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Kära vänner till go4peace, 

 
vem vill gärna vara fattig? – Att vara fattig är en belastning. Det är nog alla människor 

överens om. Och sedan läser vi något förvånande i bergspredikan: ”Saliga de som är fattiga i 
anden, dem tillhör himmelriket!” Madeleine Delbrêl, en ”gatans mystiker” från Paris, skrev om 
detta: „Tro inte att det vore ett nöje av att dagligen tömma våra händer, våra huvuden och våra 
hjärtan. Vårt nöje i detta är att bereda en plats för himmelriket i våra händer, huvuden och hjärtan 
när allt är över.” Det behövs nog det tomma och öppna hjärtat i människan så att Gud kan fylla 
det på nytt. För att bli mottaglig för Guds gåvor är det värt att bli fattig om och om igen – framför 
den främmande som behöver min hjälp, framför den icke-troende som ber om ett samtal, framför 
det oväntade som kullkastar mina planer, framför ögonblicket så som det viser sig just nu. – Bli 
fattig för att bli öppen för himmelriket! 

 
Jag hade mött Yulia från Ukraina. Hon kom från Kherson. Djupt skakad hade hon berättat 

för mig att de hade bara sporadikst el i ett sjukhus i hennes stad. Vi hade redan ordnat 9 gene-
ratorer för bunkrar under kyrkor i Ukraina. Det verkade som om det inte fanns några kvar på 
marknaden. Men jag kände: Bli fattig innan du försöker igen! Ge inte upp! Jag letade i två timmar 
på nätet. Det verkade omöjligt att hitta en passande generator. När jag just skulle sluta leta fick 
jag en impuls: Bara en minut till! Jag gav inte upp. Och just där det hade stått ”slutsåld” och ”för 
närvarande inte tillgänglig” på webbsidan hittade jag nu en passande modell. Precis det vi 
behövde! Några dagar senare levererades generatorn. När lastbilsföraren lastade av generatorn 
framför mitt hus sa jag till honom: ”Den här ska nu till Ukraina!”. Han klappade mig på axeln med 
tårar i ögonen och sa: ”That made my day! – Tack för ert engagemang för människor i nöd. Jag är 
libanes. Jag vet vad det betyder att få hjälp i svåra tider!” – Min fattigdom – Guds chans!  
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