Dar pokoju
Pokój wysłużył nam Jezus Chrystus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Tym
pokojem cieszą się ci, którzy swoim życiem uczestniczą w męce i zmartwychwstaniu
Chrystusa.
Słowo pokój jest jednym z najczęściej powtarzanych przez ludzi słów, na co dzień i od
święta.
Wydaje się, że mamy wszystkiego pod dostatkiem z wyjątkiem pokoju. Niektórzy twierdzą,
że człowiek mówi najwięcej o tym , czego mu brakuje. Czego nam dzisiaj bardziej potrzeba
niż pokoju? Możemy mieć wszystko, czego ludzkie serce zapragnie, lecz jeśli nie mamy
pokoju to tak naprawdę nie mamy niczego. Abyśmy uzyskali pokój, za którym tak bardzo
tęsknimy, potrzeba nam silnej wiary. Bez mocnej wiary niemożliwe jest osiągnięcie pokoju.
Czym jest pokój i kto go nam udziela
Pokój wypływa z obfitości serca, doskonałej radości i miłości. Jest obfitością ducha,
jest największym darem Bożym, który czyni nas szczęśliwymi, jeżeli tylko zechcemy go
przyjąć, uznając jednocześnie całą naszą nędzę i grzeszność. Ale musimy też być ludźmi
modlącymi się i proszącymi o ten dar. Pokój oznacza również akceptację samego siebie i
otaczającej nas rzeczywistości, radość z powodu samego życia, z faktu że jesteśmy kochani i
możemy kochać. Nie ma takiego człowieka, który nie tęskniłby za pokojem jako
największym dobrem.
To jest wpisane w naszą ludzką naturę. Bez tego nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy. Nic
dziwnego, że stanowi on pierwszy warunek, abyśmy byli szczęśliwi. Jeśli nie mamy w swoim
sercu pokoju, to czujemy się nieszczęśliwi. Jeśli nie będziemy szukać pokoju w sobie, nie
łudźmy się, że znajdziemy go u innych. Pokój zatem jest warunkiem szczęścia rodziny,
narodów i każdego człowieka. Pokój jest owocem miłości i prawdziwego wyzwolenia, w
pierwszym rzędzie wyzwolenia od zła i grzechu. Jezus wysyłając swoich uczniów, napomina
ich aby nieśli przesłanie pokoju – radosną nowinę o nowym życiu. Wszystko zawarte jest
tylko w jednym słowie POKÓJ. Swoich uczniów pozdrawia „Pokój wam”.
Jezus Chrystus jest naszym pokojem
Bóg chce i pragnie, aby każdy człowiek i wszyscy ludzie żyli w pokoju i miłości, gdyż
On sam jest Bogiem Pokoju. Jednakże człowiek z własnej winy wkroczył w świat grzechu,
zła i nędzy. Nastały kłótnie, niepokoje, morderstwa, wojny… Ludzie nie mogli pomóc sami
sobie.
Bóg zmiłował się więc nad nędzną ludzką dolą zsyłając na świat swego Syna, który
unieszczęśliwionemu i rozproszonemu rodowi ludzkiemu przynosi prawdziwy pokój. Jezus
Chrystus przychodzi na ziemię w służbie pokoju, aby pojednać ludzi z Bogiem i pomiędzy
sobą. Cały Jego pobyt pośród ludzi jest znakiem pokoju i pojednania. Kiedy narodził się w
Betlejem aniołowie śpiewali : „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego
upodobania” (Łk 2,14). On zwiastuje ludziom pokój. I tym blisko i tym daleko. Jego całe
nauczanie jest Ewangelią pokoju, a pozdrowieniem: „Pokój wam!”
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