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Wiara jako synteza s³uchania i widzenia wed³ug Lumen fidei
W drugiej czêci encykliki Lumen fidei papie¿a Franciszka zosta³ podjêty
bardzo wa¿ny aspekt rozwa¿añ o wierze pochodz¹cej ze s³uchania i widzenia1.
W tym g³êbokim zwi¹zku biskup Rzymu dostrzega sens historycznego rozwoju
wiary oraz ubogacenia ludzkiego istnienia we wszystkich jego wymiarach2. Niew¹tpliwie kategorie s³uchania i wiedzenia maj¹ ca³kiem pierwotne i bezporednie odniesienie do osobowej wiary cz³owieka oraz wspólnotowej wiary Kocio³a. Na nich opiera siê przede wszystkim zwi¹zek i relacyjnoæ s³owa i jego
odbiorcy. Dziêki nim powstaje dynamizm ludzkiego dzia³ania i rodzi siê pragnienie nieustannego wstêpowania w now¹ przestrzeñ poznawcz¹ wiary, a nastêpnie
uczynienia jej prawdziwym dowiadczeniem w spotkaniu z Bogiem. Choæ s³uchanie i widzenie z natury swej przeznaczone s¹ do spe³nienia odrêbnej i zarazem innej funkcji, to ich rola w stosunku do wiary jest na swój sposób zamienna
i komplementarna. Ponadto indywidualne znaczenie obu przymiotów w perspektywie wiary zak³ada ich zró¿nicowan¹ interpretacjê teologiczn¹.

1. Od s³uchania i widzenia do s³owa i wiat³a
Wiara osoby czerpie z g³êbokiego ród³a przekazu wewnêtrznego i zewnêtrznego. O ile ten dar wewnêtrzny stanowi nieogarnion¹ tajemnicê przenikania z góry
ludzkiego rozumu, wiadomoci i ducha, o tyle dar zewnêtrzny jawi siê jako co
danego i dostêpnego cz³owiekowi. Wród takich darów s¹ w³anie mo¿liwoæ s³uchania i widzenia, ale te¿ uczestniczenia w s³owie i wietle. Wed³ug papie¿a, skoro
wiara jest s³uchaniem i widzeniem, to przekazywana jest równie¿ jako s³owo i wiat³o3. Jednak s³owo musi byæ najpierw us³yszane a wiat³o dostrze¿one, aby mog³y
staæ siê nasz¹ w³asnoci¹. Inaczej mówi¹c, bez zdolnoci s³yszenia i widzenia nie
sposób oczekiwaæ otwarcia ani tym bardziej rozumienia s³owa czy poznania wiat³a.
1
2
3

Franciszek, Lumen fidei, 29-31.
Tam¿e, 6.
Tam¿e, 37.
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Dlatego ten, kto nale¿ycie przyjmuje zadatek s³uchania i widzenia, nigdy nie mo¿e
przestaæ s³yszeæ g³osu Boga ani utraciæ pragnienia widzenia Jego wiat³a4. Zdaniem
Paula Evdokimova, s³owo wchodzi do historii, nie tylko mówi, lecz tworzy historiê
i wzywa ludzi do czynów, które widzialnie wyra¿aj¹ ich ducha. Czas jest nieod³¹czny od przestrzeni i ka¿de twórcze s³owo kieruje siê do s³uchu i wzroku5.
Poniewa¿ egzystencja ludzka ma strukturê dialektyczn¹ i dynamiczn¹, pozwala jej to znajdowaæ siê w nieustannym poszukiwaniu nowoci, odrodzenia
oraz d¹¿eniu do nowej jakoci bytowania. Dzieje siê tak w znacz¹cym stopniu za
porednictwem dialektycznego zwi¹zku wra¿liwoci s³uchowej na s³owo oraz
przyci¹gania wzrokowego wiat³em. Dlatego przyjête ze s³yszenia s³owo staje siê
odpowiedzi¹, wyzwaniem i w ten sposób rozbrzmiewa z ogromn¹ si³¹, anga¿uj¹c nie tylko jednostkê, ale i spo³ecznoæ powszechn¹. Obecnoæ s³owa daje przekonanie o potrzebie wiary i ufnoci w jego niezmienny oraz nieprzemijaj¹cy charakter. To wam oznajmiamy, co by³o na pocz¹tku, comy us³yszeli o S³owie
¿ycia, co ujrzelimy w³asnymi oczami, na co patrzylimy i czego dotyka³y nasze
rêce  bo ¿ycie objawi³o siê. Mymy je widzieli, o nim wiadczymy (1 J 1-3).
Podobn¹ rzecz nale¿y oznajmiæ o wietle, w które wpatruj¹c siê, zbli¿amy siê do
jasnoci Pañskiej, która odbija siê jakby w zwierciadle. Odbicie tego wiat³a za
przenosi siê z jednego oblicza na drugie, tak jak Moj¿esz nosi³ w sobie odblask
chwa³y Bo¿ej po rozmowie z Nim6. Bóg zab³ysn¹³ w naszych sercach, by olniæ
nas jasnoci¹ poznania chwa³y Bo¿ej na obliczu Chrystusa (2 Kor 4,6).
wiat³o Jezusa, jak podkrela papie¿, janieje jak w zwierciadle na obliczach
chrzecijan i tak siê rozchodzi, i tak dociera do nas, abymy i my mieli udzia³
w tym widzeniu i odzwierciedlali innym Jego wiat³o7. W koñcu wiat³em przenikniête jest ca³e ¿ycie cz³owieka zarówno w sensie samodoskonalenia, jak
i upadku. Ponadto ono przychodzi sk¹din¹d i gdzie indziej prowadzi ludzi wyznaj¹cych jego zasadê oddzia³ywania. Jednak¿e wiat³o, ale tak¿e s³owo, które
czerpie swoj¹ ¿ywotnoæ z widzenia i s³yszenia, nie przestaje wzywaæ osoby
ludzkiej do wiarygodnej akceptacji tej z³o¿onej relacyjnoci. Na czym ma polegaæ ta w³aciwa afirmacja? Nale¿y tu zwróciæ uwagê przede wszystkim na nastêpuj¹ce zjawisko, otó¿ wiat³o i s³owo jako dwie ró¿ne rzeczywistoci, a zarazem
stanowi¹ce odmienn¹ perspektywê spojrzenia na wiat stworzony i niestworzony, nie przestaj¹ nigdy istnieæ w oderwaniu od indywidualnego widzenia i s³uchania. Zatem nie s¹ one i nie mog¹ byæ oddzielone od ród³a pierwotnego. Co
wiêcej wskazuj¹ na zachodz¹c¹ miêdzy nimi zale¿noæ i skuteczne wzajemne dope³nienie. Tego za nie mo¿na lekcewa¿yæ w kontekcie wiary osobowej.
Por. J. Ratzinger, Na pocz¹tku Bóg stworzy³
Cztery kazania o stworzeniu i upadku. Konsekwencje wiary w stworzenie, Karków 2006, s. 95-96.
5
P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piêkna, t³um. M. ¯urowska, Warszawa 1999, s. 34-35.
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Franciszek, Lumen fidei, 37.
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Tam¿e, 37.
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Dopiero na gruncie wiary staje siê mo¿liwe uznanie podstaw tej niezwyk³ej
relacyjnoci. Konsekwencj¹ tego jest dojcie do przekonania, ¿e tylko uwa¿ne
s³uchanie rozwija têsknotê za prawdziwym s³owem bynajmniej nie dla zaspokojenia w³asnej ciekawoci, ale choæby celem zmiany swego stosunku wobec s³owa codziennego i – co najwa¿niejsze – s³owa objawionego. Natomiast umiejêtnoæ dostrze¿enia ludzkimi oczami tego, co istotnie siê kryje w promieniach
wiat³a doczesnego, czyli wpierw jasnoci i ciep³a, z zasady pobudza i daje odwagê ku odnalezieniu wiat³a jeszcze innego oraz pozadoczesnego, tego, które
jest niezrównane z tym aktualnie dostêpnym i zwrócone ca³kowicie ku przysz³ej
pe³ni i nieograniczonoci.

2. Przeciwieñstwo miêdzy s³uchaniem a widzeniem
W encyklice Lumen fidei czytamy, ¿e w przesz³oci s³uchanie przeciwstawiano niekiedy widzeniu, a powodem tego by³a niejako kultura helleñska8. W niej
bowiem, w przeciwieñstwie do tradycji hebrajskiej uznaj¹cej wy¿szoæ s³uchu
nad wzrokiem, od pocz¹tku przewy¿sza³ zmys³ widzenia nad zmys³em s³yszenia,
a za ni¹ te¿ posz³a ca³a tradycja zachodnia. Na tê kwestiê niegdy zwróci³ uwagê
teolog protestancki Gerhard Kittel, twierdz¹c, ¿e w tekstach mesjañskich formu³a
s³uchaj Izraelu ustêpuje miejsca formule podnie wzrok i zobacz9. W zwi¹zku
z tym niektórzy zwolennicy wschodniej teorii obrazu i wiat³a, a nastêpnie jego
przewagi nad s³owem i s³uchem, chêtnie powo³uj¹ siê na scenê z przemienienia,
kiedy porodku miêdzy dwoma prorokami, Moj¿eszem i Eliaszem, jawi siê Pan
(Mt 17,3), albo te¿ jedno z b³ogos³awieñstw: B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹ (Mt 5,8). G³ównym zadaniem próby oddzielenia, a nawet przeciwstawienia, dwóch ca³kiem ró¿nych prerogatyw na drodze
poznania i zg³êbienia wiary cz³owieka jest wywo³anie napiêcia. Samo zjawisko
wiary bowiem w rzeczywistoci zak³ada zró¿nicowan¹ reakcjê, niezrównany
poziom percepcji i wielorakoæ rodków porednich.
Forma takiego dzia³ania zatem nie wydaje siê sprzeczna z podstawow¹ intencj¹ poszukiwania odpowiedniej metody s³u¿¹cej osi¹gniêciu zamierzonego
celu. Mo¿na nawet rzec, ¿e jest ona w pewnym sensie niezbêdna, aby rozwijaæ
wielostronne i niczym nieograniczone podejcie do ca³ego zjawiska wiary. W ten
sposób równie¿ kszta³tuje siê doktryna chrzecijañska, która dziêki swoim zró¿nicowanym pogl¹dom i koncepcjom tworzy bardziej otwart¹ postaæ w relacji do
innych dyscyplin naukowych, a – co najistotniejsze – w odniesieniu do innych
religii10. Niemniej jednak problem pojawia siê wtedy, jeli wewn¹trz okrelonej
8
9
10

Franciszek, Lumen fidei, 29.
G. Kittel, Die Religiongeschichte und das Urchristentum, Tübingen 1932, s. 34.
Por. J. Ratzinger, Wieloæ religii i jedno Przymierze, t³um. E. Pieciul, Poznañ 2004, s. 55-58.
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struktury poznania religijnego dochodzi do sztucznego zderzania odmiennych
wizji i priorytetów postrzegania. Bêdzie to dotyczyæ miêdzy innymi kryterium
s³uchania i widzenia w relacji do wiary. St¹d w pe³ni zasadna i trafna intencja
zawarta w encyklice, aby staraæ siê nie szukaæ na si³ê opozycji miêdzy s³yszeniem i widzeniem, a wreszcie miêdzy s³owem i wiat³em.
Jak bowiem zosta³o podkrelone, Stary Testament ³¹czy obydwa rodzaje poznania, poniewa¿ s³uchanie s³owa Bo¿ego ³¹czy siê z pragnieniem ogl¹dania
oblicza Boga. Dziêki temu sta³ siê mo¿liwy dialog z kultur¹ helleñsk¹, dialog
nale¿¹cy do istoty Pisma wiêtego. S³uchanie wskazuje na osobiste powo³anie
i pos³uszeñstwo, a tak¿e na objawianie siê prawdy w czasie; wzrok umo¿liwia
pe³ny ogl¹d ca³ej drogi i pozwala wpisaæ siê w wielki Bo¿y plan; bez tego ogl¹du dysponowalibymy jedynie odosobnionymi fragmentami nieznanej ca³oci11.
Zwi¹zek miêdzy widzeniem i s³uchaniem jako narzêdziami poznania wiary jest
bardzo jasno ukazany w Ewangelii w. Jana, wed³ug której wierzyæ to s³uchaæ
i jednoczenie widzieæ12. S³uchanie nakazuje naladowanie, jak w przypadku
pierwszych uczniów, którzy us³yszeli, jak mówi³, i poszli za Jezusem (J 1,37).
Jednak nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e prawid³owo ugruntowana za pomoc¹ uwa¿nego s³uchania wiara prowadzi tak¿e do g³êbszego widzenia (J 11,40). Dziêki temu
zespoleniu, jak g³osi encyklika, widzenie staje siê pójciem za Chrystusem, a wiara jawi siê jako droga widzenia, na której oczy przyzwyczajaj¹ siê do spogl¹dania w g³¹b13. I tak, w poranek wielkanocny, od Jana, który gdy by³o jeszcze ciemno,
przed pustym grobem ujrza³ i uwierzy³ (J 20,8), przechodzimy do spojrzenia
Marii Magdaleny, która ju¿ widzi Jezusa (por. J 20,14) i chce Go zatrzymaæ, ale
zostaje zachêcona do kontemplowania Go na Jego drodze do Ojca14.
Niezachwian¹ wiê miêdzy s³uchaniem i widzeniem doskonale t³umaczy
obecnoæ ikony w systemie chrzecijañskiej kultury. Ikona w³anie jako uniwersalny tekst zasad wiary, który s³u¿y poznaniu prawdy, zak³ada zawsze przekroczenie pewnego progu ludzkiej obojêtnoci i niepewnoci. Te bowiem najczêciej
s¹ rezultatem zaniechania, jeli chodzi o rozumienie ze s³uchania i odczytywanie
za pomoc¹ widzenia. Zdaniem Jana Damasceñskiego, ikona nie proponuje prostych ani banalnych treci, lecz stara siê ods³oniæ wiat niewidzialny, trudny do
zrozumienia, oddzia³uj¹c najpierw na wzrok cz³owieka15. Dopiero reakcja i odpowied wzrokowa daje nadziejê na autentyczne spotkanie z now¹ rzeczywistoci¹ równie¿ na bazie s³owa, które wyjania i rozwa¿a treæ ikony, a zarazem uczy
gotowoci s³uchowej.

Franciszek, Lumen fidei, 29.
Tam¿e, 30.
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Tam¿e.
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Tam¿e.
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Por. I. Jazykowa, wiat ikony, t³um. H. Paprocki, Warszawa 1998, s. 16.
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Ikona od pocz¹tku by³a rozumiana jako zjawisko sakralne o znacz¹cym potencjale przybli¿ania do siebie ró¿nych wiatów, ale tak¿e ludzi o zró¿nicowanych pogl¹dach na temat obecnoci pierwiastka Boskiego w tym wiecie. Dlatego z czasem coraz czêciej by³a traktowana jako wyj¹tkowy tekst, który wymaga
odpowiedniego nawyku czytania po to zw³aszcza, aby móc janiej widzieæ w niej
niestworzone wiat³o. Im lepszy odbiór nadprzyrodzonego wiat³a ikony, tym
pe³niejsze uznanie zwi¹zku przedstawienia z widzeniem. Dla cz³owieka wspó³czesnego, zw³aszcza wychowanego poza tradycj¹ chrzecijañsk¹, jêzyk ikony jest
nazbyt trudny, poniewa¿ na jego mylenie i percepcjê estetyczn¹ ogromny wp³yw
wywiera realizm praktyczny oraz iluzoryczny obraz filmowy. Ikona natomiast
jest zwrócona ku nowemu niebu i nowej ziemi i dlatego zawsze d¹¿y do zasadniczej innoci, do przedstawienia innoci przemienionego wiata16.
Spotkanie z ikon¹ ka¿dorazowo umo¿liwia wst¹pienie w now¹ przestrzeñ poznania wiary, gdzie wed³ug w. Augustyna realizuje siê filozofia wiat³a, która
przejmuje w³aciw¹ s³owu wzajemnoæ i dopuszcza wolnoæ patrzenia w kierunku
wiat³a. I tak jak na s³owo pada wolna odpowied, podobnie wiat³o znajduje jako
odpowied obraz, który je odbija17. W zwi¹zku z tym nie ma podstaw, aby przeciwstawiaæ s³owo wiat³u, a s³uchanie widzeniu, gdy¿ otwarty stosunek wobec obu
tych p³aszczyzn zale¿y od wewnêtrznego nastawienia osoby oraz pokonania przez
ni¹ tendencji do ich przeciwstawiania w obliczu wiary. wiat³o wiary jest wiat³em
wcielonym, maj¹cym ród³o w wietlanym ¿yciu Jezusa. Owieca ono równie¿
materiê, a – co najwa¿niejsze – ludzkie cia³o i duszê, ufa w jej ³ad, wie, ¿e w niej
otwiera siê coraz szersza droga harmonii i zrozumienia18.

3. Wspólny punkt odniesienia wobec s³uchania i widzenia
Dla wiary chrzecijañskiej najwy¿szym punktem odniesienia jest Jezus Chrystus, o którym nie tylko wiemy, ale którego mo¿emy równie¿ widzieæ i s³yszeæ.
On jest S³owem, które sta³o siê cia³em, którego chwa³ê ogl¹dalimy (por. J 1,14).
Oznacza to, jak g³osi encyklika Lumen fidei, ¿e poznanie wiary nie zachêca nas
do ogl¹dania czysto wewnêtrznej prawdy. Prawda, jak¹ przed nami ods³ania wiara, jest skupiona na spotkaniu z Chrystusem, na kontemplacji Jego ¿ycia, na dostrzeganiu Jego obecnoci19. Prawda, któr¹ wiara pojmuje, jest bowiem objawieniem siê Ojca w Synu, w Jego ciele oraz w Jego ziemskich czynach; tê prawdê
mo¿na okreliæ jako janiej¹ce ¿ycie Jezusa20. Poniewa¿ Bóg sta³ siê widzialny
w ciele i zarazem zechcia³ zbawiæ cz³owieka za porednictwem materii, odt¹d
16
17
18
19
20

Tam¿e, s. 22.
Franciszek, Lumen fidei, 33.
Tam¿e, 34.
Tam¿e, 30.
Tam¿e.
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równie¿ materia niejako na nowo zosta³a podniesiona do poziomu godnego
chwa³y Boga21.
We wspó³czesnym wiecie w widoczny sposób wzrasta znaczenie materii, za
cz³owiek wykazuje coraz wiêksz¹ sk³onnoæ do jej jednostronnego wykorzystania.
Jest to miêdzy innymi efekt zatracenia zdrowego podejcia do wartoci pozamaterialnych. Jeli odwo³amy siê do bardziej bezporedniej analogii i odniesiemy siê
do s³uchania i widzenia, mo¿emy powiedzieæ, ¿e obecnie ludzkoæ w niewiarygodnym stopniu zatraci³a poczucie ich autentycznego przeznaczenia. Tymczasem tego
rodzaju zwykle wiadome zaniechanie prowadzi do jeszcze g³êbszego sp³ycenia
i uproszczenia pierwiastka materii. Zmiana preferencji w podejciu, a zw³aszcza
traktowanie sfery materialnej jako nadrzêdnej w ¿yciu cz³owieka burzy jego prawdziwy system wartoci. Wówczas materia przestaje wyra¿aæ obecnoæ Boga, a jednoczenie nie tworzy ju¿ z Nim relacji. Taka postawa jest szczególnie zwodnicza
w przypadku wiary osobowej, która – zdaniem Oliviera Clémenta – wymaga pe³nego zaufania ze wzglêdu na swoj¹ autentycznoæ. Wiara, która powinna karmiæ
tak¿e nasze dowiadczenie, nie mo¿e byæ oderwana od ca³ociowego prze¿ycia
materialno-duchowego. Z kolei najpe³niejszy sens dowiadczenia duchowego ³¹czy siê z prze¿yciem sakramentalnym i liturgicznym22.
Równie istotn¹ rolê, szczególnie w tradycji wschodniej, odgrywa symbolika
ikonograficzna. Cz³owiek poszukuj¹cy prawdy oraz upodmiotowienia w wierze
dostrzega w ikonie most ³¹cz¹cy nie tylko dwa wiaty  widzialny i niewidzialny, ale tak¿e wiat kultury i wiat objawienia. Ikona pe³ni niezrównan¹ funkcjê
katechetyczn¹, poniewa¿ za pomoc¹ jêzyka symboliczno-obrazowego umo¿liwia
poznanie sensu s³owa Bo¿ego poprzez obraz. Jednoczenie wp³ywa na wyobraniê wzrokow¹ i s³uchow¹, przekonuj¹c niejednokrotnie bardziej ani¿eli treci
dogmatyczne czy rutynowe pouczenia religijne. Poza tym ludziom powa¿nie
traktuj¹cym swój zwi¹zek z Kocio³em pomaga w pog³êbieniu modlitwy i ¿ycia
duchowego. Kontakt z ikon¹ pomaga aktualizowaæ i umacniaæ zarówno wiarê
jednostkow¹, jak i wspólnotow¹. Natomiast przekroczenie jej warstwy materialnej powoduje refleksyjnoæ, dialogicznoæ i o¿ywienie wiary cz³owieka.
Poniewa¿ wspólnym punktem odniesienia dla wszystkich chrzecijan jest wiat³o wiary w Jezusa, dlatego jestemy wezwani do zg³êbiania jego mocy i badania
coraz bardziej rozjanianych przez sam¹ wiarê horyzontów, aby, jak wyjania encyklika, lepiej poznaæ to, co kochamy. Prawid³owa wiara sk³ania rozum do otwarcia siê na wiat³o pochodz¹ce od Boga, aby kieruj¹c siê mi³oci¹ do prawdy, móg³
on poznawaæ Boga w g³êbszy sposób23. Chrzecijañskie wyznanie wiary w Jezusa,
jedynego Zbawiciela, stwierdza, ¿e ca³e wiat³o Bo¿e skupia siê w Nim, w Jego
janiej¹cym ¿yciu, w którym ods³ania siê pocz¹tek i koniec dziejów. Nie ma ¿ad21
22
23

Benedykt XVI, Deus caritas est, nr 9.
Por. O. Clément, Biesiedy s patriarchom Afinagorom, Bruxelles 1993, s. 16-17.
Franciszek, Lumen fidei, 36.
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nego ludzkiego dowiadczenia, ¿adnej drogi cz³owieka do Boga, której wiat³o nie
mog³oby przyj¹æ, owieciæ i oczyciæ. Im bardziej chrzecijanin zag³êbia siê w kr¹g
otwarty przez Chrystusowe wiat³o, tym bardziej staje siê zdolny zrozumieæ ka¿dego cz³owieka w drodze do Boga i towarzyszyæ mu24.
Czy mo¿na tego nie s³yszeæ i nie widzieæ? Z pewnoci¹ mo¿na i wiele jest
na to przyk³adów. W ka¿dym z nich chodzi jednak o odrzucenie albo zatracenie
jednego z istotnych fundamentów ludzkiego wzrostu i samodoskonalenia, które
siê dokonuj¹ za porednictwem daru s³uchu i widzenia. Brak akceptacji obrazu
objawionego nam jeden raz w Osobie Chrystusa, który owieca nasze ¿ycie
i odkrywa mo¿liwoæ przywrócenia obrazu Bo¿ego w nas oraz przemienienia ca³ego wiata, sprawia, ¿e nasza codziennoæ jest samotna i ja³owa. Skoro celem
stworzenia cz³owieka na obraz Bo¿y by³o wcielenie, to w nim zawarty zosta³
równie¿ wymóg najwy¿szej ³¹cznoci miêdzy Bogiem i cz³owiekiem25. Ona za
mo¿e byæ realizowana pod warunkiem uruchomienia receptorów s³uchu i wzroku, które prowadz¹ do autentycznego poznania istoty partnerstwa i rozwoju osobowej wiary, która w ostatecznoci mo¿e byæ pojêta jako akt narodzenia cz³owieka w Bogu, dokonany dziêki impulsowi syntezy s³uchania i widzenia.
Do interesuj¹cej konkluzji na temat ludzkiego stosunku do urzeczywistnienia piêkna i mi³oci w wiecie doszed³ Fiodor Dostojewski w swoich rozwa¿aniach filozoficznych. Jego zdaniem, podstawowy problem z oddaniem im nale¿nej czci polega na tym, ¿e cz³owiek, zanim jeszcze zrozumia³ i pozna³ piêkno
i mi³oæ, ju¿ je sprofanowa³26. Tê krytyczn¹ ocenê postawy ludzkiej mo¿na przenieæ tak¿e na kategoriê s³uchu i wzroku, które jeli zostaj¹ niew³aciwie wykorzystane, prowadz¹ jednostkê do wykolejenia b¹d nihilizacji. Ma to szczególnie
przykre konsekwencje dla wiary cz³owieka, która ³¹czy siê zarówno z wewnêtrznym powo³aniem, jak i zewnêtrznym motywem pochodz¹cym ze s³uchania i widzenia. Gdy ów zewnêtrzny instynkt z jakich powodów bêdzie zniweczony, to
si³¹ rzeczy dojdzie te¿ do zag³uszenia g³osu wewnêtrznego. Wtedy poddanie ateizacji czy nihilizacji wydaje siê procesem postêpowym i nieodwracalnym. Jednak, zdaniem Dostojewskiego, nawet tak daleko id¹ce samozatracenie cz³owieka
nie powoduje ca³kowitej utraty wrodzonej intuicji otwarcia na piêkno i wiarê.
Dlatego nihilici maj¹ oczy nieustannie zwrócone na piêkno i je kochaj¹, z kolei
ateici mo¿e jeszcze bardziej ni¿ inni potrzebuj¹ bóstwa i natychmiast je tworz¹,
by oddawaæ mu czeæ27.
Prawda wiary warunkuje i gromadzi w sobie wartoci wewnêtrzne, jak wiadomoæ i intuicjê, ale tak¿e walory etyczne i estetyczne. Te drugie w znacz¹cym
stopniu s¹ uzale¿nione od stopnia rozumienia daru s³owa i wiat³a, które prowa24
25
26
27

Tam¿e, 35.
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dz¹ zawsze do g³êbi i nieograniczonoci, a w sensie religijnym do nieskoñczonoci. Gdyby istoty ludzkie pozbawiæ tego, uwa¿a filozof rosyjski, co jest nieskoñczenie wielkie, wówczas straci³yby ochotê do ¿ycia i umar³yby z rozpaczy. Niezmierzone i nieskoñczone jest tak samo potrzebne cz³owiekowi, jak ta ma³a
planeta, po której siê porusza28.

4. Zwrócenie ku wiat³u przysz³oci
Encyklika g³osi, ¿e wiara nie jest tylko indywidualnym wyborem dokonuj¹cym siê we wnêtrzu wierz¹cego, nie jest odizolowan¹ relacj¹ miêdzy ja wiernego i Ty Boga, miêdzy autonomicznym podmiotem i Bogiem29. A poniewa¿
s³uchanie i widzenie otwiera cz³owieka na wiarê, to jest to te¿ ruch ku perspektywie przysz³ej i nieograniczonej. Ludzka zdolnoæ s³uchania i widzenia nigdy nie
zatrzymuje siê i nie jest przywi¹zana wy³¹cznie do pierwiastka doczesnego
i materialnego. Decyduje o tym objawiaj¹ca funkcja, która nale¿y do cz³owieczeñstwa Chrystusa, a która staje siê zarazem prawd¹ ka¿dej ludzkiej istoty30.
St¹d, kiedy chrzecijanie wyznaj¹ wiarê w zbawienie, nie myl¹ jedynie o wyzwoleniu z doczesnego upadku, ale swoim s³uchem i wzrokiem staraj¹ siê ka¿dorazowo zbli¿aæ ku idei pe³nej przemiany w ¿yciu przysz³ym i ku uczestnictwu
w Bo¿ym piêknie. W rozumieniu Wschodu byæ w stanie przebóstwienia to kontemplowaæ wiat³o niestworzone i pozwalaæ siê mu przenikaæ. Choæ Bóg pozostaje ukryty w swojej istocie, to nie oddali³ siê ca³kowicie od tego wiata i cz³owieka, tylko swoimi objawieniami przyci¹ga ich do siebie.
Cz³owiek, wyznaj¹c wiarê w zbawienie s³owem, jednoczenie potwierdza j¹
dzia³aniem, które jest wyrazem nowego postrzegania przysz³ego wiat³a. Dlatego
ju¿ teraz wpatrujemy siê z pokor¹ i utêsknieniem w wiat³oæ paruzji. Niemniej
jednak nie mo¿na powiedzieæ, ¿e wychodzenie naprzeciw wiat³u eschatologicznemu przychodzi nam z ³atwoci¹ i bez oporu. Wspó³czesny cz³owiek, korzystaj¹c
w sposób szczególny z prawa do wolnoci, coraz ostrzej odczuwa wewnêtrzne rozdwojenie i rozbicie. Nawet wtedy, gdy budzi siê w nim potrzeba wiary, nierzadko
ulega pokusie ucieczki od niej, poniewa¿ nie ¿yje on w zgodzie z samym sob¹,
z otoczeniem, z Bogiem. Tymczasem im bardziej cz³owiek oddala siê od Boga
i wiary w Niego, tym mocniej wpycha siebie w ciemnoæ swego bytowania. Aktualny postêp cywilizacyjny i kulturowy, niestety, czêsto powoduje zawê¿enie lub
dezintegracjê spojrzenia na tajemnicê osobowego istnienia cz³owieka31.
Tam¿e.
Tam¿e, 40.
30
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¯ycie chrzecijañskie wymaga zawsze czego wiêcej ni¿ tylko pochylenia siê
nad ludzkim losem doczesnym, poniewa¿ wyra¿a wiarê, zjednoczenie, poznanie
oraz przemianê na obraz i podobieñstwo Bo¿e. Z nim ³¹czy siê tak¿e w³aciwa
³aska, która mo¿e przemieniaæ duszê cz³owieka. Wprawdzie nie wszyscy przemieniaj¹ siê w ten sam sposób i nie wszyscy s¹ w stanie osi¹gaæ coraz wiêkszy
stopieñ chwa³y, choæby z powodu utraty kontaktu ze wiat³oci¹ nieprzemijaj¹c¹
albo z powodu jakiej bezradnoci w docieraniu do prawdy nieskoñczonej. Jednak¿e, zdaniem Symeona Nowego Teologa, dla tych, którzy ju¿ kiedy stali siê
dzieæmi wiat³oci i synami dnia przysz³ego, i którzy zawsze postêpuj¹ w wiat³oci, dzieñ Pañski nigdy nie nadejdzie, gdy¿ s¹ oni nieustannie z Bogiem i w Bogu.
Ten dzieñ Pañski objawi siê nagle tym, którzy pozostaj¹ w mrokach namiêtnoci
i ¿yj¹ wed³ug tego wieku, przywi¹zani do dóbr przemijaj¹cych32.
Wiara w przysz³e spe³nienie dziejów kieruje wzrok ku wiat³u przysz³oci,
a równoczenie oddala w¹tpliwoæ dotycz¹c¹ mo¿liwoci spotkania ju¿ teraz
zmartwychwsta³ego Chrystusa. Oznacza to, ¿e nadzieja na chwalebne przyjcie
Pana nie ogranicza siê do cz¹stkowego spe³nienia w teraniejszoci i nie odsuwa
go na czas wiecznie odleg³y. Wiara w paruzjê musi ustawicznie wp³ywaæ na
ludzkie pozytywne nastawienie do ¿ycia i dowiadczenia dziejów. Wspó³czesna
teologia chrzecijañska podchodzi do wydarzenia paruzji z wiêkszym entuzjazmem, ni¿ to czyniono wczeniej. Teraz zwraca siê uwagê na to, ¿e eschatyczne
spe³nienie dziejów jest d³ugim procesem dokonuj¹cym siê przez ca³¹ historiê
ludzkoci33. Towarzyszy te¿ jemu ci¹gle wiat³oæ niebieska, dziêki której jest jeszcze bardziej dostêpne dla rodzaju ludzkiego. Jest to proces nieodwracalny, którego
pocz¹tek, rodek i punkt szczytowy stanowi zmartwychwsta³y Chrystus. Kto wierzy, ¿e On powróci, wyra¿a tym samym wiarê, ¿e wszyscy ludzie dochodz¹ do
Niego jako do swego Sêdziego i Zbawcy34. Dlatego, jak twierdzi³ Orygenes, kres
cz³owieka bêdzie jednoczenie wkroczeniem w wiat³o Prawdy. Wówczas dopiero znikn¹ wszelkie pozory i fikcje, a zatryumfuje prawda nieskoñczona. Wtedy
niew¹tpliwie mo¿na bêdzie poj¹æ, ¿e Bóg by³ zawsze blisko, choæ Jego wiat³o
czêsto znika³o przed naszymi oczami35.
Obecnie jednak wiara pokazuje, jak wa¿ne jest jej przyjêcie za porednictwem s³uchania i widzenia, dziêki czemu rozwija siê tak¿e dynamika relacji wobec wiat³a przysz³ego. Ona pozwala, jak podkrela papie¿ w swej encyklice,
zrozumieæ architekturê relacji ludzkich, poniewa¿ dostrzega ich g³êboki fundament i ostateczne przeznaczenie w Bogu i Jego mi³oci36. W jednoci z wiar¹
32
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i mi³oci¹ nadzieja kieruje nas ku pewnej przysz³oci, która wpisuje siê w perspektywê inn¹ ni¿ iluzoryczne propozycje bo¿ków tego wiata, a która daje nam
nowy zapa³ i now¹ si³ê do codziennego ¿ycia37. Widzenie Boga w przysz³ym
wiecie czyni cz³owieka niemiertelnym, a zarazem przysposabia do poznania
Jego nieskoñczonoci. Jeli widzenie Ojca zaczyna siê ju¿ na tej ziemi, to w przysz³ym wieku stanie siê ono jedynie spe³nieniem nadziei dla sprawiedliwych.

***
Papie¿ Franciszek w swojej encyklice Lumen fidei przypomnia³ bardzo istotn¹ prawdê o potrzebie rozwoju ca³ociowej wiadomoci religijnej dziêki wrodzonym zmys³om cz³owieka. Jednoczenie wskaza³ na ich rolê pomocnicz¹
i dope³niaj¹c¹ w ¿yciowym wyborze osoby, a zw³aszcza gdy chodzi o ufnoæ
i wiernoæ Bogu. Perspektywê percepcji czego wiêcej poza obiektem dostrzegalnym materialnie otwiera w tym przypadku przede wszystkim w³aciwa postawa wzglêdem przymiotów s³uchania i widzenia. Umo¿liwia ona zbli¿enie do
prawdziwej rzeczywistoci nadprzyrodzonej, a zarazem uwalnia od jednostronnego przywi¹zania do wartoci przemijaj¹cych. Dar s³uchania i widzenia wreszcie w jedyny i niepowtarzalny sposób aktywnie wzbogaca wnêtrze jednostki
ludzkiej obecnoci¹ i dzia³aniem Boga.

Faith as the Synthesis of Listening and Seeing according to Lumen fidei
Summary
Pope Francis in his encyclical reminded us that Lumen fidei contains abundant material truth
about the need of the development of a comprehensive religious awareness based on man’s inborn
senses. Simultaneously he pointed at their grounding and fulfillment in a person’s practical choices,
particularly those pertaining to confidence in and faithfulness to God. Here actual exercise of the
attributes of listening and seeing opens the prospect of the perception of something more besides
the materially discernible object. This creates the possibility of bringing closer to view the
supernatural reality, and at the same time frees a person from a unilateral attachment to transient
values. Finally, the gift of listening and seeing performs the only and unique function of actively
enriching the inner life of the individual human with the presence and action of God.
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