriarchatowi Moskiewskiemu 1 milion 
egzemplarzy Nowego Testamentu.16 Wszystkie te różnorodne inicjatywy z prze- 
szłości, jak i te obecnie podejmowane, świadczą o konieczności i daleko idących 
możliwościach apostolstwa biblijnego. Musi ono być oczywiście prowadzone 
w sposób mądry i zaplanowany. Ostatecznie jest tylko środkiem, nie celem sa- 
mym w sobie. Zmierza bowiem do tego, aby doprowadzić człowieka do spotka-
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nia z żywym Bogiem przemawiającym w swoim Słowie. Cytując słowa kard. 
F. Kóniga można powiedzieć, że celem apostolstwa biblijnego jest nie tyle inter
pretacja Biblii, ile interpretacja życia.17

*  *  *

W naszych Kościołach Księga Słowa króluje z ambony, ołtarza czy pośrod
ku wspólnoty chrześcijańskiej. W ten sposób daje świadectwo o powszechnej 
zbawczej inicjatywie Boga, który pragnie „wszystko na nowo zjednoczyć 
w Chrystusie jako Głowie” (por. Ef 1, 10). Ta Księga Pojednania -  jak mówi 
ks. Michał Czajkowski -  przypomina nam nieustannie, że „co niemożliwe jest 
u ludzi, możliwe jest u Boga” (Łk 18, 27). W tym Bożym „słowoczynie” znaj
duje się źródło naszej nadziei ekumenicznej.18

Jest więc wiele możliwości wzajemnej współpracy, jakie rysują się przed po
dzielonymi Kościołami w dziedzinie wspólnego głoszenia Ewangelii. Dziś stają 
się one wręcz wyzwaniem duszpasterskim stojącym przed każdym z Kościołów. 
W trakcie licznych dialogów ekumenicznych udało się już wypracować wiele 
teologicznych i praktycznych zasad, jakie winny obowiązywać tych, którzy 
w sposób bezpośredni zajmują się zwiastowaniem Bożego Słowa. Regulują one 
cały szereg zagadnień związanych z głoszeniem Dobrej Nowiny w kontekście po
działów Kościoła.19 Potrzebna jest praktyczna recepcja tych zasad na poziomie 
życia konkretnych wspólnot. Pojawia się tutaj kolejny postulat: w sytuacji wielu 
Kościołów, zwłaszcza na terenie byłego Związku Radzieckiego konieczna wyda
je się potrzeba tzw. informacji ekumenicznej, wzajemnego powiadamiania się 
o ważniejszych przedsięwzięciach duszpasterskich, tak w ramach swojego Ko
ścioła, czy też podejmowanych wspólnie. To, co można czynić, wręcz należy 
czynić dzisiaj wspólnie.
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