
Papież Franciszek w Orędziu na Wielki Post 2014 podejmuje kwestię ubóstwa 
i jednocześnie zachęca do jego praktykowania. Oczywiście, konieczne jest usta-
lenie definicji ubóstwa, jaką posługuje się papież, aby odkryć zamiar przyświeca-
jący jego orędziu. Swoją koncepcję ubóstwa opiera on o fragment z Drugiego 
Listu św. Pawła do Koryntian: „Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was swym ubóstwem 
ubogacić” (8,9). Papież bardzo ciekawie ukazuje sposób rozumienia przez siebie 
ubóstwa: „Ubóstwo dla nas, chrześcijan, nie jest kategorią socjologiczną, filozo-
ficzną lub kulturową: nie, jest kategorią teologalną”1. Widać wyraźnie, jaki jest 
sposób pojmowania ubóstwa przez papieża, że nie ogranicza się jedynie do kate-
gorii braku materialnego, czyli po prostu biedy, ale odnosi ten termin do Boga.

1. UBÓSTWO CHRYSTUSA

Papież ukazuje ubóstwo, którym został obdarzony człowiek, jako łaskę pocho-
dzącą od Chrystusa. Tak właśnie też tytułuje pierwszy punkt swojego orędzia na 
Wielki Post 20142. „Ubóstwo nasze zostało nam dane poprzez ubóstwo Syna 
Bożego, przez Jego uniżenie, bo chce iść z nami tą samą drogą. Nasze ubóstwo 
jest jednocześnie ubóstwem ciała Chrystusa, które przyszło wraz z Jego wciele-
niem, a więc momentem, kiedy Bóg stał się człowiekiem”3. Ubóstwo Chrystusa 

1  Franciszek, Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim, Czuwanie modlitewne z okazji dnia ruchów, no-
wych wspólnot, 18 V, „L’Osservatore Romano”, 7 (2013), s. 19.

2  Por. tenże, Bogactwo Boga udziela się przez nasze ubóstwo, Orędzie na Wielki Post 2014, „L’Osse-
rvatore Romano”, 2 (2014), s. 8-10.

3  Por. J. Kucharewicz, Katolickie pojmowanie ubóstwa a jego percepcja, „Chowanna”, 2001, t. 2,  
s. 100-117.
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jest swoistego rodzaju stylem Bożego działania, Jego łaską. Owa łaska uwidacz-
nia się przede wszystkim we wcieleniu Chrystusa, gdyż musiał On zrezygnować 
z tego, co wielkie, aby stać się równy zwykłemu człowiekowi. Po ludzku wydaje 
się być to całkowicie niezrozumiałe, bo przecież Bóg nie musiał w żaden sposób 
tego uczynić, a jednak zrobił to dla człowieka. Dlatego też papież nazywa to wy-
darzenie wielką tajemnicą4. Można zatem powiedzieć, że ubóstwo Chrystusa jest 
ogołoceniem, czy może bardziej rezygnacją z czegoś wielkiego, czyli z tego, co 
przysługuje samemu Bogu. Zresztą nauka, którą głosi Syn Boży jest przecież 
skierowana do ubogich, a kazanie wygłoszone przez Niego na górze, którego opis 
znajduje się w Ewangelii wg św. Mateusza (zob. 5,3), zaczyna się od przywołania 
ubogich. Nauka Zbawiciela ewidentnie ukierunkowana jest na poszukiwanie 
głodujących, cierpiących, bo On sam był ubogi. Co więcej, Jego mieszkaniem, 
najbliższym środowiskiem na ziemi jest społeczeństwo ludzi ubogich. To właśnie 
spośród ubogich powołuje swoich uczniów5. 

Syn Boży wygłaszając osiem błogosławieństw ma na myśli przede wszystkim 
ludzi ubogich w duchu. Ubogi w duchu, to człowiek pozbawiony trosk doczesne-
go świata, który całą swoją ufność pokłada w Bogu, a więc: „jego duch jest prosty, 
jest u-Boga”6. Niewątpliwie ubóstwo Chrystusa, mimo iż dotykało sfery material-
nej, jest również ubóstwem duchowym. Idąc za powyższym cytatem, można po-
wiedzieć, że Jezus Chrystus dosłownie jest „u-Boga”. Jest bowiem oddany Ojcu, 
pełni Jego wolę, choć sam jest Bogiem. Ubóstwo duchowe bowiem ostatecznie 
wyraża się w bezgranicznym zaufaniu Ojcu Niebieskiemu.

Jezus Chrystus, stając się ubogim, czyli przyjmując ludzkie ciało, uczynił to 
jako wyraz miłości Boga do człowieka. Papież wyraźnie podkreśla tę prawdę 
w słowach skierowanych do wiernych na Wielki Post: „Kochać znaczy dzielić we 
wszystkim los osoby kochanej. Miłość czyni podobnym, ustanawia równość, 
obala mury i usuwa dystans”7. Bóg będąc ponad wszystkim, daleko przewyższa-
jąc swoje stworzenie, zniżył się do poziomu istoty ludzkiej, przyjmując ciało. Stał 
się człowiekiem i przez to przybliżył się do człowieka, dzieląc jego los, cierpienie 
i wszystkie trudy życia ziemskiego, dla człowieka stał się ubogim. Odwołując się 
do soborowej konstytucji Gaudium et spes, papież ukazuje, że Syn Maryi Dzie-
wicy podobny jest do nas we wszystkim z jednym tylko wyjątkiem, mianowicie 
nie jest podobny w ludzkiej słabości, jaką jest grzeszność8.

Dla głębszego zrozumienia ubóstwo Jezusa Chrystusa, warto przytoczyć jesz-
cze fragment z Listu do Filipian św. Pawła. Apostoł napisał: „On to, istniejąc 

4  Por. Franciszek, Bogactwo Boga…, s. 8-10.
5  Por. D. Kuźmiński, Bogaci i biedni w Liście św. Jakuba: Czy chrześcijanin może być bogatym?, „Stu-

dia Loviciensia”, 10 (2008), s. 229.
6  J. Naumowicz, Miara posiadania, „W drodze”, 9 (2012), s. 12.
7  Franciszek, Bogactwo Boga…, s. 8-10.
8  Por. tamże; Konstytucja Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, 

wyd. III, Poznań 1967, 22.

Ks. Marcin BrząKała



41

w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz 
ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi 
(…) uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci 
krzyżowej” (Flp 2, 6-8). Zostało tutaj wyraźnie ukazane, czym charakteryzuje się 
ubóstwo Chrystusa. Jest ono wyrzeczeniem się przez Niego przejawów Boskiej 
chwały. Ten rodzaj ubóstwa jest dowodem „niewywyższania” się Mesjasza ponad 
człowieka. Św. Paweł ukazuje tutaj ubóstwo sięgające szczytu możliwości9. Jed-
nocześnie można powiedzieć, że: „ewangeliczne ubóstwo ukazuje ufność Ojcu”10, 
to znaczy, że Jezus całkowicie ufał pierwszej Osobie Trójcy Świętej, zgadzając 
się na tego rodzaju uniżenie i poniesienie śmierci krzyżowej. Dokonał tego wszyst-
kiego całkowicie dobrowolnie. Wcielenie jako nieprzymuszone, zbawcze uniżenie 
się Chrystusa, będące odzwierciedleniem woli Chrystusa jako Boga, jest nazywa-
ne po prostu kenozą11. To nieprzymuszone ubóstwo Jezus zachował do samego 
końca i nigdy nie wykorzystał Boskiej siły, jaką posiadał w celu ratowania się 
przed śmiercią krzyżową12.

Ubóstwo Chrystusa polega na Jego uniżeniu, ale jest przede wszystkim łaską, 
a łaska jest niewątpliwie czymś nadprzyrodzonym. Zatem ubóstwo jawi się jako 
coś nadprzyrodzonego. Takie pojmowanie ubóstwa pojawia się także u św. Fran-
ciszka z Asyżu (+1226). Co prawda, głównie odnosił on ubóstwo do sfery mate-
rialnej, jako wyrzeczenie się pewnych rzeczy, ale nie zatrzymywał się jedynie na 
tym, mówił mianowicie że ubóstwo, to jednak coś więcej, coś wykraczającego 
poza samego człowieka. Ta prawda została objawiona mu przez Jezusa Chrystusa13.

Ubóstwo Jezusa Chrystusa polegało również na wyrzeczeniu się bogactw. 
Wielu ludzi postanowiło zrobić podobnie. Jest to postawa charakterystyczna dla 
ludzi, którzy postanowili w swoim życiu naśladować życie Chrystusa, wyzbywa-
jąc się bogactw ze względu na zagrażające dla ich życia duchowego niebezpie-
czeństwo wypływające z nieuporządkowanego przywiązania się do nich14.

Podczas audiencji dla przedstawicieli katolickich organizacji charytatywnych, 
działających w Syrii i w krajach ościennych, papież stwierdził, że ci ludzie cier-
piący, którym inni przychodzą z pomocą, są obrazem Jezusa cierpiącego, który 
jest ubogi. Można powiedzieć o pewnego rodzaju współuczestnictwie człowieka 

9  Por. W. Zatorski, Kto pragnie szczęścia, Tyniec 2008, s. 26-50.
10  Konstytucje Generalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, artykuł 15, nr 1; http://www.fzs.kapu-

cyni.krakow.pl/menu_dokumenty_konst-generalne.htm. (04.04.2014).
11  Por. P. Jankowski, Kenoza, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 2000, t. VIII, kol. 1346-1348.
12  Por. W. Zatorski, dz. cyt., s. 26-50.
13  Por. H. Lipiński, Nowa interpretacja ubóstwa, posłuszeństwa i pokory życia w duchu św. Franciszka, 

„Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 10 (1977), s. 154.
14  Por. D. Kasprzak, Kwestia bogactwa i ubóstwa w Kościele imperialnym na Zachodzie w IV i V wieku, 

„Vox Partum”, 31 (2011), s. 495.
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w ubóstwie Chrystusa15. To właśnie On doskonale rozumie ubóstwo, cierpienie, 
marność i słabość rodzaju ludzkiego.

2. BOGATE UBÓSTWO

Kolejnym aspektem, na którym skupia się papież w swoim Orędziu na Wielki 
Post 2014 jest stwierdzenie, że Jezus przybrał ubóstwo nie dla samego ubóstwa, 
ale idąc za św. Pawłem po to, „aby was ubóstwem ubogacić”. Jest to swoistego 
rodzaju paradoks, bo wydaje się niemożliwe, aby ubogacić ubóstwem. Papież 
określa to stwierdzenie syntezą Bożej logiki, która wyraża się w miłości, jaką 
obdarzył Bóg człowieka, poprzez Wcielenie i Krzyż. Obrazuje to miłość Chrystu-
sa, która nie chce być jałmużną udzieloną człowiekowi przez litującego się do-
broczyńcę, który daje mu z tego, co mu jedynie zbywa. Jezus wybrał inną drogę, 
stanął wśród ludzi słabych, ułomnych, którzy potrzebują wsparcia i bierze to 
wszystko na siebie, ten cały ciężar ludzkiej grzeszności. Ojciec Święty podkreśla, 
że Odkupiciel czyni to wszystko, aby nas wyzwolić, pocieszyć, a nade wszystko, 
aby nas zbawić przez własne ubóstwo16.

Wielokrotnie przez papieża zostaje podkreślone stwierdzenie, że ubóstwo 
Chrystusa jest tak naprawdę Jego największym bogactwem. Ta prawda uobecnia 
się w bezgranicznym zaufaniu względem Boga Ojca, poprzez ciągłe realizowanie 
Jego woli. Bogactwo Jezusa wypływa z tego, że jest Synem, i z tego, że jest jak 
dziecko bezgranicznie ufające swoim rodzicom. Pojawia się stwierdzenie, że 
Pierwsza Osoba Trójcy Świętej jest „bogata ubóstwem” albo „uboga bogactwem”17.

Ubóstwo, które proponuje nam Chrystus, i które opisane jest na kartach Pisma 
Świętego, zostaje przez Niego podniesione do rangi błogosławieństwa18. Papież 
Franciszek mówi w tym kontekście o rewolucyjnej nowości, że jest to zaprzecze-
niem przekazu, jaki ma miejsce w mediach. Logika tego świata ludzi, którzy dla 
Jezusa są błogosławieni, uważa ich za przegranych i słabych. Trudno we współ-
czesnych czasach mówić o ubóstwie i szczęściu, zestawiając je razem, kiedy mamy 
do czynienia z kryzysem gospodarczym. Trudno zrozumieć, że Jezus ciągle mówi 
o ubogacającym ubóstwie, dlatego zostaje podkreślone stwierdzenie określające 
tę Bożą logikę działania, jako tajemnica19.

Papież Franciszek podczas homilii wygłoszonej w uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa nawiązał do rozmnożenia chleba opisanego przez św. Łu-

15  Franciszek, Patrzmy na Jezusa cierpiącego w mieszkańcach umiłowanej Syrii, „L’Osservatore Roma-
no”, 7 (2013), s. 27.

16  Por. tenże, Bogactwo Boga…, s. 8.
17  Por. tamże, s. 9.
18  M. Kopsztejn, Chrześcijański paradoks szczęśliwego ubóstwa, „Pedagogika Katolicka”, 8 (2011), 

s. 128.
19  Por. Franciszek, Zarażanie miłością, „L’Osservatore Romano”, 2 (2014), s. 10-13.
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kasza. Ukazał, jak to ubóstwo, które posiadali Apostołowie, staje się bogactwem. 
Ubóstwo to wyraża się w tym, co mają do dyspozycji, czyli tak niewiele, ale 
dzięki zaufaniu słowom Jezusa nakarmili tłum ludzi, mając jedynie do dyspozycji 
kilka chlebów i ryb. Po raz kolejny widać, że dzięki łasce Bożej, dzięki Chrystu-
sowi: to co małe staje się wielkie, to co ubogie staje się bogate20.

Ubodzy, którzy pojawiają się w Biblii, to ludzie czerpiący wszelkie siły od 
Boga, na co wskazuje sam ich przydomek21. Ciągle jednak pozostaje zdumiewa-
jące, że Jezus nazywa ludzi biednych szczęśliwymi. Kiedy przyjrzymy się dokład-
nie, kim byli ludzie przychodzący do Jezusa z Nazaretu, zauważymy, że są nimi: 
opętani, chorzy, wzgardzeni, odrzuceni, po prostu ludzie biedni i kalecy. Ale to 
właśnie do nich, przez ich niedostatek, jest tym ludziom „po drodze” do Jezusa, 
do Tego, który może ich uzdrowić. Posiadają oni niewyobrażalną szansę doświad-
czenia prawdy o marności rzeczy materialnych. Nietrudno jest im zrozumieć, że 
wszystko, co zostało nam dane na ziemi, nie jest naszą własnością, bo zostawimy 
to z chwilą śmierci22. Dla człowieka nieprzywiązanego do materii, utrata dóbr 
niższych nie będzie powodowała frustracji, ani nie będzie zagrożeniem. Dzięki 
temu jednak osiągnie partycypację w wielkościach Królestwa, do którego zdąża23.

O szczęśliwości, czy też o błogosławieństwie ubóstwa mówi Jezus, dając od-
powiedź św. Piotrowi24: „Oto my opuściwszy swoją własność, poszliśmy za Tobą. 
On im odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu lub 
żony, braci, rodziców lub dzieci dla królestwa, żeby nie otrzymał daleko więcej 
[jeszcze] w tym czasie, a w wieku przyszłym – życia wiecznego” (Łk 18, 28-30). 
Wyrzeczenie się pewnych spraw tutaj na ziemi będzie miało daleko idące konse-
kwencje w życiu przyszłym, po śmierci. Otrzymają wielką nagrodę za tego rodza-
ju poświęcenie się dla spraw dotyczących królestwa Bożego. Nagrodą będzie 
zbawienie, a to jest przecież cel życia każdego chrześcijanina.

Bardzo ciekawe stwierdzenie, pokazujące kolejny walor i bogactwo ubogich, 
pojawia się u papieża Franciszka w orędziu przygotowanym na Światowy Dzień 
Młodzieży w 2014 roku. Jego zdaniem nie tylko my możemy coś zaoferować 
ludziom ubogim, ale i oni mogą nam dać coś cennego – nauczyć nas mądrości. 
Nazywa ubogich nauczycielami, uczącymi prawdy o osobie, która swoją wartość 
zyskuje nie poprzez posiadanie wielkiej ilości dóbr, jakie jest w stanie zgromadzić. 
Uczą także bliźniego pokory i zaufania Panu Bogu. Jako przykład zostaje podany 
celnik z przypowieści o faryzeuszu i celniku oraz uboga wdowa, wrzucająca dwie 

20 Por. Franciszek, To niewiele, które staje się bogactwem, „L’Osservatore Romano”, 7 (2013), s. 24-26.
21  Por. Z. Podlejski, Kazanie na Górze (wg św. Mateusza,), Kraków 2006, s.10.
22  Por. M. Kopsztejn, dz. cyt., s. 130. 
23  Por. Na każdy dzień. Myśli Edyty Stein, red. M. Hoffman, Warszawa 1998, s. 84.
24  Por. W. Zatorski, dz. cyt., s. 27.
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monety do skarbony świątynnej. Są oni wzorem ofiarności, bo mając niewiele, 
dają od siebie wszystko25.

Powyższą prawdę o chęci dawania przez ubogich świetnie ukazuje A. B. de 
Dhaem: „Najuboższy, co do którego nie ma się już żadnej nadziei, staje w naszych 
drzwiach. Stawia pod znakiem zapytania naszą fałszywą pewność siebie i ukazu-
je rozbieżność pomiędzy naszym działaniem a pięknymi słowami i pobożnymi 
życzeniami. Mówimy o prawach człowieka, człowieka jako takiego, a ubogi po-
kazuje nam, że tylko niektóre kategorie ludzi z nich korzystają, a zatem nie są to 
w pełni prawa człowieka. Mówimy, że kochamy biednych, ale nie chcemy uczyć 
się i otrzymywać od nich, a tylko dawać i pomagać. Ale jeśli kochać znaczy chcieć, 
by inny wzrastał, to czyż pragnienie otrzymywania od niego nie jest jedyną drogą, 
na którą prowadzi nas prawdziwa miłość do najuboższych?”26. W tym świetle 
ubodzy jawią się dla nas jako nauczyciele, którzy mogą nam wiele dać od siebie 
i w ten sposób również pomóc. Taki sposób interpretacji ujawnia kolejny raz 
bogactwo wypływające z ubóstwa. Przy okazji zostały dane konkretne wskazów-
ki do wzrostu jakości moralnego życia, polegające na nieprzywiązywaniu się do 
rzeczy stworzonych. 

Bardzo ciekawie paradoks bogatego ubóstwa pokazuje także Jan Paweł II 
w Redemptoris donum: „To bogactwo bowiem, jakim jest Bóstwo samo, nie mo-
głoby się właściwie wyrazić w żadnym z dóbr stworzonych, w żadnym z dóbr 
tego świata. Może się ono tylko wyrazić w ubóstwie”27. Dobra stworzone są zbyt 
małe i nie dałyby rady udźwignąć i pomieścić wielkiego majestatu Bożego i Jego 
chwały, dlatego Bóg zniża się do poziomu człowieka, aby jego nie pochłonąć i nie 
unicestwić. Właśnie tę prawdę wyraża papież Franciszek w swoim orędziu na 
Wielki Post: „Bogactwo Boga nie może się udzielać poprzez nasze bogactwo, ale 
zawsze poprzez nasze ubóstwo, osobiste i wspólnotowe, czerpiące moc z Ducha 
Chrystusa”28. A w jednej ze swoich homilii podkreśla, że to nie człowiek przemie-
nia swoje ubóstwo, ale moc Boga. Tą mocą jest miłość i właśnie dzięki niej niemoc 
człowieka staje się mocą29.

3. CZŁOWIEK POWOŁANY DO UBÓSTWA

Franciszek wielokrotnie w swoim orędziu przywołuje konieczność naślado-
wania Chrystusa, zwłaszcza w Jego ubóstwie. Człowiek będzie w stanie pomagać 
ludziom uciśnionym, jeżeli „upodobnimy się do Chrystusa, który stał się ubogi 

25  Por. Franciszek, Zarażanie miłością…, s. 4.
26  A. de Dhaem, Ubodzy są naszymi nauczycielami, „Przegląd Powszechny”, 11(1999), s. 190.
27  Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Redemptoris donum”, 12.
28  Franciszek, Bogactwo Boga…, s. 9.
29  Por. tenże, To niewiele…, s. 26
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i ubogacił swoim ubóstwem”30 po to, aby pomagać innym i „wzbogacić ich naszym 
ubóstwem”31. Ta koncepcja ubóstwa, które zostało zadane człowiekowi do naśla-
dowania, jest obecna i głęboko zakorzeniona w całym nauczaniu Ojca Świętego. 
Już w jednym ze swoich pierwszych wystąpień, u początku pontyfikatu, mocno 
podkreślał tę prawdę: „jakże bardzo chciałbym Kościoła ubogiego i dla ubogich”32. 
Papież zaczerpnął to przede wszystkim z duchowości św. Franciszka z Asyżu, 
wiernego i gorliwego naśladowcy Chrystusa, głównie w dziedzinie ubóstwa. Takie 
podejście doskonale koresponduje z wyborem imienia Franciszek i staje się jasne, 
dlaczego tak bardzo zwraca on uwagę na ubóstwo w życiu chrześcijanina.

Innym razem Następca św. Piotra podczas jednego ze spotkań akcentuje, że 
człowiekowi ubóstwo teoretyczne nie jest potrzebne. Mamy się uczyć ubóstwa od 
innych poprzez przebywanie między ludźmi ubogimi, chorymi, pokornymi, których 
bytowanie często znajduje się na krańcach. Co więcej, „ubóstwa uczymy się doty-
kając ciała Chrystusa ubogiego w pokornych, w ubogich, w chorych, w dzieciach”33. 
Ubóstwo, którego mamy się uczyć od naszych bliźnich, jest ubóstwem Chrystusa. 
Jego ubóstwo zostało nam dane do naśladowania. Realizowanie swoistego pro-
gramu papieża, czyli Kościoła ubogiego dla ubogich zaczyna się od wyjścia ku 
ciału Chrystusa, bo idąc do ciała Chrystusa, człowiek zaczyna dopiero rozumieć, 
czym jest prawdziwe ubóstwo34.

W innym miejscu padają następujące słowa, jasne i dobitne: „Ewangeliczne 
ubóstwo jest podstawowym warunkiem, aby rozprzestrzeniało się Królestwo 
Boże”35, ponieważ ubodzy, to ci, którzy dysponują miejscem w swoim życiu, gdyż 
nie dysponują własnością. Ta swoistego rodzaju luka pozwala przyjąć Boga i Do-
brą Nowinę. Jest to charakterystyczne dla tekstów biblijnych, które wskazują na 
człowieka ubogiego i jego uprzywilejowanie w osiągnięciu Królestwa Bożego36. 
Ubóstwo konieczne jest, by człowiek mógł osiągnąć łaskę nieba.

Jezus wymaga poniekąd ubóstwa od swoich uczniów, ale nie mówi tego nigdy 
wprost. Jednak widać tę postawę u Jego uczniów między innymi w Ewangelii wg 
św. Łukasza, gdzie czytamy, że „zostawili wszystko i poszli za Nim” (Łk 5,11). 
Mesjasz posyła swoich uczniów aż po krańce ziemi by głosili Ewangelię, aż po 
krańce ziemi, dlatego nie może być nic, co będzie hamowało realizację tego za-
dania. Przeszkodą okazałoby się właśnie nieuporządkowane przywiązanie do 
rzeczy materialnych. Jezus podkreśla tę prawdę, udzielając swoim uczniom waż-

30  Tenże, Bogactwo Boga…, s. 9.
31  Tamże, s. 10.
32  Tenże, Kościół ubogi i dla ubogich, „L’Osservatore Romano”, 5 (2013), s. 13.
33  Tenże, Droga adoracji i służby. Spotkanie z przełożonymi żeńskich zgromadzeń zakonnych, „L’Osse-

rvatore Romano”, 7 (2013), s. 8.
34  Tenże, Kościół wychodzi…, s.19
35  Tenże, Zarażanie miłością…, s. 13.
36  Por. D. Kuźmiński, Bogaci i biedni…, s. 239. P. Góralczyk, Ubóstwo duchowe a ubóstwo materialne, 

„Communio”, 5 (1986), s. 48-49.

Koncepcja ubóstwa w Orędziu na WielKi POst 2014 papieża FranciszKa



46

nej rady: „Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani 
pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie!” (Łk 9,3). Nic nie może stanąć na 
przeszkodzie w realizowaniu zadania misyjnego powierzonego uczniom Chrystu-
sa. Nawet jeśli ktoś coś posiadał, to musiał być wolny w duchu od przywiązania 
do bogactw37. Każdy, kto chce pójść za Chrystusem, musi się wyrzec tego, co 
posiada. Dobitnie ukazuje to rozmowa Jezusa z bogatym młodzieńcem: „Idź, 
sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. 
Potem przyjdź i chodź za Mną” (Mk 10, 20). Żeby móc naśladować Chrystusa, 
trzeba się pozbawić przywiązania do tego, co doczesne. W innym przypadku 
pójście za Mistrzem będzie niemożliwe, albo przynajmniej bezsensowne. Nie da 
się iść inną drogą niż droga ubóstwa.

Zadanie nadane człowiekowi, polegające na zdobywaniu i uczeniu się ubóstwa, 
nie jest bezsensowne, ponieważ człowiek ubogi w znaczeniu biblijnym jest zatro-
skany o innych potrzebujących pomocy. Ubogi zrozumie ubogiego i nie będzie 
się mu dziwił, ani nie będzie od niego stronił. Wie, czego potrzebuje, i dlatego 
zdecydowanie łatwiej jest mu wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osoby 
znajdującej się w kryzysie. Można mówić tutaj o pewnego rodzaju wrażliwości 
i empatii, którą daje ubóstwo względem innych cierpiących braki38.

ZAKOŃCZENIE

Podsumowując, można powiedzieć, że papież Franciszek w swoim przepowia-
daniu bardzo mocny nacisk kładzie na zagadnienie ubóstwa. Wzór realizacji tego 
w życiu ludzkim czerpie od Jezusa, który stał się ubogi poprzez wcielenie i bycie 
człowiekiem. Zrezygnował z boskiego Majestatu, aby być blisko człowieka i dzie-
lić jego los. Dał tym samym największy przejaw miłości, jaki mógł Bóg okazać 
człowiekowi. Ogołocił się do tego stopnia, że poniósł śmierć krzyżową. Uczynił 
to wszystko całkowicie dobrowolnie. 

Ubóstwo Chrystusa dla człowieka jest łaską, a więc czymś zupełnie niezasłu-
żonym. Jednocześnie ubóstwo, to nie tylko sprawa życia materialnego. To rzeczy-
wistość wykraczająca poza ziemski byt, czyli dotykająca rzeczy nadprzyrodzonych 
i teologicznych. Mesjasz, dając przykład ubóstwa swoim życiem, nadaje mu zu-
pełnie nową wartość, kompletnie paradoksalną, ponieważ mówi o bogactwie 
wypływającym z ubóstwa. Papież podkreśla w Orędziu na Wielki Post tę niezwy-
kłą moc i dynamizm, jaki Jezus nadaje ubóstwu, ale również wskazuje na to, że 
chrześcijanin jest zobowiązany do naśladowania Chrystusa ubogiego. Ma być 

37  Por. A. Klich, Ubóstwo w Piśmie Świętym, w: http://www.zakony-zenskie.pl/index.php/biblioteka/46-
konferencje-referaty-artykuy-teksty/189--ubostwo-w-pimie-witym-116-zebranie-plenarne-konferencji-
kwpzz; (03.03.2014).

38  Tenże, Biblijna teologia ubóstwa, „Życie konsekrowane”, 5 (2008), s. 88-99.
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ubogim w duchu, czyli okazać niezmierzone zaufanie Bogu Ojcu, dokładnie takie, 
jakie miał Syn Boży. Ubogi w duchu, to nie tylko wyrzekający się bogactw, ale 
przede wszystkim wyzbywający się przywiązania do nich. 

Naśladowanie ubóstwa Chrystusowego, ewangelicznego, pozwoli człowieko-
wi osiągnąć partycypowanie w Królestwie niebieskim – w ostatecznym celu, jaki 
został postawiony człowiekowi, którym jest niebo, albo – mówiąc inaczej – zba-
wienie. Jest jeszcze inny aspekt konieczności i słuszności stawania się ubogim, 
mianowicie zrozumienie człowieka ubogiego, a przez to łatwiejsze przychodzenie 
mu z pomocą. Jednak najistotniejszym argumentem za praktykowaniem ubóstwa 
w życiu, jest pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny po całym świecie. Domaga się 
ono rezygnacji z przywiązania do materii, aby nie ociągać się w głoszeniu Ewan-
gelii. Mówiąc najkrócej, koncepcja ubóstwa w nauczaniu Ojca Świętego Fran-
ciszka, to koncepcja ubóstwa Chrystusowego, dającego nową jakość – „ubóstwa 
ubogacającego”, które zadane jest każdemu człowiekowi, aby głosić Ewangelię 
całemu światu, a przez to sobie i innym umożliwić wejście do Królestwa Bożego. 
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Streszczenie

W artykule autorstwa ks. Marcina Brząkały zatytułowanym „Koncepcja ubó-
stwa w Orędziu na Wielki Post 2014 papieża Franciszka” odnajdziemy krytyczną 
analizę koncepcji ubóstwa według papieża, w którym to orędziu Ojciec Święty 
oparł swoje rozważania o fragment z Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian. 
Głównym zamierzeniem autora publikacji jest odnalezienie argumentacji doty-
czącej konieczności naśladowania Jezusowego ubóstwa. W trzech głównych 
częściach artykułu odnajdziemy informacje dotyczące istoty ubóstwa samego 
Chrystusa, następnie „paradoksalnego” wpływu tej świadomej i celowej postawy 
uniżoności na wszystkich ludzi oraz powołania człowieka do ubóstwa i koniecz-
ności naśladowania w tej kwestii samego Jezusa. Z rozważań papieża Franciszka, 
w których pojawiło się wiele odwołań biblijnych, można jasno odczytać istotę 
ubóstwa. Nie dotyczy ono bowiem sfery materialnej lecz przede wszystkim gwa-
rantuje człowiekowi bogactwo duchowe. Jest łaską, która wykracza poza ziemski 
byt i dotyka rzeczy nadprzyrodzonych i teologicznych. Ojciec Święty nadaje 
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koncepcji ubóstwa Chrystusowego nową jakość – „ubóstwa ubogacającego”. 
Wskazuje również na konieczność naśladowania Chrystusowej uniżoności, co 
pozwoli każdemu człowiekowi na partycypowanie w Królestwie niebieskim.

Słowa kluczowe: ubóstwo, uniżenie Chrystusa, bogactwo duchowe, papież 
Franciszek

Summary
The Concept of Poverty in the 2014 Papal Lenten Message

In an article by Marcin Brzakala entitled we find a critical analysis of the con-
cept of poverty by Pope Francis where the Holy Father based his reflections on 
the passage of St Paul’s Second Letter to the Corinthians. The main aim is to find 
arguments concerning the need to imitate Jesus’ poverty. In three main parts of the 
article we find information on the nature of the poverty of Christ, followed by 
“paradoxical” effect of the conscious and purposeful attitude of humility and the 
human vocation to poverty. In the teaching of the Pope Francis, which is rich in 
many biblical references, we can clearly see the essence of poverty. It is not con-
nected with the material realm but primarily guarantees human spiritual riches. 
The grace of poverty goes beyond earthly existence and touches the supernatural 
and theological concepts. The Pope presents the concept of poverty of Christ as  
a new quality – the “poverty makes us rich”. It also points at the need to follow 
Christ’s humility, which allows every man to participating in the heavenly banquet. 

Keywords: poverty, humiliation of Christ, spiritual wealth, Pope Francis
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