Easter6-C7 homily by Fr. Gabor
The peace of Christ is not the absence of war, and not the absence of troubles
with other people, but it is an experience that is rooted in the mystery of God, in
the unknown. Jesus says, that He gives this peace not the way the world gives it.
From my experience I know that the Lord Jesus gives this peace when I am
close to Him and trust Him in difficult life situations (cf. Rom 5:1-5). I also
heard from a close family that they experienced Christ’s peace when they were
suddenly hit financially and when work colleagues were against one of them.
Relying on my own and fellow parishioners’ experience, I say that closeness to
God and trust are really the keys to Jesus’ peace.
However, you can also notice in the first reading how God gave peace in
another way. We see an example of it from the life of the early church. The
newly converted pagans of Antioch are disturbed by some Jewish Christians
who say that after their baptism they should also be circumcised. They probably
said this, because for Jews circumcision and being part of the covenant with
God were closely associated. However, see how Jesus gives peace to the pagan
converts. He does it through the College of the Apostles who are based in
Jerusalem. Once they have discussed the issue of the need for circumcision they
send a letter of reassurance to the Antiochan pagan Christians saying that they
do not have to be circumcised. The Holy Spirit helps them to come to this
decision. He is the Spirit of peace, the one who leads you to peaceful solutions.
Another very important way Christ gives us His peace is through justice; His
justice, and not through human justice, which often equals revenge. The prophet
Jeremiah (in 3:18) and Isaiah (cf. 32:17) say that the fruit of justice is sown in
peace by those who practice peace.’ Here they refer to God’s justice, and not
human justice. On the other hand injustice is the bedrock of civil unrest and
social tensions. Those governments that suppress basic human rights, for
example the right to learn and study in your own language and treat minorities
badly may even inflict war on themselves.
However, notice that the prophets Jeremiah and Isaiah also say that justice is
done in peace by those who practice peace. So God’s justice is a result of
peaceful actions by peace loving people. No weapons can bring God’s justice to
people who are suppressed and treated badly. The tools of Jesus for justice are
the 7 gifts of the Holy Spirit. He is the Spirit of peace, whom Jesus sends upon
you to find Jesus’ peace. In this context it is understandable what it means: ‘My
peace I give you, a peace the world cannot give you.’ (Jn 14:27).
Sometimes Jesus heals with peace, for example when he heals the woman with
haemorrhoids (Lk 8:48), or forgives sins. He says ‘Go in peace, and do not sin
anymore’ (Lk 7:50). This way Jesus refers to the peace between God and

humanity which He will win for us through His death on the cross (Jn 16:33).
This peace the world cannot give you. This is Jesus’ most precious and most
important way of giving us His peace; peace between humanity and God the
Father, which was lost when Adam and Eve sinned. This is the peace which you
experience when you go to confession. Since this peace was purchased by
Jesus’ blood, you need to remember how important confession is.
This peace the secularised world cannot give you, because it denies the reality
of sin, and sometimes event encourages it and legalises various forms of sin. It
is in this context that Jesus says: ‘Do you think that I have come to bring peace
on earth? No, I tell you, but division’ (Lk 12:51). He even says that he will set
family members against each other (Lk 12:51-53). Some of you have probably
experienced this when you converted to Christ as an adult.
The disciples are sent to take Jesus’ peace out into the world. When they enter
the houses they simply use these words of welcome: ‘Shalom, or peace to this
House’. Sometimes this is how I enter a home when I make a visit.
St. Paul says that the peace of Christ reigns in our hearts when we are united
with each other in praising and worshipping God and when we care about each
other (cf. Col 3:15) and then God’s peace shines forth in our relationships (1
Cor 7:15; Rom 12:18; 2 Tim 2:22). However, this happens only if the Holy
Spirit binds us together (Eph 4:3). So peace is also the fruit of the Holy Spirit in
those who live in the Spirit (Gal 5:22; Rom 14:17).
You have also been offered the peace of Christ and the Holy Spirit. Seek that
peace and not the peace that the world offers.
Homilia Wielkanocna6-C7 wygłoszona przez ks. Gabor
Pokój Chrystusa nie jest brakiem wojny, brakiem kłopotów z innymi ludźmi,
ale doświadczeniem zakorzenionym w tajemnicy Boga, w nieznanym. Jezus
mówi, że daje ten pokój, a nie tak, jak daje go świat. Z własnego doświadczenia
wiem, że Pan Jezus daje ten pokój, gdy jestem blisko Niego i ufam Mu w
trudnych sytuacjach życiowych (por. Rz 5,1-5). Słyszałem też od bliskiej
rodziny, że doświadczyli pokoju Chrystusa, gdy nagle zostali dotknięci
finansami i gdy koledzy z pracy byli przeciwko jednemu z nich.
Opierając się na doświadczeniu własnym i innych parafian, mówię, że bliskość
Boga i zaufanie są tak naprawdę kluczami do pokoju Jezusa.
Jednak w pierwszym czytaniu możesz zauważyć, jak Bóg dał pokój w inny
sposób. Widzimy tego przykład z życia wczesnego kościoła. Nowo
nawróconym poganom w Antiochii niepokoi niektórzy żydowscy chrześcijanie,
którzy twierdzą, że po chrzcie również powinni zostać obrzezani. Zapewne tak

powiedzieli, ponieważ dla Żydów obrzezanie i bycie częścią przymierza z
Bogiem były ściśle związane. Zobacz jednak, jak Jezus daje pokój pogańskim
nawróconym. Czyni to za pośrednictwem Kolegium Apostołów z siedzibą w
Jerozolimie. Kiedy już omówili kwestię konieczności obrzezania, wysyłają list
z zapewnieniem do pogańskich chrześcijan w Antiochanie, mówiąc, że nie
muszą być obrzezani. Duch Święty pomaga im w podjęciu tej decyzji. On jest
Duchem pokoju, tym, który prowadzi was do pokojowych rozwiązań.
Innym bardzo ważnym sposobem, w jaki Chrystus daje nam Swój pokój, jest
sprawiedliwość; Jego sprawiedliwość, a nie przez ludzką sprawiedliwość, która
często oznacza zemstę. Prorok Jeremiasz (w 3,18) i Izajasz (por. 32,17) mówią,
że owoc sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy go praktykują”. Odnoszą się
tu do sprawiedliwości Bożej, a nie ludzkiej. Z drugiej strony niesprawiedliwość
jest podstawą niepokojów społecznych i napięć społecznych. Te rządy, które
tłumią podstawowe prawa człowieka, na przykład prawo do nauki i studiowania
w swoim własnym języku oraz złe traktowanie mniejszości, mogą nawet same
wywołać wojnę.
Zwróćmy jednak uwagę, że prorocy Jeremiasz i Izajasz również mówią, że ci,
którzy go praktykują, wymierzają sprawiedliwość w pokoju. Sprawiedliwość
Boża jest więc wynikiem pokojowych działań ludzi miłujących pokój. Żadna
broń nie może przynieść Bożej sprawiedliwości ludziom, którzy są
prześladowani i źle traktowani. Narzędzia Jezusa dla sprawiedliwości to 7
darów Ducha Świętego. Jest Duchem pokoju, którego Jezus posyła na ciebie,
aby znaleźć pokój Jezusa. W tym kontekście zrozumiałe jest, co oznacza: „Mój
pokój daję wam, którego świat wam dać nie może” (J 14,27).
Czasami Jezus uzdrawia ze spokojem, na przykład gdy uzdrawia kobietę z
hemoroidami (Łk 8,48) lub przebacza grzechy. Mówi: „Idź w pokoju i już nie
grzesz” (Łk 7,50). W ten sposób Jezus odnosi się do pokoju między Bogiem a
ludzkością, który wyjedna dla nas przez swoją śmierć na krzyżu (J 16,33). Ten
pokój, którego świat wam dać nie może. To najcenniejszy i najważniejszy
sposób Jezusa, aby dać nam swój pokój; pokój między ludzkością a Bogiem
Ojcem, który został utracony, gdy Adam i Ewa zgrzeszyli. To jest spokój,
którego doświadczasz, kiedy idziesz do spowiedzi. Ponieważ ten pokój został
kupiony krwią Jezusa, trzeba pamiętać, jak ważna jest spowiedź.
Tego pokoju nie może wam dać zsekularyzowany świat, ponieważ zaprzecza on
realności grzechu, a czasami wydarzenie go zachęca i legalizuje różne formy
grzechu. W tym kontekście Jezus mówi: ‚Czy myślisz, że przyszedłem, aby
przynieść pokój na ziemi? Nie, powiadam wam, ale podział” (Łk 12,51). Mówi
nawet, że będzie przeciwstawiać sobie członków rodziny (Łk 12,51-53).
Niektórzy z was prawdopodobnie doświadczyli tego, kiedy nawróciliście się do
Chrystusa jako dorosła osoba.

Uczniowie zostali wysłani, aby zanieść pokój Jezusa na świat. Wchodząc do
domów, po prostu wypowiadają słowa powitania: „Shalom, czyli pokój w tej
Izbie”. Czasami tak wchodzę do domu podczas wizyty.
Św. Paweł mówi, że pokój Chrystusowy króluje w naszych sercach, kiedy
jesteśmy zjednoczeni w chwaleniu i wielbieniu Boga i kiedy troszczymy się o
siebie nawzajem (por. Kol 3,15), a wtedy Boży pokój jaśnieje w naszych
relacjach ( 1 Kor 7,15; Rz 12,18; 2 Tm 2,22). Jednak dzieje się tak tylko wtedy,
gdy łączy nas Duch Święty (Ef 4:3). Tak więc pokój jest także owocem Ducha
Świętego w tych, którzy w Duchu żyją (Ga 5,22; Rz 14,17).
Otrzymałeś również pokój Chrystusowy i Ducha Świętego. Szukaj tego pokoju,
a nie pokoju, który oferuje świat.

