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Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch swoich uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do

każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał przyjść. Powiedział też do nich:„Żniwo wprawdzie wielkie,

ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was

posyłam, jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie

pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówicie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka

człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie,

jedząc i pijąc, co mają; bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego

miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im:

Przybliżyło się do was królestwo Boże".

1Pokój Pański niech zawsze będzie z wami
2Wielu z nas wspomina te wielkie zgromadzenia wiernych ze Sługą Bożym Janem Pawłem II. Ludzie
oczekiwali wielkiego pasterza raz w upalnym słońcu, kiedy indziej w deszczu czy w błocie po kostki.
Czekali często kilkanaście godzin, aby usłyszeć słowa z ust największego żniwiarza naszych czasów.
Były to słowa porywające serca, choć zarazem wymagające i trudne. Odwoływały się do Dekalogu i
najważniejszego przykazania - przykazania miłości. Na te trudne słowa czekały rzesze ludzi, były to
bowiem słowa mocy, które otwierając człowieka na Nieskończoność, wydobywały i utrwalały to, co
najbardziej wartościowe. Wskazywały na płynące z Ewangelii pragnienie zaistnienia miłości i pokoju.

W dzisiejszym świecie, wbrew pozorom, istnieje wielkie zapotrzebowanie na wartości, które niosą
pokój, miłość, radość, życzliwość i ukazują jasną perspektywę życia człowieka, mimo istniejącego
cierpienia i śmierci. To głoszenia tych wartości posyła Jezus swoich uczniów. Żniwo nadal jest wielkie,
ale nie jest to misja łatwa. Za świecie są ludzie, opowiadający się za ciemną stroną życia. Zamiast
miłości wybierają nienawiść, zamiast życia - śmierć, zamiast dobra - zło. Nieraz wydaje się, że misja
miłości, z jaką wysyła Chrystus swoich uczniów, jest skazana na porażkę. Chrystus mówił w Ewangelii:
Oto was posyłam, jak owce między wilki. Jak może bezbronna owca przeciwstawić się drapieżnemu
wilkowi? Wynik takiej konfrontacji wydaje się z góry przesądzony. Nie można jednak zapomnieć o tym,
że na ziemię zstąpił Bóg i przyniósł światu nową logikę, logikę miłości. Ci, którzy patrzyli z poczuciem
zwycięstwa wtedy, gdy Chrystus umierał na krzyżu, w rzeczywistości ponieśli klęskę. Zwycięzcą jest
Chrystus. Mimo poczucia porażki, możemy być pewni zwycięstwa wtedy, gdy idziemy do świata z
Ewangelią miłości i pokoju.

Słyszeliśmy w Ewangelii: Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówicie: Pokój temu
domowi. Tylko w atmosferze pokoju możemy realizować misję zleconą nam przez Chrystusa. W Biblii
słowo pokój pojawia się bardzo często. W oparciu o naukę biblijną możemy wyróżnić pokój z Bogiem,
pokój z samym sobą, pokój z bliźnimi, pokój między narodami, pokój Chrystusa. Pokój z Bogiem jest
wynikiem harmonijnej zgodności naszego postępowania z wolą Bożą. Ten pokój rodzi z kolei nasz
wewnętrzny pokój z samym sobą. Niesie on duszy zadowolenie, radość, nadzieję, a rozlewając się na
zewnątrz owocuje pokojem z bliźnimi i pokojem między narodami. Nie zbuduje się pokoju między
ludźmi bez pokoju z Bogiem i z samym sobą. Chrystus jest pełnią pokoju. Mówił on do uczniów: Pokój
zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak, jak daje świat, Ja wam daję. W czasie Eucharystii
padają do nas słowa: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Jeden z księży zapytał uczniów, które
miejsce w kościele jest najważniejsze. Padła zadziwiająca odpowiedź, że wyjście. Uczeń jednak
wytłumaczył, że to nie była ironia. Wyjście jest najważniejsze, ponieważ wychodząc z kościoła,
powinniśmy wnosić w świat te wartości, którymi żyliśmy na Eucharystii. Do darów, jakimi obdziela nas
Chrystus w czasie każdej Mszy świętej, należy także pokój Chrystusowy. A zatem nieśmy go światu,
Chrystus bowiem mówi do nas: Idźcie, oto was posyłam.


