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Kjære venner av go4peace 

 
Hvem vil vere fattig? – Å være fattig er belastende. Det kan alle være einige om. Og så 

leser vi altså det utrolige i bergprekenen: «Salige er de fattige i Ånden, for himmelriket er 
deres!» Madeleine Delbrêl, en gatemystiker fra Paris, skrev en gang: Tro ikke at vi kann finne 
tilfredsstillelse i det å daglig tømme hender, hode og hjerte for innhold. Glede finner vi når 
våre hender, vårt hode og hjerte «blir ledig» og gir plass til himmelriket som alltid er tilstede 
midt imellom oss. «Det trenges ett åpent og «tømt» menneskehjerte for Gud slik at HAN kan 
gi deg sine gaver. For å bli mottakelig for guds gaver, gjelder det å gjøre seg fattig – for den 
fremmede som kommer og trenger hjelp, for den anderledes troende som ber om en samtale, 
for den uventede som plutselig dykker opp og forstyrrer dine opprinnelige planer, for 
øyeblikket; med de mulighetene det gir. – Gjør deg selv fattig, slik at du står til disposisjon for 
himmelriket.  
 

Jeg hadde møtt Julia fra Ukraina. Hun kom fra Cherson. Dypt rystet fortalte hun meg at 
sykehuset i byen deres hadde tilgjengelighet på strøm bare av og til. Vi hadde akkurat skaffet til 
veie 9 generatorer til bunkerser og kirker i Ukraina. Jeg visste allerede at markedet for disse var 
støvsugd. Men likevel kjente jeg en tilskyndelse: Gjør deg fattig for denne forespørselen. Våg å 
prøve en gang til! Jeg gjorde et søk på over 2 timer på nettet. Det virket nytteløst å lete etter enda 
en generator. I det jeg var i ferd med gi opp, fikk jeg en tanke: Prøv ett minutt til! Så jeg fortsatte. 
Og plutselig, der det hadde stått «utsolgt» og «for tiden ikkje leveringsdyktig», fant jeg nå en 
passende modell, akkurat den vi helst ville ha tak i. Noen få dager etter ble generatoren levert. 
Mens LKW- sjåføren lastet av generatoren foran huset mitt fortalte jeg han at: «Nå skal den videre 
til Ukraina!» Sjåføren dultet meg i skulderen og sa med tårer i øynene: «That made my day! – Takk 
for deres engasjement for mennesker i nød. Jeg er libaneser. Jeg vet hva det betyr å få hjelp i 
vanskelige tider!» – Min fattigdom  – Guds sjanse!  
 

for go4peace-Teamet  Meinolf Wacker 


