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      Milí přátelé go4peace,  
 

kdo by chtěl být chudý?  - Být chudý je zátěží. Na tom se tak nějak všichni shodnou. A 
pak se dočteme v kázání na hoře něco ohromného: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jim 
patří nebeské království!“ Madeleine Delbrêl, jedna mystička z ulic Paříže, k tomu jednou 
napsala: „Nemyslete si, že nám přináší potěšení neustále vyprazdňovat své ruce, mysl a srdce.  
Naše radost na tom všem je, že máme možnost v našich rukou, v naší mysli a v našich srdcích 
vytvořit místo pro nebeské království, až pomine.“ Je však zapotřebí prázdného a otevřeného 
srdce, aby ho ON mohl obdarovat. Abychom dary od Boha mohli naplno vnímat, vyplatí se se znovu 
stávat chudým – před cizincem, který potřebuje moji pomoc, před člověkem, který má jinou víru 
a prosí o rozhovor, před něčím nečekaným, co nám zkříží plány, před právě probíhajícím 
okamžikem. – Staň se chudým, abys mohl/a být otevřený/á pro nebeské království! 

 
Potkal jsem Julii z Ukrajiny. Pocházela z Khersonu. Velmi roztřeseně mi vyprávěla, jak  

nemocnice v jejím městě dostávala proud jen čistě sporadicky. Zorganizovali jsme už 9 
generátorů pro zásobníky na Ukrajině. Trh se zdál být úplně vyprázdněn. Přesto jsem cítil: Staň 
se chudým před touto žádostí! Riskuj ještě jednou! Hledal jsem na internetu další dvě hodiny. 
Zdálo se naprosto beznadějné najít ještě jeden vhodný generátor. Když už jsem to chtěl vzdát, 
řekl jsem si: Ještě jednu minutu! Pokračoval jsem. A na webové stránce, kde ještě před chvílí 
stálo „vyprodáno“ a „aktuálně nedostupné“, jsem najednou našel vhodný model. Přesně to, 
co jsme potřebovali! O pár dní později byl generátor doručen. Když ho řidič náklaďáku před 
mým domem nakládal, řekl jsem mu: „Ten jde teď na Ukrajinu!“ Se slzami v očích mě poklepal 
po ramenou a řekl: „To mi zlepšilo den! – Děkuji za Vaše nasazení pro lidi v nouzi. Jsem 
Libanonec. Vím, co to znamená dostat v těžkém období pomoc!“– Má nouze – šance pro Boha!  
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