
 

 

 
  

Desember 2021                                á íslensku 

Hún gaf allt sem hún átti!    
                                                 (Mk 12,44) 
____________________________________  

  Hættið aldrei að gefa! 

    Don’t stop giving! 
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Kæru vinir go4peace, 

 

  hún hafði misst manninn sinn. Nú var hún orðin ein, gömul ekkja. Hún hafði lifað lífi sínu, 

gefið af sér og fyllst djúpu þakklæti. Hún var fátæk og þakklát fyrir allt sem hún fékk. Hún lifði 

sparlega og tók bara það sem hún þurfti. Allt annað gaf hún öðrum. Dagleg ganga í musterið var 

hluti af hversdagslífi hennar. Hún vissi að líf hennar átti rætur í Guði. Hún treysti honum. Hún gat 

því gefið frá sér allt af hreinu hjarta sem hún þurfti ekki nauðsynlega á að halda. 

 

Í einni af heimsóknum hennar hafði Jesús fylgst með henni. Margir auðugir musterisgestir 

skildu eftir mikið fé í musterinu. Fátæka ekkjan gaf „aðeins“ tvo smápeninga en með þeim gaf hún 

ALLT sem hún átti. Hún sýndi endalaust traust sitt á lífinu og Guði. Jesús deildi þessari reynslu 

strax með lærisveinum sínum. Þess vegna varð þessi óþekkta fátæka kona einstakur kennari í 

málefnum „trausts“ og „örlætis“ fyrir þá alla. 

 

Á tímum kórónuveirunnar fengum við hjálparbeiðni frá Albaníu. Í fátæku svæði voru mörg 

börn í hættu á að vera algjörlega útilokuð frá allri menntun vegna skorts á innviðum og skorts á 

framboði. Þeir áttu bara heima á götunni. Hópur frá go4peace-netinu hafði sett upp fræðsluáætlun 

fyrir þriggja mánaða tímabil um sumarið. Til þess þurfti mikið fé. „Geturðu hjálpað?“ lásum við í 

tölvupósti. Í trausti sögðum við já. – Eftir krókaleiðum komst einstæð kona að verkefninu í Albaníu. 

Hún hafði mætt miklum erfiðleikum í lífi sínu og var þakklát fyrir gjöf lífsins. Hún gaf þegar í stað 

helming af þeim peningum sem þurfti. Þegar börn í bekk í grunnskóla komust að neyð jafnaldra 

sinna tóku þau sjálf síðustu aurana upp úr vasanum. Þau öll fengu okkur öll til að skilja Þetta: Lífið 

er gjöf og það öðlast fyllingu þegar við gefum! – Hættið aldrei að gefa! – Don’t stop giving! 

 

fyrir go4peace liðið   Meinolf Wacker 


