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Duch Święty budowniczym pokoju w sercach ludzkich 

i między ludźmi (streszczenie). 

I.  Z życia wzięte, czyli troska o pokój: 

Św. Franciszek Salezy powiedział: Pewna dosyć nerwowa osoba zapytała mnie, co mogłaby zrobić dla pokoju na 

świecie. Odpowiedziałem: Proszę zacząć od cichego zamykania drzwi. 
 

II. „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” (J 14, 25-31): 

Człowiek w głębi swojego serca pragnie pokoju - dobra. Często jednak nie zna on samej natury tego dobra, które 

jest przedmiotem jego najgorętszych pragnień, a drogi, którymi zmierza do jego osiągnięcia, nie zawsze są drogami 

Boga. Stąd wielkie pole do działania dla Akcji Katolickiej, która ma być szkołą wiary, świętości i apostolstwa. 

Kiedy słyszymy słowo „pokój”, nasze myśli biegną w stronę miejsc, w których toczy się wojna. Tymczasem 

dzisiejszą refleksję chcemy podjąć na temat pokoju, który jest owocem Ducha Świętego. Chodzi więc o pokój, którego 

świat dać nie może. Pokój jest darem Boga. Rodzi się on z wiary i otwarcia na słowo Pana. Nie każdy jednak jest 

zdolny przyjąć ten dar pokoju. Tym, co przeszkadza, jest całe pasmo różnych zależności, w które wikła się człowiek.  

Pokój (gr. eirene) ma podwójne znaczenie. Jest to forma biblijnego pozdrowienia, powitania lub - rzadziej -

pożegnania (Łk 10, 5; 24, 36; J 20, 19.26; 1 Kor 1, 3; Ef 1, 2; Flp 1, 2). Może się jednak również odnosić do stanu 

serca lub stanu w stosunkach między ludźmi lub między człowiekiem a Bogiem, i właśnie w związku z tym drugim 

znaczeniem warto przywołać kilka kontekstowych wersetów pokazujących, czym jest prawdziwy, Boży pokój. 

Za apostołem Pawłem trzeba powiedzieć, że „do życia w pokoju powołał nas Bóg” (1 Kor 7, 15). Nie jest to więc 

„produkt uboczny” naszego duchowego rozwoju, ale jeden z jego celów głównych. Pokój Boży nie powinien być też 

kojarzony z „nicnierobieniem”. Wręcz przeciwnie: „bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem 

Pańskim” (1 Kor 15, 58). Zauważmy apostoł Paweł łączy pokój Boży z rozwojem naszej nowej osobowości w Jezusie 

Chrystusie, prosząc: „Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez 

zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Tes 5, 23). Pokój Boży w nas ma więc związek 

zarówno z naszym uświęceniem, jak też z pozostawaniem w stanie „nienaruszonym” i „bez zarzutu”, 

powstrzymywaniem się od grzeszenia (Flp 1, 9-11; Hbr 10, 14). Paweł dodaje: „Wierny jest ten, który was powołuje, 

on też tego [oczyszczenia i uświęcenia] dokona” (1 Tes 5, 24).  

W tym miejscu dochodzimy do istoty pokoju Bożego: to Bóg działa dla nas (Flp 2, 12.13), On „tego dokona”, 

naszym zadaniem jest jedynie w pełni Mu zaufać. To nasze pełne zaufanie jest podstawą naszego pokoju. W naszym 

biegu doświadczamy wielu trudności, przeciwieństw, pokus, słabości etc. ale mamy zapewnienie, że w tym wszystkim 

Pan jest z nami przez swego Ducha - Pocieszyciela (J 14, 27). „O nic się nie zamartwiajcie”, pisze Paweł, „ale we 

wszystkim niech wasze gorące prośby zostaną przedstawione Bogu w modlitwie i błaganiu wraz z dziękczynieniem; a 

pokój Boży, który przewyższa wszelką myśl, będzie strzegł waszych serc i władz umysłowych przez Chrystusa Jezusa” 

(Flp 4, 7.8). Dopóki trwamy w Chrystusie, realizując nasze poświęcenie, nie mamy powodów do strachu (1 J 4, 18). 

Mamy natomiast zapewnienie, „że Bóg sprawia, iż wszystkie jego dzieła współpracują ze sobą dla dobra tych, którzy 

miłują Boga, tych, którzy są powołani zgodnie z jego zamierzeniem” (Rz 8, 28). 

Pełnię Jezusowego pokoju możemy odczuwać wówczas, gdy w naszych sercach zamiera nasze własne ja, a zaczyna 

w nich żyć Jezus. Trzeba rozeznać przy pomocy Ducha Świętego, kto ma na mnie zasadniczy wpływ, komu ulegam w 

myśleniu. Pokój polega na wolności od zła moralnego, na zjednoczeniu, na przyjaźni z Bogiem i ludźmi. Trzeba unikać 

sytuacji, które pozbawiają nas pokoju, a tym samym nie przebywać z ludźmi, którzy sieją duchowy zamęt. Gdy mamy 

pokój z Bogiem, Duch Święty prowadzi nas do pokojowego współżycia z bliźnimi i bycia cierpliwymi. Ponieważ Bóg 

pokoju jest z nami (zob. Flp 4, 9) przez Ducha Świętego, nie będziemy kłótliwi ani mściwi wobec siebie nawzajem. 

Zamiast tego będziemy starali się żyć w pokoju ze wszystkimi (zob. Rz 12, 18). Trafnie zauważył św. Augustyn, że 

Bóg nie daje ludziom nigdy mniej niż samego siebie (św. Augustyn, De fide et symbolo, 9. 19, PL 40, s. 191). Dlatego 

powołaniem chrześcijanina jest tym bardziej dawanie siebie innym, skoro nie ma on nic od siebie, lecz wszystko 

zawdzięcza Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. 
 

III. Wnioski i nasze zadania: 

1. Szczególnym zadaniem członków Akcji Katolickiej winna być troska o pogłębianie świadomości otrzymanego w 

sakramencie bierzmowania daru, jakim jest sam Duch Święty. W duszpasterstwie, w podejmowanych działaniach 

należy zatem ukazywać Ducha Świętego jako największy Dar, jaki Kościół otrzymał. Członkowie Parafialnych 

Oddziałów Akcji Katolickiej mogą pomóc w katechezie przygotowującej młodzież do przyjęcia sakramentu 

bierzmowania, lub w parafialnej katechezie dla dorosłych. 

2. Do obudzenia wrażliwości społecznej i ożywienia działalności apostolskiej Kościoła konieczna jest pogłębiona 

formacja pneumatologiczna chrześcijan. Sercem tej formacji musi natomiast stać się żarliwa modlitwa o dar Ducha 

Świętego. Członkowie POAK-ów we współpracy z parafialnym Asystentem Akcji Katolickiej, mogą np. przygotować 

stosowne teksty, które odczytają w czasie nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 

3. Odnowa polskiej ziemi, do której tak gorliwie wzywał św. Jan Paweł II w Warszawie na Placu Zwycięstwa w 1979 

roku, nie dokona się bez moralnej i religijnej odnowy narodu polskiego, a ta nie dokona się bez ponownego przyjęcia 

daru Ducha Świętego, gdyż - jak zaznaczył to w jednej ze swoich homilii papież Franciszek - „zasadniczym celem 

misji Jezusa, której kulminacją jest dar Ducha Świętego, było przywrócenie naszej relacji z Ojcem, zniszczonej przez 

grzech; wydobycie nas z kondycji sierot i przywrócenie kondycji dzieci”. 
 

Króluj nam Chryste! - ks. Roman 


