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Dziś zastanowimy się nad tym, co znaczą słowa Jana Chrzciciela i czy są jeszcze aktualne. 
Spojrzymy na nie w szerszym kontekście, aby zaczerpnąć sił do zadań, które dzisiaj stoją przed 
nami.

W oczekiwaniu na Mesjasza towarzyszy nam, a właściwie przewodzi, Jan Chrzciciel, który kieruje 
do nas słowa: "Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie". Na czym to nawracanie 
miałoby polegać, moglibyśmy zapytać, podobnie jak tłumy otaczające Jana 2 000 lat temu. 
Jan powiedział wówczas: "Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma 
żywność niech tak samo czyni". Celnikom Jan odpowiada: "Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co 
wam wyznaczono". Żołnierzom mówi: "na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie
lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie."

W dzisiejszej Polsce trudno spotkać człowieka, który nie miałby się w co odziać, głodni też 
zdarzają się rzadko. Z wypowiedzi publicznych i wpisów w mediach społecznościowych wynika, że
prawie wszyscy uważają, że potrzebującym należy pomagać. Popularność rozmaitych zbiórek 
internetowych wskazuje, że wielu ludzi realnie pomaga. Czy znaczy to, że Polacy XXI wieku po 
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Chrystusie zdecydowanie górują nad Izraelitami wieku I? Wystarczy przypomnieć sobie 
hordy młodych, wykształconych, z większych ośrodków, biegające po ulicach i domagające się
prawa do zabijania dzieci poczętych, aby ten optymistyczny wniosek porzucić. Dla Izraelitów 
I wieku dziecko było źródłem radości i nadziei, podarunkiem od Pana Boga. Dla wielu 
współczesnych Polaków, czy szerzej mówiąc Europejczyków, jest źródłem lęku i frustracji.

Czy zatem słowa Jana są nieaktualne? Bynajmniej, trzeba jednak słyszeć je w szerszym 
kontekście. Jan wzywa nas, abyśmy potrafili dostrzec człowieka który potrzebuje naszej pomocy. 
Kim są ludzie najbardziej zagrożeni w Polsce roku 2022? Nie powinniśmy mieć wątpliwości, że są 
nimi dzieci poczęte zagrożone aborcją. Co roku w Polsce, przy pomocy środków aborcyjnych, 
zabijanych jest kilkadziesiąt tysięcy dzieci. Jak możemy im pomóc?

Po pierwsze, powinniśmy głośno mówić, że dziecko poczęte jest człowiekiem, a więc dla 
chrześcijanina bliźnim. Zabójstwo bezbronnego dziecka jest odrażającą zbrodnią, której nie da się 
usprawiedliwić. Niestety, możni tego świata i media im podległe, zaprzeczają tym oczywistym 
faktom, dlatego potrzebne jest nasze świadectwo. Musimy domagać się zmian w prawie, które 
zapewnią ochronę życia dzieci poczętych. Musimy domagać się, aby funkcjonariusze państwa 
skutecznie bronili życia najsłabszych.

Ale jesteśmy wezwani również do tego, aby zajmować się konkretnymi osobami. Bardzo 
możliwe, że wśród naszych znajomych znajduje się kobieta w ciąży, która nie czuje się na siłach, 
aby urodzić i wychować dziecko. Czy zwracamy uwagę na ludzi wokół, czy potrafimy dostrzec, że 
są w trudnej sytuacji? Czy widzimy w naszym otoczeniu ludzi, którzy postrzegają płciowość tylko 
jako źródło przyjemności, nie dostrzegając odpowiedzialności, jaka wynika ze współżycia 
seksualnego? Czy potrafimy poruszać te tematy z przyjaciółmi, kolegami, znajomymi, własnymi 
dziećmi?

Jan nie boi się mówić o konkretnych ludziach, którzy prowadzą niemoralne życie nawet wtedy, gdy 
jest to niebezpieczne dla niego. Upomina Heroda, który żyje z żoną swego brata, co jest źródłem 
publicznego zgorszenia. Przykazania Boże są dla Jana ważniejsze niż opinia ludzi. Dzisiejsze 
czasy, podobnie jak czasy Cesarstwa Rzymskiego, to czasy rozwiązłości. Czy potrafię 
upominać, z szacunkiem, ale również z respektem dla prawdy, ludzi, którzy prowadzą życie 
niemoralne?

Jan za słowa prawdy pod adresem Heroda został uwięziony i skazany na śmierć, ale otrzymał 
nagrodę życia wiecznego. Jaką wartość ma dla mnie życie wieczne? Czy jestem gotów dla 
wierności Bogu wyrzec się wygód, dobrej opinii w środowisku, wreszcie życia?

Prośmy Najświętszą Marię Pannę, aby pomogła nam dorosnąć do heroicznych zadań, które stawia
przed nami Bóg.
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