
Po pro stu po módl się:  
 

PA NIE JE ZU, DZIĘ KU JĘ CI, ŻE UMARŁEŚ ZA MNIE. 
WY ZNA JĘ, ŻE SZU KA ŁEM ZA SPO KO JE NIA W WIE LU 

IN NYCH RZE CZACH. ZA BIERZ MÓJ GRZECH. 
WY CHWA LAM CIĘ ZA TO, ŻE TO TY JE STEŚ 

RZE CZY WI STO ŚCIĄ, PO KO JEM I ZA SPO KO JE NIEM. 
PA NIE, PRZYJ MU JĘ CIĘ. WEJDŹ WE MNIE! 

WY PEŁNIJ MO JĄ PRÓŻNIĘ SWO IM ŻY CIEM!  
 

 
 
 

Cy ta ty:  
Bla ise Pas cal, My śli, prze kład Ta de usza Że leń skie go (Boya) 
w ukła dzie Ja cqu esa Che va lie ra. In sty tut Wy daw ni czy PAX, 

Fun da cja „Stru mień Ży cia” 
ul. Pu zo ni stów 4, 02-876 War sza wa 

www.stru mien.com.pl

Bla ise Pas cal (1623-1662), je den z naj wy bit niej szych 
umy słów XVII wie ku, go rą co wie rzył w Je zu sa Chry stu -
sa. Dzi siaj przede wszyst kim zna ny jest ze swo ich od kryć 
na uko wych (teo ria praw do po do bień stwa, trój kąt na ta -
bli ca liczb – tzw. trój kąt Pas ca la, pra wo hy dro sta ty ki, 
kon struk cja pierw szej ma szy ny ma te ma tycz nej). Pas cal 
miał tak że du ży wkład w roz wój współ cze snej pro zy 
fran cu skiej (zbio ry My śli i Pro win cjał ki). W swo ich pis -
mach Pas cal nie teo re ty zo wał, nie two rzył abs trak cji, 
lecz opie rał się na kon kret nym do świad cze niu.  

Ba da jąc na tu rę próż ni, Pas cal uświa do mił so bie, że 
ma ona du cho wy od po wied nik w czło wie ku. We wnę -
trzu każ de go czło wie ka do strzegł 
pust kę i pra gnie nie szczę ścia, praw -
dzi wej mi ło ści i cze goś, co nie tra ci 
war to ści z upły wem cza su. Pra gnie -
nie to na zwał „próż nią” o kształ cie 
Bo ga, któ rą wy peł nić mo że tyl ko 
oso ba Je zu sa Chry stu sa. W czę ści 
dru giej My śli Pas cal pi sze: „Wszy scy 
lu dzie pra gną być szczę śli wi: nie ma 
tu wy jąt ku… Jest to po bud ka 
wszyst kich lu dzi… A mi mo to, od 
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mo że wy peł nić. Cho dzi o szcze gól ną część w czło wie ku, 
któ rą jest ludz ki duch. W Pierw szym Li ście do Te sa lo ni -
czan 5,23 czy ta my, że czło wiek skła da się z du cha, du szy 

i cia ła. Cia ło to część fi -
zycz na, za po mo cą któ rej 
za spo ka ja my się tym, co 
po cho dzi ze świa ta ma te -
rial ne go. Du sza ludz ka to 
część, któ ra wią że się z na -
szą psy chi ką. Na du szę 
skła da ją się: umysł, uczu -

cia i wo la. Moż na w za sa dzie po wie dzieć, że du sza to 
oso bo wość czło wie ka. Du sza mo że zna leźć czę ścio we 
zaspokojenie w tym, co ma te rial ne, lecz do peł ne go za -
do wo le nia po trze ba jej mi ło ści, szczę ścia, opty mi zmu, 
wie dzy itp. Na to miast to ludz ki duch jest czę ścią naj -
głębszą, próż nią, któ rą za spo ko ić mo że wy łącz nie Bóg.  

Bi blia ob ja wia, że Je zus Chry stus był Bo giem w cie le 
(J 1,1.14), któ ry w zmar twych wsta niu stał się życio -
dajnym Du chem (1 Kor 15,45b). Stąd „Pan jest Duchem” 
(2 Kor 3,17). Dzię ki temu, że 
Chry stus, Pan, jest Duchem, może 
być z na szym duchem (2 Tm 
4,22), a my mo że my być jed nym 
du chem z Nim (1 Kor 6,17). Tak 
oto na praw dę ma my w so bie 
Chry stu sa (Kol 1,27), któ ry wy -
peł nia na szą próż nię o kształ cie 
Bo ga rze czy wi sto ścią i po ko jem 
oraz daje nam za spo ko je nie.  

Na peł nić się w du chu (Ef 
5,18) moż na po przez mo dli twę. 

„TO 
LUDZ KI DUCH  
JEST CZĘ ŚCIĄ 
NAJ GŁĘB SZĄ, 

PRÓŻ NIĄ, 
KTÓ RĄ 

ZA SPO KO IĆ 
MOŻE 

WYŁĄCZ NIE 
BÓG”.

duch
dusza
ciało

tak wiel kiej licz by lat, nikt bez 
wiary nie do szedł do tego 
punk tu, do któ re go wszy scy 
mie rzą usta wicz nie… Tak dłu -
ga, cią gła i jed no staj na pró ba 
po win na nas by ła prze ko nać 
o nie moż no ści osią gnię cia 
szczę ścia wła sny mi si ła mi… 
O czym że więc wo ła wiel kim 
gło sem owo pra gnie nie i owa 
nie moc? O tym, że ist nia ło nie -
gdyś w czło wie ku praw dzi we 
szczę ście, po któ rym zo stał 
nam obec nie je no znak i ślad 
zgo ła próż ny. Sta ra my się go da rem nie wy peł nić wszyst -
kim, co nas ota cza, szu ka jąc w nie obec nych rzeczach 
po mo cy, któ rej nie otrzy mu je my od obec nych, ale 
wszyst kie oka zu ją się nie zdat ne; bo tę nie skoń czo ną ot -
chłań [we wnątrz czło wie ka] mo że wy peł nić je dy nie 
przed miot nie skoń czo ny i nie zmien ny, to zna czy Bóg”.  

Pas cal przy znał, że w je go wła snym ży ciu ani je go 
wy bit ny umysł, ani sub tel ne roz my śla nia, ani na wet 
największe ba da nia na uko we nie mo gły za peł nić we -
wnętrz nej pust ki. Tyl ko przez oso bę Je zu sa Chry stu sa 
za spo ka ja my we wnętrz ny głód i głę bo kie pra gnie nie.  

 
 
 

Dzieła Pas ca la wy raź nie od zwier cie dla ją praw dę za -
war tą w Bi blii. Pi smo Świę te mó wi o tym, że w czło wie -
ku ist nie je „próż nia o kształ cie Bo ga”, któ rą tyl ko On 
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