GŁOSIĆ JEZUSA - DROGĘ, PRAWDĘ I ŻYCIE
DRODZY BRACIA I SIOSTRY!
U schyłku obecnego stulecia, a zarazem także drugiego millennium,
jesteśmy świadkami bezprecedensowego rozwoju środków
społecznego przekazu, czego przejawem jest coraz większa
dostępność urządzeń i usług w tej dziedzinie. Widzimy, że rozwój
nowych technik informacji i łączności wpływa bezpośrednio na
życie coraz większej liczby osób. Zarazem jednak wielu ludzi nadal
nie ma dostępu ani do starych, ani do nowych środków przekazu.
Ci, którzy korzystają z dobrodziejstw tego rozwoju, mają do
dyspozycji coraz więcej możliwości. Im więcej jednak jest opcji, tym
trudniej dokonać odpowiedzialnego wyboru. Istotnie, coraz trudniej
jest uchronić oczy i uszy przed obrazami i dźwiękami, które
docierają do nas za pośrednictwem środków przekazu w sposób
nieoczekiwany i niepożądany. Coraz trudniej jest też rodzicom
zachować dzieci przed niemoralnymi treściami i stworzyć takie
warunki, w których ich wychowanie w sferze relacji międzyludzkich
i ich poznawanie świata będzie przebiegało w sposób
odpowiadający ich wiekowi, wrażliwości oraz zdolności
przyjmowania dobra i zła. Opinia publiczna jest zaniepokojona
faktem, że nowoczesne technologie przekazu mogą być z łatwością
wykorzystywane przez ludzi kierujących się złymi intencjami. Z
drugiej strony trudno nie zauważyć, że w tyle za nimi pozostają ci,
którzy chcieliby wykorzystywać te same możliwości do dobrych
celów.
Trzeba ufać, że kontrast między użytkownikami nowych środków
informacji i przekazu a tymi, którzy nadal nie mają do nich dostępu,
nie przerodzi się w jeszcze jedno nie kontrolowane źródło
nierówności i dyskryminacji. W niektórych częściach świata
podnoszą się głosy sprzeciwu wobec tego, co jest postrzegane jako

dominacja w środkach przekazu tak zwanej kultury zachodniej.
Sądzi się czasem, że treść i programy przekazywane przez media są
odzwierciedleniem wartości uchodzących za typowo zachodnie i - w
szerszym ujęciu - że wyrażają wartości chrześcijańskie. Prawda jest
natomiast taka, że jako pierwszą i autentyczną wartość traktuje się
w tej dziedzinie zysk ekonomiczny.
Wydaje się ponadto, że w środkach przekazu coraz mniej jest
programów o charakterze religijnym i duchowym, programów
moralnie budujących, pomagających ludziom lepiej żyć. Trudno jest
ufać w pozytywny wpływ środków przekazu, jeżeli zdają się one
raczej lekceważyć żywotną rolę religii w życiu ludzi albo jeśli
wierzenia religijne są w nich systematycznie przedstawiane w
negatywnym lub nieprzychylnym świetle. Można odnieść wrażenie,
że niektórzy przedstawiciele środków przekazu, zwłaszcza
pracujący w sektorze rozrywki, często starają się przedstawić ludzi
wierzących w najgorszym możliwym świetle.
Czy w tradycyjnych środkach przekazu jest jeszcze miejsce dla
Chrystusa? Czy możemy domagać się miejsca dla Niego w nowych
mediach?
W Kościele rok 1997 - pierwszy w ramach trzyletnich przygotowań
do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 - jest poświęcony refleksji nad
postacią Chrystusa, Słowa Bożego, które stało się Człowiekiem za
sprawą Ducha Świętego (por. Tertio millennio adveniente, 30).
W ten kontekst wpisuje się temat Światowego Dnia Środków
Społecznego Przekazu: ‘Głosić Jezusa - Drogę, Prawdę i Życie’ (por. J
14, 6).
Temat ten jest dla Kościoła okazją do refleksji - która pozwoli
później podjąć stosowne działania - nad tym, jaki wkład mogą
wnieść środki przekazu w rozpowszechnianie Dobrej Nowiny o
zbawieniu w Jezusie Chrystusie; stwarza też sposobność dla

zawodowych pracowników środków przekazu do zastanowienia się,
w jaki sposób tematy i wartości religijne, w tym także
chrześcijańskie, mogą wzbogacić treści przekazywane przez media
oraz życie tych, którzy z nich korzystają.
Nowoczesne środki przekazu zwracają się nie tylko do
społeczeństwa w ogólności, ale przede wszystkim do rodzin, do
młodzieży, a nawet do małych dzieci. Jaką ‘drogę’ powinny im
wskazywać? Jakie ‘życie’ proponować? Pytania te dotyczą nie tylko
chrześcijan, ale wszystkich ludzi dobrej woli.
‘Droga’ Chrystusa to droga cnoty, droga życia, które przynosi owoce
i buduje pokój, właściwa dla tych, którzy są dziećmi Bożymi, braćmi
i siostrami tworzącymi jedną ludzką rodzinę. ‘Prawda’ Chrystusa to
wieczna prawda Boga, który objawił się nam nie tylko przez
stworzenie świata, ale także poprzez Pismo Święte, a nade wszystko
w swoim Synu Jezusie Chrystusie, Wcielonym Słowie. ‘Życie’
Chrystusa to życie łaski - bezinteresownego daru Boga, który daje
nam udział w Jego życiu i pozwala żyć na wieki w Jego miłości. Kiedy
chrześcijanie są o tym naprawdę przekonani, ich życie przemienia
się, a wyrazem tej przemiany jest nie tylko świadectwo osobiste, ale
także niestrudzone i wiarygodne głoszenie - również poprzez środki
przekazu - żywej wiary, która ma tę paradoksalną właściwość, że
wzrasta, kiedy się nią dzielimy.
Źródłem wielkiej otuchy jest świadomość, że wszyscy ludzie noszący
miano chrześcijan podzielają te same przekonania. Byłoby to dużym
osiągnięciem ekumenicznym, gdyby chrześcijanie, zachowując
należny szacunek dla działań poszczególnych Kościołów i Wspólnot
kościelnych na polu przekazu społecznego, zdołali jednak nawiązać
ściślejszą współpracę w środkach przekazu, aby przygotować
obchody Wielkiego Jubileuszu (por. Tertio millennio adveniente,
41). Wszystkie wysiłki winny skupić się wokół centralnego celu

Jubileuszu, jakim jest ożywienie wiary i chrześcijańskiego
świadectwa (tamże, 42).
Przygotowanie 2000. rocznicy narodzin Zbawiciela stało się
kluczem do odczytania tego, co Duch Święty mówił Kościołowi i
Kościołom w tym momencie (por. tamże, 23). Środki przekazu mają
do odegrania doniosłą rolę w głoszeniu i rozpowszechnianiu tej
łaski w społeczności chrześcijan i w całym świecie.
Ten sam Jezus, Który jest ‘Drogą, Prawdą i Życiem’, jest także
‘światłością świata’ - światłem, które rozjaśnia naszą drogę,
światłem, które uzdalnia nas do poznania prawdy, światłem Syna,
który daje nam życie nadprzyrodzone teraz i na wieki. Dwa tysiące
lat od narodzin Chrystusa to niezwykła rocznica dla całej ludzkości,
jeśli zważymy na doniosłą rolę, jaką chrześcijaństwo odegrało w
ciągu tych dwóch tysiącleci (por. tamże, 15). Środki przekazu
powinny uznać jego znaczenie w dziejach.
Być może jednym z najpiękniejszych darów, jakie mogliśmy
ofiarować Jezusowi Chrystusowi z okazji dwutysiąclecia Jego
narodzin, byłoby dotarcie z Dobrą Nowiną do wszystkich ludzi na
ziemi, przede wszystkim poprzez żywe świadectwo i przykład
chrześcijan, ale także za pośrednictwem środków przekazu. ‘Głosić
Jezusa - Drogę, Prawdę i Życie’ - niech to stanie się natchnieniem i
posłannictwem dla wszystkich, którzy wyznają wiarę w Jezusa
Chrystusa jako jedyne źródło życia i prawdy (por. J 5, 26; 10, 10. 28)
oraz otrzymali przywilej i zadanie pracy w rozległej i ważnej
dziedzinie społecznego przekazu.

W wielu krajach Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
obchodzony jest w niedzielę poprzedzającą uroczystość zesłania
Ducha Świętego (w tym roku 11 maja), w Polsce natomiast w trzecią
niedzielę września, która w tym roku przypada 21 tegoż miesiąca.

