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 طوبى لفقراء الروح لهم ينتمي
إلى ملكوت السماوات

3: 5متى 

ايها االصدقاء االعزاء 
من يريد ان يكون فقيرا؟

ثم قرأت في .هناك أنفسهم بطريقة أو بأخرى يتفق جميع الفقراء .أن تكون فقيًرا ليس أمًرا مثيًرا لالهتمام -  
العظة على الجبل: "طوبىF للفقراء

:اهلل ، ألن ملكوتهمF هو ملكوت السماوات! "مادلين ديلبريل ، صوفيF الشوارع من باريس ، كتب ذات مرة

" Fفرحتنا في أيدينا إليجاد مكان للعقول .ال تعتقد أننا نستمتع به ، لنا كل يوم لتفريغ أيدينا وعقولنا وقلوبنا  
" .والقلوب لملكوت السماوات عندما يمر

لل أن أكون متقباًل .ربما يحتاج إلى القلب الفارغ في اإلنسان من أجل اهلل حتى يتمكن من تقديم الهدايا  
لعطايا اهلل يستحق أن تجعلني فقيًرا مراًرا وتكراًرا

 من قبل الغريب ، أمام أولئك الذين يؤمنون بشكل مختلف ، أمام غير المتوقع ، أمام الطفل ، أمام كبار
.السن ، قبل اللحظة كما هي

Fلقد قابلت جوليا من أوكرانيا
كانت تبكي .جاءت من تشيرسون

أخبرتني أن الكهرباء في مستشفىF في بلدتها كانت منخفضة
مولدات كنا قد نظمنا بالفعل المخابئ تحت الكنائس الكاثوليكية اليونانية 9

تجرأ مرة أخرى !لكنني شعرت: اجعل نفسك فقيًرا أمام هذا الطلب .السوق بدا فارًغا
بدا ميؤوًسا من العثور على واحد مناسب آخر .لقد بحثت في اإلنترنت لمدة ساعتين 

عندما كنت على وشك االستسالمF ، جاءني الدافع: فقط افعل دقيقة واحدة أخرى .ابحث عن المولد
وحيث فقط على مواقع الويب "بيعت" و "في الوقت الحالي ال .بقيت على اطالع !متابعة

.تم تسليمه بعد أيام قليلة !بالضبط، ما كنا نبحث عنه . كيلووات7.5متوفرF "لقد وجدت نموذًجاF بقدرة   
كسائق الشاحنة المولد

Fفي أوكرانيا Fنزلت أمام المرآب الخاص بي وقلت له: "إنه ذاهب إلى خيرسون!"
Fربت على كتفي والدموع في عينيه وقال: هذا صنع يومي! –

وأنا أعلم ما يعنيه انا لبناني .شكرا لك على التزامك باإلنسانية ،
"!للحصول على مساعدة
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