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Dārgie go4peace draugi, 

 
Kurš gan vēlas būt nabadzīgs? - Būt nabadzīgam ir apgrūtinoši. Savā ziņā visi cilvēki tam 

piekrīt. Un tad mēs Kalna sprediķī lasām kaut ko pārsteidzošu: „Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder 
Debesu valstība!” Parīzes ielu mistiķe Madlēna Delbrēla (Madeleine Delbrêl) reiz par to rakstīja: 
„Nedomājiet, ka mēs rodam prieku, ik dienas iztukšojot rokas, galvu un sirdi. Mūsu prieks ir 
atbrīvot vietu mūsu rokās, galvās un sirdīs Debesu valstībai, kad tā nāk.” Domāju, ka cilvēkam ir 
vajadzīga tukša un atvērta sirds, lai Dievs to apdāvinātu. Lai cilvēks atvērtos Dieva dāvanām, ir 
vērts atkal un atkal kļūt nabadzīgam – svešinieka priekšā, kuram nepieciešama mana palīdzība, 
citas ticības cilvēka priekšā, kurš lūdz sarunu, negaidīta notikuma priekšā, kas izjauc manus plānus, 
mirkļa priekšā, kas rodas. Padari sevi nabadzīgu, lai tu būtu atvērts debesu valstībai! 

 
Es iepazinos ar Jūliju no Ukrainas. Viņa bija no Hersonas. Dziļi satriekta, viņa man pastāstīja, 

ka slimnīcā viņas pilsētā elektrība tiek nodrošināta tikai epizodiski. Mēs jau bijām organizējuši 9 
ģeneratorus bunkuriem zem baznīcām Ukrainā. Tirgus šķita tukšs. Bet es jutu: Kļūsti nabadzīgs, 
pirns tu lūdz! Uzdrošinieties to darīt vēlreiz! Divas stundas es meklēju internetā ģeneratoru. Šķita 
bezcerīgi atrast  ko piemērotu. Kad es gribēju padoties, manī radās impulss: turpini vēl vienu 
minūti! Es turpināju to darīt. Un tur, kur kādā tīmekļa vietnē bija rakstīts „izpārdots” un „pašlaik 
nav pieejams”, tagad es atradu piemērotu modeli. Tieši tas, kas mums bija nepieciešams! Pēc 
dažām dienām ģenerators tika piegādāts. Kad kravas automašīnas šoferis izkrāva ģeneratoru 
manas mājas priekšā, es viņam teicu: „Tagad tas brauc uz Ukrainu!” Viņš ar asarām acīs uzsita man 
uz pleca un teica: „Tas padarīja manu dienu labāku! – Paldies par jūsu uzticību cilvēkiem, kuriem 
tas ir nepieciešams! Es esmu no Libānas. Es zinu, ko nozīmē saņemt palīdzību grūtos laikos!” – 
Mana nabadzība – Dieva iespēja!  
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