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Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą, 
bo rozmyślam o Twoich napomnieniach.
Jestem roztropniejszy od starców, 
bo zachowuję Twoje postanowienia.
Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki, 
aby słów Twoich przestrzegać.
Nie odstępuję od Twoich wyroków, 
albowiem Ty mnie pouczasz.
Jak słodka jest dla mego podniebienia Twoja mowa, 
ponad miód dla ust moich.
Z Twoich przykazań czerpię roztropność, 
dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej.
Twoje słowo jest lampą dla moich kroków 
i światłem na mojej ścieżce.
Przysiągłem i postanawiam 
przestrzegać Twoich sprawiedliwych wyroków.

LOGOS
ZWROT CHRYSTOLOGICZNY

Zmiana wypracowanego w Izraelu i ustabilizowanego w czasach greckich 
paradygmatu podejścia do słuchania Boga dokonała się najpierw poprzez na-
uczanie Jezusa z Nazaretu, a potem następowała w procesie rozpoznawania 
przez uczniów Jego nieoczywistej tożsamości jako odwiecznego Logosu Ojca 
i pierworodnego Boga, Logosu dokonującego ostatecznej przemowy (objawie-
nia) niewidzialnego Boga (por. J 1, Hbr 1). W nauczaniu pojawił się – brzmiący 
bluźnierczo, a silnie eksponowany zwłaszcza w Ewangelii Mateuszowej – wą-
tek przekroczenia prawa mojżeszowego. To, co wcześniej słyszał Izrael, miało 
w wielu aspektach charakter niejako prowizoryczny i musi ustąpić wobec słów 
Jezusa: „Słyszeliście, że powiedziano przodkom […]. A Ja wam powiadam 
[…]” (Mt 5,21, por. Mt 5, 27-28.33-34.38-39.43-44). 

W Ewangeliach wątek słuchania w szerszym ujęciu powraca kilkakrot-
nie, przy czym istnieje dość wyraźna różnica miedzy tekstami synoptycznymi 
a Czwartą Ewangelią. Synoptycy referują nauczanie Jezusa lub przedstawiają 
sceny, w których pojawia się ten temat. W przypowieści o siewcy (por. Mk 4,3-
-20 i miejsca paralelne) i w metaforze domu zbudowanego na piasku albo na 
skale (por. Mt 4,24-27) tematem wiodącym jest bezużyteczność słuchania słowa 
Bożego, jeśli słuchanie nie prowadzi do wypełniania tego, co usłyszano. W sce-
nach z krewnymi Jezusa (por. Mk 3,31-35 i miejsca paralelne) oraz w scenie 
z błogosławiącą kobietą z tłumu (por. Łk 11,27-28) również podkreślona została 
waga słuchania i wypełniania słowa – aż po ustanowienie szczególnie intymnej 
relacji z Jezusem. W scenie przemienienia na górze głos z obłoku (głos Ojca) 
nakazuje słuchać Syna (por. Mk 9,7 i miejsca paralelne). Ewangelia Janowa 
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natomiast stanowi świadectwo refl eksji, która zdołała już przejść od prostej 
narracji o wydarzeniach do medytacji nad ich najgłębszym znaczeniem. Po 
pierwsze, sam Jezus jest Logosem Ojca, a w konsekwencji Jego nauczanie 
nie pochodzi od Niego, lecz właśnie od Ojca, i dlatego nauczaniu temu nale-
ży się posłuch (por. zwł. J 8,26; 14,24; 15,15). Kto słucha Ojca, przychodzi 
do Jezusa (por. J 6,45), jeśli zaś Jezusa nie słucha, nie jest z Boga ani z prawdy 
(por. J 8,43.47; 18,37). Po drugie, słuchanie Jezusa owocuje życiem wiecznym 
(por. J 5,24), a samo zmartwychwstanie dokona się na głos Syna Bożego (por. 
J 5,25). Po trzecie, Duch Święty przedłuża misję Jezusa, mówiąc „wszystko, 
cokolwiek usłyszy”, by doprowadzić wspólnotę „do całej prawdy” (J 16,13). 

Trzeba na koniec podkreślić, że perspektywa prologu Janowego, identyfi -
kująca Chrystusa jako „Jednorodzonego Boga” (J 1,18) i jednocześnie Logos 
– Słowo (w domyśle: Słowo Ojca), stanowić będzie odtąd kluczowy punkt 
odniesienia dla wszelkiej refl eksji o Bożym mówieniu i ludzkim słuchaniu. 
Rozwinięta w kolejnych wiekach teologia trynitarna ugruntowała i uwypukliła 
przekonanie, że Bóg nie tylko mówi, ale w pewnym (hipostatycznym) aspekcie 
jest Słowem. To, co Ojciec wypowiada, jest zarazem od Niego różne i z Nim 
tożsame. Horyzontu życia chrześcijańskiego nie stanowi zatem po prostu usły-
szenie i wypełnianie słowa, lecz zjednoczenie się ze Słowem poprzez przyjęcie 
Go z wiarą i przez określony styl życia.

EKKLESIA
ZWROT PNEUMATOLOGICZNY

Zagadnienie wiary prowadzi nas nieuchronnie do kolejnej zmiany perspek-
tywy, związanej z „czasem Kościoła”. Chociaż początki Izraela można wiązać 
z „usłyszeniem” Boga przez Teraha i Abrama, to jednak lud ten powstał na 
gruncie plemiennych związków krwi. Inaczej nieco rzecz ma się z Kościołem: 
zrodził się z grupy uczniów, która zgromadziła się głównie po to, by słuchać 
słów Jezusa, i konsekwentnie pozostaje „zwołaniem” – nie więzy krwi, ale 
odpowiedź wiary na nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa czyni z człowieka 
członka Kościoła. Rola wiary oraz jej związek ze słuchaniem zostały dostrze-
żone bardzo wcześnie – św. Pawłowi zawdzięczamy sformułowanie dojrzałej 
już refl eksji na ten temat: „Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwie-
rzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, 
gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak 
to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę! Ale nie 
wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył 

8  W tym duchu można też odczytywać fi gurę Dobrego Pasterza (por. J 10,1-18).

Słuchacze Logosu




