Kościół i media społecznościowe
„Wiara jako słuchanie i widzenie
29. Zważywszy na to, że poznanie wiary związane jest z Przymierzem
z Bogiem wiernym, który zacieśnia więź miłości z człowiekiem i kieruje do niego
Słowo, Biblia przedstawia je jako słuchanie; kojarzone jest ze zmysłem słuchu.
Św. Paweł posłuży się formułą, która stała się klasyczna: fides ex auditu – «wiara
rodzi się z tego, co się słyszy» (Rz 10, 17). Poznanie związane ze słowem jest zawsze
poznaniem osobistym, rozpoznającym głos, otwierającym się na niego w wolności
i idącym za nim w posłuszeństwie. Dlatego św. Paweł mówił o „posłuszeństwie
wiary” (por. Rz 1,5; 16,26). Ponadto wiara jest poznaniem związanym z upływem
czasu, którego potrzebuje słowo, aby się wypowiedzieć: jest poznaniem, którego
uczymy się jedynie na drodze naśladowania. Słuchanie pomaga dobrze ukazać
związek między poznaniem i miłością.
Jeśli chodzi o poznanie prawdy, to słuchanie przeciwstawiano niekiedy widzeniu,
właściwemu jakoby kulturze greckiej. O ile z jednej strony światło umożliwia
kontemplację całości, do której człowiek zawsze aspirował, to z drugiej strony,
wydaje się nie pozostawiać miejsca dla wolności, ponieważ zstępuje z nieba i dociera
bezpośrednio do oka, nie wymagając, by oko odpowiedziało. Ponadto światło wydaje
się skłaniać do kontemplacji statycznej, bez odniesienia do konkretnego czasu,
w którym człowiek cieszy się i cierpi. Zgodnie z tą koncepcją, biblijne podejście
do poznania przeciwstawiałoby się podejściu greckiemu, które w poszukiwaniu
całkowitego zrozumienia rzeczywistości powiązało poznanie z widzeniem.
Natomiast jest jasne, że ta rzekoma opozycja nie odpowiada faktom biblijnym.
Stary Testament łączył obydwa rodzaje poznania, ponieważ słuchanie słowa Bożego
łączy się z pragnieniem oglądania oblicza Boga. W ten sposób stał się możliwy dialog
z kulturą helleńską, dialog należący do istoty Pisma Świętego. Słuchanie wskazuje
na osobiste powołanie i posłuszeństwo, a także na fakt, że prawda objawia się
w czasie; wzrok umożliwia pełny ogląd całej drogi i pozwala wpisać się w wielki
Boży plan; bez tego oglądu dysponowalibyśmy jedynie odosobnionymi fragmentami
nieznanej całości.
30. Związek między widzeniem i słuchaniem jako narzędziami poznania wiary
bardzo jasno widoczny jest w Ewangelii św. Jana. W czwartej Ewangelii wierzyć
to słuchać i jednocześnie widzieć. Słuchanie w wierze przebiega zgodnie z formą
poznania właściwą dla miłości: jest to słuchanie osoby, rozróżniające i rozpoznające

głos Dobrego Pasterza (por. J 10, 3-5); to słuchanie nakazujące naśladowanie, jak
w przypadku pierwszych uczniów, którzy «usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem»
(J 1, 37). Z drugiej strony, wiara związana jest także z widzeniem. Niekiedy widzenie
znaków dokonanych przez Jezusa poprzedza wiarę, jak w wypadku Żydów, którzy
po zmartwychwstaniu Łazarza, «ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyli
w Niego» (J 11, 45). W innych przypadkach to wiara prowadzi do głębszego
widzenia: «jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą» (J 11, 40). W końcu wiara
i widzenie splatają się: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy [...] w Tego, który Mnie
posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał» (J 12, 44-45). Dzięki temu
zespoleniu ze słuchaniem, widzenie staje się pójściem za Chrystusem, a wiara jawi
się jako droga widzenia, na której oczy przyzwyczajają się do spoglądania w głąb.
I tak, w poranek wielkanocny, od Jana, który gdy jeszcze było ciemno, przed pustym
grobem «ujrzał i uwierzył» (J 20, 8), przechodzimy do spojrzenia Marii Magdaleny,
która już widzi Jezusa (por. J 20, 14) i chce Go zatrzymać, ale zostaje zachęcona
do kontemplowania Go na Jego drodze do Ojca, aż do pełnego wyznania samej
Magdaleny wobec uczniów: «Widziałam Pana» (J 20, 18).
Jak można osiągnąć tę syntezę słuchania i widzenia? Staje się to możliwe gdy
bierzemy za punkt wyjścia konkretną osobę Jezusa, którego widzimy i słuchamy.
On jest Słowem, które stało się ciałem, którego chwałę oglądaliśmy (por. J 1, 14).
Światło wiary jest światłem Oblicza, w którym widać Ojca. Prawda, którą wiara
pojmuje, jest bowiem w czwartej Ewangelii objawieniem się Ojca w Synu, w Jego
ciele oraz w Jego ziemskich czynach; tę prawdę można określić jako «jaśniejące
życie» Jezusa. Oznacza to, że poznanie wiary nie zachęca nas do oglądania czysto
wewnętrznej prawdy. Prawda, jaką przed nami odsłania wiara, jest prawdą skupioną
na spotkaniu z Chrystusem, na kontemplacji Jego życia, na dostrzeganiu Jego
obecności. W tym sensie św. Tomasz z Akwinu mówi o oculata fides Apostołów –
wierze, która widzi! – wobec Zmartwychwstałego widzianego w ciele. Zobaczyli
zmartwychwstałego Jezusa na własne oczy i uwierzyli, to znaczy mogli przeniknąć
w głębię tego, co widzieli, by wyznać Syna Bożego, siedzącego po prawicy Ojca.”
Fragment encykliki Papieża Franciszka Lumen Fidei o wierze. 29 VI 2013.
Drukarnia Watykańska 2013. s.36-40.

