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Пасланне Святога айца Францішка на Вялікі Пост 2014 г. 

Ён, будучы багаты, збяднеф дзеля вас, каб вы фзбагаціліся Ягонай беднасцю (2 Кар 8, 9). 

Дарагія Браты і Сжстры! 

У часе Вялікага Посту хачу падзяліцца з Вамі некалькімі разважаннямі, 

якія вам могуць дапагчы на дарозе асабістага навяртання і супольнага. 

Адпрафным пунктам няхай будуць словы св. Пафла: “Вы ведаеце ж ласку Пана 

нашага Езуса Хрыста, які будучы багаты, збяднеф дзеля вас, каб вы фзбагаціліся 

Ягонай беднасцю”(пар. 2 Кар 8, 9). 

Апостал звяртаецца да хрысціян Карынту, заахвочвае іх, каб шчодра 

дапамаглі вернікам у Ерусаліме, якія знаходзяцца ф патрэбе. Што кажуць нам, 

сучасным хрысціянам, гэтыя словы св. Пафла? Што азначае для нас сжння заклік 

да беднасці, да беднага жыцця ф евангелічным разуменні? 

1. Ласка Хрыста. 

Словы гэтыя кажуць нам перад усім, які жсць стыль Божага дзеяння. Бог не 

аб’яфлецца ф выглядзе сусветнай магутнасці і багацця, але слабасці і беднасці: 

“Ён, будучы багаты, збяднеф дзеля вас<” Хрыстус, спрадвечны Божы Сын, моцай 

і славай рофны Айцу, стафся бедны; увайшоф сярод нас, стафся блізкі кожнаму з 

нас; стафся голым (прынізіф Сябе Самога), “збяднеф”, каб стацца падобным ва 

фсім да нас (пар. Флп 2, 7; Гбр 4, 15). Божае Уцелафленне – гэта вялікая 

таямніца. Але крыніцай усяго гэтага жсць Божая любоф, якая жсць ласкай, 

ахвярнасцю, жаданнем быць блізка і якая не вагаецца прысвяціць і скласці ф 

дары саму сябе для дабра фмілаваных стварэнняф. Кахаць – азначае дзяліць ва 

фсім лжс таго, каго кахаеш. Любоф робіць падобным, устанафлівае рофнасць, 

разбурае муры і змяншае дыстанцыю. Менавіта гэта Бог зрабіф для нас. Бо Езус 
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“чалавечымі рукамі выконваф працу, чалавечым розумам мяркаваф. Чалавечаф воляй 

дзейнічаф, чалавечым сэрцам кахаф. Народжаны з Марыі Панны стафся прафдзіва 

адным з нас, падобны да нас ва фсім, апрача граху” (Ват Саб. ІІ, Душп. Канст. 

Gaudium et spes, 22). 

Езус стафся бедным не для беднасці самоф у сабе, але - як піша св. Павел – 

каб, “каб вы фзбагаціліся Ягонай беднасцю”. Гэта не гульня слоф і не 

эфектная рытарычная фігура! Наадварот, гэта сінтэза Божай логікі, логікі 

любові, логікі Уцелафлення і Крыжа. Бог на хацеф, каб збафленне на нас 

звалілася з неба, быццам міластыня дадзеная нам літасцівым філантропам, які 

дзеліцца тым, што яму збывае. Не такая любоф Хрыста! Калі Езус акунаецца ф 

водах Ярдану і прымае хрост з рук Яна Хрысціцеля, робіць гэта не для таго, 

таму што патрабуе пакуты ці навяртання; робіцьгэта, каб быць сярод людзей 

патрабуючых навяртання, сярод нас, грэшнікаф, і узяць на свае плечы цяжар 

нашых грахоф. Такі выбраф шлях, каб суцешыць, збавіць і вызваліць ад нашай 

бядоты. Застафляюць задумацца словы Апостала, што мы былі вазвалены не 

праз багацце Хрыста, але праз Яго беднасць. Бо св. Павел добра ведае 

“невычэрпнае багацце Хрыста” (Эф 3,8), “спадкаемцам усяго” (пар. Гбр 1, 2). 

Чым усж ж такі з’яфляецца беднасць, якой Езус нас вызваляе і фзбагачае? 

Гэта менавіта тое, якім чынам Езус нас кахае, якім чынам стаецца нашым 

бліжнім, быццам Добры Самаранін, які схіляецца над пафжывым чалавекам, 

пакінутым на фбоччу дарогі (пар. Лк 10, 25нн). Тым, што дае нам сапрафдную 

вольнасць, сапрафднае збафленне і сапрафднае шчасце, з’яфляецца Яго любоф 

спачуваючая, чулая і дапаможная. Хрыстус узбагачае нас сважй беднасцю праз 

тое, што становіцца целам, бярэ на сябе нашыя слабасці, нашыя грахі,  даючы 

нам бязмежную Божую міласэрнасць. Беднасць Хрыста з’яфляецца Яго самым 
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вялікім багаццем: Езус багаты сваім бязмежным даверам  да Бога Айца, сважй 

безупыннай верай Айцу, бо зафсжды шукае толькі Яго волі і Яго хвалы. Жн 

багаты быццам дзіця, якое адчувае, што яго кахаюць і само кахае сваіх бацькоф 

і ні на хвіліну не суамняваецца ф іх любові і чуласці. Багацце Езуса палягае на 

тым, што Жн жсць Сынам. Адзіная ф сваім родзе сувязь з Айцом – гэта 

навышэйшы прывілей гэтага беднага Месіі. Езус заклікае нас, каб мы узялі на 

сябе Яго “салодкае ярмо”, азначае, каб мы фзбагаціліся Яго “багатай беднасцю” 

або “бедным багаццем”, каб разам з Ім мелі фдзел у Ягоным сынофскім і 

братнім  Духу, сталіся сынамі ф Сыне, братамі ф першародным Браце (пар. Рым 

8, 29). 

Жсць вядомае выказванне, што адзіны прафдзівы смутак – гэта не быць 

святым (L. Bloy); маглі б таксама сказаць, што існуе адна прафдзівая галеча: не 

жыць як сыны Бога і браты Хрыста. 

2. Нашае сведчанне 

Мы можам думаць , што такі “шлях” з беднасці быф натуральным для Езуса, 

а мы, наступнікі, якія ідзем за Ім, можам выратаваць свет, скарыстофваючы 

звычайныя чалавечыя сродкі. Гэта не так. У кожным часе і месцы Бог па-

ранейшаму ратуе людзей і свет праз Беднасць Хрыста, Які стаецца бедным у 

сакрамантах, у Слове і ф сваім Касцжле, які з’яфляецца народам бедным. 

Багацце Бога не можа быць выяфленае праз нашае багацце, але зафсжды і толькі 

праз нашу бядоту, асабістую і супольную, ажыфленую Духам Хрыстовым. 

Па прыкладзе нашага Настафніка, мы, хрысціяне, пакліканыя бачыць усе 

абліччы беднасці, ад якой пакутуюць нашы браты, дакрануцца да яе рукамі, 

узяцьяе на плечы і памкнуцца злагодзіць яе праз канкрэтныя фчынкі.  
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Галеча – гэта не тое ж самае, што беднасць; галеча – беднасць без веры ф 

будучыню, без салідарнасці, без надзеі. Можна фбачыць тры яе абліччы.  Гэта 

матэрыяльная галеча, галеча маральная і духофная галеча. Матэрыяльная 

галеча – тое, што звычайна называюць жабрацтвам, што тычыцца людзей, якія 

жывуць ва фмовах,  непрыдатных для чалавечых стварэнняф, пазбафленыя 

аснофных правоф і дабротаф першай неабходнасці, – харчавання, вады, гігіены, 

працы, магчымасці развіцця і культурнага фдасканальвання. Перад абліччам 

такой галечы Касцжл спяшаецца са сважй паслугай, са сважй місіяй, каб 

задавальняць патрэбы і загойваць раны, што нявечаць твар чалавецтва. У 

жабраках і ф апошніх мы бачым аблічча Хрыста; злітваючыся над беднымі і 

дапамагаючы ім, мы любім Хрыста і служым Яму. Нашыя фчынкі накіраваныя і 

на тое, каб у свеце перастала растоптвацца чалавечая годнасць, каб спыніліся 

дыскрымінацыя і злофжыванні, якія ф шмат якіх выпадках з’яфляюцца 

вытокамі галечы. Калі флада, раскоша і грошы дасягаюць рангу ідалаф, яны 

фздымаюцца над справядлівым размеркаваннем рэсурсаф. Таму неабходна, каб 

чалавечае сумленне вярнулася на шлях справядлівасці, рофнасці, стрыманасці і 

падзелу дабротаф. 

Не менш трывожнай выглядае маральная галеча, якая робіць чалавека 

паслугачом шкодных звычак і граху. Колькі сем’яф жыве ф прыгнечанасці з-за 

таго, што некаторыя іх чальцы – часта маладыя – трапілі ф залежнасць ад 

алкаголю, наркотыкаф, азартных гульняф альбо парнаграфіі! Колькі людзей 

згубілі сэнс жыцця, пазбавіліся перспектываф на будучыню, страцілі надзею! А 

колькі людзей патрапілі ф такую галечу праз сацыяльную несправядлівасць, 

праз адсутнасць працы і пазбафленне годнасці фтрымальніка сям’і, праз 

нярофныя правы на адукацыю і ахову здарофя. Такія праявы маральнай галечы 

можна слушна назваць перадумовамі для самагубства. Гэтае аблічча галечы 
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вядзе да матэрыяльнага руйнавання, але атаясамліваецца і з духофнай галечай, 

дотык якой немінучы, калі мы аддаляемся ад  Бога і адпрэчваем Яго любоф. 

Мяркуючы, што мы не патрабуем Бога, Які ф Хрысце працягвае  нам руку, што 

мы самадастатковыя, мы стаем на шлях паразы. Толькі Бог сапрафды ратуе і 

вызваляе. 

Евангелле з’яфляецца сапрафдным лекам ад духофнай галечы: заданнем 

хрысціяніна з’яфляецца  абвяшчэнне ва фсіх асяродках вызвольнай навіны пра 

тое, што фчыненае зло можа быць прабачанае, што Бог – большы за нашыя 

грахі і любіць нас бясплатна і зафсжды, што мы былі створаныя для камуніі і 

для вечнага жыцця. Бог заклікае нас быць радаснымі абвяшчальнікамі 

Евангелля пра міласэрнасць і надзею! А як добра спажываць радасць ад 

абвяшчэння добрай весткі, дзяліцца  давераным нам скарбам, каб супакойваць 

засмучаныя сэрцы і даваць надзею шматлікім братам і сжстрам, якія 

знаходзяцца ф цемры. Трэба ісці за Езусам, які выходзіф да бедных і грэшнікаф 

нібы пастыр, што шукае згубленых авечак, выходзіф да іх, спофнены любові. 

З’яднафшыся з Ім, мы можам смела ставаць на новыя шляхі евангелізацыі і 

паляпшэння чалавечай існасці. 

Дарагія браты і сжстры, няхай у гэты час Вялікага Посту фвесь Касцжл будзе 

гатовая несці ф сім, хто жыве ф галечы матэрыяльнай, маральнай і духофнай, 

руплівае сведчанне пра вестку Евангелля, сутнасцю якой з’яфляецца любоф 

міласэрнага Айца, гатовага ф Хрысце прыняць кожнага чалавека. Мы будзем 

здольныя да гэтага ф той ступені, у якой будзем падобныя да Хрыста, Які 

прынізіфся, каб узбагачаць нас сважй беднасцю. Вялікі Пост – гэта час 

пазбафлення: добра будзе для нас, калі падумаем – чаго мы можам пазбыцца, 

каб дапамагчы іншым і фзбагаціцца іх беднасцю. Не будзем забывацца пра тое, 
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што рэальная беднасць баліць: пазбафленне будзе бессэнсофным, калі не будзе 

мець пакутнага вымярэння. Абуджае мой недавер міласціна, якая не баліць. 

Няхай Святы Дух, дзякуючы якому мы з’яфляемся “нібыта беднымі, але 

дабрадайнымі для многіх, як тыя, якія не маюць нічога, але фсім валодаюць » ( 

2 Кар 6:10 ), умацофвае нас у гэтых пастановах, няхай узмацняе чуласць да 

чалавечай галечы і пачуццж адказнасці за яе, каб мы ставаліся міласэрнымі і 

здзяйснялі фчынкі міласэрнасці. Буду маліцца, каб кожны вернік і кожная 

касцжльная супольнасць быліздольныя плжнна перажыць час Вялікага Посту, я 

прашу вас таксама аб малітве за мяне. Няхай Хрыстус вам благаславіць, а Маці 

Божая мае вас у сважй апецы. 

 

Францішак 

 

Ватыкан, 26 снежня 2013 г., у дзень свята святога Сцяпана, дыякана і першагапакутніка. 
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