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Nie ustawaj nigdy w dawaniu!
Don’t stop giving!

Kochani Przyjaciele go4peace,
straciła swego męża. Teraz była sama, stara wdowa. Przeżyła swoje życie,
poświęcając się i była przepełniona głęboką wdzięcznością. Była biedna, ale wdzięczna za
wszystko, co otrzymała. Żyła oszczędnie i brała tylko to, czego potrzebowała. Wszystko inne
przekazywała dalej. Codzienne przychodzenie do świątyni było częścią jej rytmu życia.
Wiedziała, że jej życie jest zakorzenione w Bogu. Ufała mu. Mogła oddać wszystko z
czystym sercem, czego pilnie nie potrzebowała.
Podczas jednej z jej wizyt w świątyni obserwował ją Jezus. Wielu bogatych bywalców
świątyni zostawiło w świątyni dużo pieniędzy. Biedna wdowa dała „tylko” dwie małe
monety, ale wraz z nimi dała WSZYSTKO, co miała. Okazała swoje nieskończone zaufanie
do życia i do Boga. Jezus natychmiast podzielił się tym spostrzeżeniem ze swoimi uczniami.
Tak więc ta nieznana biedna kobieta stała się dla nich wszystkich wzorcem do naśladowania
w sprawach „zaufania” i „szczodrości”.
W czasach koronawirusa otrzymaliśmy wezwanie o pomoc z Albanii. W biednej
okolicy wielu dzieciom groziło całkowite odcięcie od jakiejkolwiek edukacji z powodu braku
infrastruktury i ofert. Ulica była ich domem. Grupa z go4peace stworzyła program
edukacyjny na trzymiesięczny okres letni. Potrzebna była na to duża suma pieniędzy. „Czy
możecie pomóc?” - czytaliśmy w mailu. Potwierdziliśmy. - Okrężną drogą pewna samotna
kobieta dowiedziała się o tym projekcie dla Albanii. Przeżyła trudne chwile osobiste i była
wdzięczna za dar swojego życia. Spontanicznie przekazała połowę potrzebnych na projekt
pieniędzy. Kiedy dzieci z klasy szkoły podstawowej dowiedziały się o trudnej sytuacji swoich
rówieśników, same wyjęły z kieszeni ostatnie grosze. Wszyscy oni sprawili, że
zrozumieliśmy: życie jest darem i spełnia się w dawaniu! - Nigdy nie ustawaj w dawaniu!
– Don’t stop giving!
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