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Szegénységed – Isten 
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A go4peace kedves barátai, 

  
 

Ki akar szegény lenni? - Szegénynek lenni megterhelő. Bizonyos értelemben ebben minden 
ember egyetért. És akkor valami meglepőt olvasunk a hegyi beszédben: „Boldogok akik szegények 
Isten előtt, mert övék a mennyek országa!“. Madeleine Delbrêl, egy párizsi utcai misztikus egyszer 
ezt írta erről: „Ne higgyétek, hogy örömünket leljük abban, hogy minden nap kiürítjük a kezünket, 
a fejünket és a szívünket. A mi örömünk az, hogy a kezünkben, a fejünkben és a szívünkben helyet 
biztosítsunk a mennyországnak, amikor az eljön.“ Azt hiszem, az üres és nyitott szív kell az 
emberben ahhoz, hogy Isten megajándékozhassa. Ahhoz, hogy fogékonnyá váljunk Isten 
ajándékaira, érdemes újra és újra szegénnyé tenni magunkat - az idegen előtt, akinek segítségre 
van szüksége, a más hitű ember előtt, aki beszélgetést kér, a váratlan előtt, ami keresztülhúzza a 
terveimet, a pillanat előtt, ahogyan az éppen megtörténik. - Tedd magad szegénnyé, hogy nyitott 
legyél a mennyek országára! 

 
Megismerkedtem az Ukrajnából származó Júliával. Herszonból érkezett. Mélyen 

megrendülve mesélte, hogy a városában lévő kórházban csak néha van áram. Ukrajnában már 9 
generátort szerveztünk a templomok alatti bunkerekbe. A piac üresnek tűnt. De én azt éreztem: 
Üresedj ki e kérés előtt! Merj újra próbálkozni! Két órán át kerestem az interneten. 
Reménytelennek tűnt, hogy megfelelő generátort találjak. Amikor már fel akartam adni, jött a 
késztetés: Még egy percig folytassam! Folytattam a keresést. És ahol egy weboldalon az imént még 
az állt, hogy „elfogyott“ és hogy „jelenleg nem kapható“, ott most találtam egy megfelelő modellt. 
Pontosan olyant, amire szükségünk volt! Néhány nappal később a generátort leszállították. Amikor 
a teherautó sofőrje a házam előtt kirakta a masinát, azt mondtam neki: „Ez a gép Ukrajnába 
megy!“. Könnyes szemmel megveregette a vállamat, és azt mondta: „Ön most bearanyozta a 
napomat! - Köszönöm a rászorulók iránti elkötelezettségét. Én libanoni vagyok. Tudom, mit jelent 
segítséget kapni a nehéz időkben!" - Az én szegénységem - Isten lehetősége!  

 

a go4peace csapat nevében                  Meinolf Wacker 


