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Дорогі друзі go4peace, 
 

то хоче бути бідним? - Бідність - це стрес. В якомусь сенсі, всі люди з цим 
погоджуються. А потім ми читаємо щось дивовижне в Нагірній проповіді: "Блаженні вбогі 
духом, бо їхнє Царство Небесне!" Мадлен Дельбрель, французький містик, яка працювала в 
середовищі робітничого класу в Парижі, якось написала про це: "Не думайте, що ми 
знаходимо задоволення в тому, щоб щодня спустошувати свої руки, голову і серце. Наша 
насолода полягає в тому, щоб викопати в наших руках, головах і серцях місце для Царства 
Небесного, коли воно пройде". Бог потребує порожнього й відкритого серця людини, щоб 
ВІН міг обдарувати його. Щоб бути сприйнятливим до Божих дарів, варто знову і знову 
ставати бідним - перед незнайомцем, який потребує моєї допомоги, перед людиною іншої 
віри, яка просить про розмову, перед несподіванкою, яка руйнує мої плани, перед 
моментом, яким він себе показує. - Зробіть себе бідними, щоб бути відкритими для Царства 
Небесного! 

 
Я зустрів Юлю з України. Вона приїхала з Херсона. Глибоко вражена, вона розповіла 

мені, що лікарня в її місті отримує лише спорадичну електроенергію. Ми вже організували 9 
генераторів для тимчасових прихистків при парафіях в Україні. Ринок товарів здавався 
порожнім. Але я відчув: "Зроби себе бідними перед цим проханням! Наважся зробити це 
знову! Я дві години шукав в інтернеті за генераторами. Здавалося, що знайти відповідний 
генератор безнадійно. Коли я вже хотів здатися, до мене прийшов імпульс: продовжуй ще 
одну хвилину! Я продовжував шукати. І там, де на сайті щойно було написано "продано" або 
"наразі немає в наявності", я знайшов відповідну модель. Саме те, що нам було потрібно! 
Через кілька днів генератор був доставлений. Коли водій вантажівки розвантажував 
генератор перед моїм будинком, я сказав йому: "Тепер він їде в Україну!". Він поплескав 
мене по плечу зі сльозами на очах і сказав: "Ви зробили мені настрій на весь день! - Дякую 
вам за вашу відданість людям, які цього потребують. Я ліванець. Я знаю, що означає 
отримати допомогу у важкі часи!" - Моя бідність - Божа можливість! 
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