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Dragi prieteni al go4peace! 

 
Cine ar vrea să fie sărac? - Să fii sărac este stresant: într-un fel, toți oamenii sunt de acord 

cu acest lucru. Și apoi citim ceva uimitor în Predica de pe Munte: "Fericiți cei săraci înaintea lui 
Dumnezeu, căci a lor este împărăția cerurilor!". Madeleine Delbrêl, o mistică a străzii din Paris, a 
scris odată despre acest lucru: "Să nu credeți că găsim plăcere în a ne goli mâinile, capul și inima 
în fiecare zi. Plăcerea noastră este de a săpa un loc în mâinile, capetele și inimile noastre pentru 
împărăția cerurilor atunci când va trece." Cred că este nevoie de inima goală și deschisă în om 
pentru ca Dumnezeu să-i facă un dar. Pentru a deveni receptiv la darurile lui Dumnezeu, merită să 
ne facem săraci din nou și din nou - în fața străinului care are nevoie de ajutorul meu, în fața 
persoanei de altă credință care îmi cere o conversație, în fața neprevăzutului care îmi zădărnicește 
planurile, în fața momentului așa cum se prezintă el. - Să te faci sărac pentru a fi deschis împărăției 
cerurilor! 

 
O întâlnisem pe Iulia din Ucraina, venea din Kherson. Profund zguduită, îmi spusese că un 

spital din orașul ei primea curent electric doar în mod sporadic. Organizasem deja 9 generatoare 
pentru buncărele de sub bisericile din Ucraina, piața părea goală. Dar am simțit: Faceți-vă săraci 
în fața acestei cereri! Îndrăznește să o faci din nou! Am căutat pe internet timp de două ore. Părea 
fără speranță să găsesc un generator potrivit. Când am vrut să renunț, mi-a venit impulsul: Mai 
continuă încă un minut! Am continuat să încerc. Și acolo unde un site web tocmai spusese "sold 
out" și "momentan nu este disponibil", acum am găsit un model potrivit. Exact ceea ce aveam 
nevoie! Câteva zile mai târziu, generatorul a fost livrat. În timp ce șoferul camionului descărca 
generatorul în fața casei mele, i-am spus: "Acum se duce în Ucraina!". M-a bătut pe umăr cu lacrimi 
în ochi și mi-a spus: "Asta mi-a făcut ziua mai bună! - Vă mulțumesc pentru angajamentul 
dumneavoastră față de oamenii aflați în nevoie. Eu sunt libanez. Știu ce înseamnă să primești 
ajutor în vremuri grele!" - Sărăcia mea - oportunitatea lui Dumnezeu! 
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