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Kochani Przyjaciele go4peace, 

 
kto chciałby być biedny? - bycie biednym jest stresujące. Jakoś wszyscy się z tym zgadzają. 

A potem czytamy w Kazaniu na Górze coś zadziwiającego: „Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie!” Madeleine Delbrêl, mistyczka z Paryża, napisała 
kiedyś: „Nie myślcie, że znaleźlibyśmy każdego dnia przyjemność w tym, aby opróżniać nasze ręce, 
nasze umysły i nasze serca. Nasza radość jest w tworzeniu w naszych rękach, umysłach i sercach 
miejsca dla królestwa niebieskiego wtedy, kiedy ono przemija.” Bóg potrzebuje pustego  
 i otwartego serca w człowieku, aby je mógł obdarować. Aby być otwartym na Boże dary, warto 
wciąż na nowo stawać się ubogim - przed nieznajomym, który potrzebuje pomocy, przed 
człowiekiem innej wiary, który prosi o rozmowę, przed nieoczekiwanym wydarzeniem, które 
pokrzyżuje moje plany, przed chwilą, która się wydarza.  – Stań się ubogim, aby otworzyć się na 
królestwo niebieskie! 
 
  Spotkałem Julię z Ukrainy. Pochodziła z Chersonia. Powiedziała mi, głęboko poruszona,  
że szpital w jej mieście ma teraz dostawy prądu tylko sporadycznie. Zorganizowaliśmy już   
9 generatorów do bunkrów pod kościołami w Ukrainie. Rynek wydawał się już pusty. Ale czułem: 
zbiedniej, zanim znów poprosisz! Odważ się ponownie! Przeszukiwałem internet przez dwie 
godziny. Wydawało się, że znalezienie innego odpowiedniego generatora jest beznadziejne.  
Kiedy już miałem się poddać, przyszedł mi do głowy impuls: poszukaj jeszcze przez minutę! 
Szukałem dalej. I tam, gdzie strona internetowa wcześniej podpowiadała „wyprzedane” i „obecnie 
niedostępne”, teraz nagle znalazłem odpowiedni model. Dokładnie to, czego potrzebowaliśmy! 
Generator został dostarczony kilka dni później. Kiedy kierowca ciężarówki rozładowywał generator 
przed moim domem, powiedziałem mu: „Teraz pojedzie on na Ukrainę!” Poklepał mnie po 
ramieniu ze łzami w oczach i powiedział: „Cóż za dzień!  – Dziękuję za zaangażowanie na rzecz 
potrzebujących. Jestem Libańczykiem. Wiem, co to znaczy otrzymać pomoc w trudnych chwilach!” 
- Moja bieda – szansa dla Boga! 
 

W imieniu Zespołu go4peace   Meinolf Wacker 
 
 


