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Tvoje uboštvo – Božja 

priložnost! 
___________________________________ 

„Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je 

nebeško kraljestvo.“ (Mt 5,3) 
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Dragi prijatelji go4peace, 

 
kdo želi živeti v uboštvu? Uboštvo je težko. Vsi ljudje se strinjajo glede tega. Potem pa 

preberemo nekaj neverjetnega v Govoru na gori: „Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je 
nebeško kraljestvo.“ Madeleine Delbrêl, ena mistikinja iz neke ulice iz Pariza je nekoč zapisala: 
„Ne mislite si, da nam je v veselje vsakodnevno praznjenje rok, glave in srca. Naše veselje je v 
tem, da v svojih rokah, glavah in srcih naredimo prostor za nebeško kraljestvo, ko to pride.“ 
Samoumevno je, da Bog odpre in izprazni naša srca, da nas lahko ON obdaruje. Da bi postali 
dovzetni za Božje darove, moramo vedno znova postati ubogi – pred tujcem, ki potrebuje mojo 
pomoč, pred osebo druge vere, ki me prosi za pogovor, pred nepredvidenim, ki mi prekriža 
načrte, pred trenutkom, ki se odvija v tistem hipu. – Postanite ubogi, da boste odprti za 
nebeško kraljestvo! 

 
Spoznal sem Julio iz Ukrajine. Prišla je iz Chersona. Globoko pretresena mi je povedala, 

da ima bolnišnica v njenem mestu le občasno elektriko. Za bunkerje pod cerkvami v Ukrajini 
smo že pripravili 9 generatorjev. Trg tam je bil videti prazen. Toda čutil sem: „Pred to prošnjo 
se naredi revnega! Drzni si še enkrat!“ Iskal sem dve dolgi uri po internetu. Iskanje še enega 
funkcionalnega generatorja se je zdelo brezupno. Ko sem hotel obupati, me je prešinil impulz: 
"Nadaljuj še eno minuto! Vztrajal sem še naprej in tam, kjer je na spletni strani pisalo 
„razprodano“ in „ni na voljo“ sem našel ustrezni model. Točno to smo potrebovali! Čez nekaj 
dni je bil generator dostavljen. Ko je voznik tovornjaka pred mojo hišo raztovoril generator, 
sem mu rekel: " To gre zdaj v Ukrajino!" S solzami v očeh me je potrepljal po rami in rekel: "To 
mi je polepšalo dan! – Hvala vam za vašo predanost ljudem v stiski. Jaz sem Libanonec. „Vem, 
kaj pomeni dobiti pomoč v težkih časih!“ – Moje uboštvo – Božja priložnost!  
 

za ekipo go4peace    Meinolf Wacker 


