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Ea a oferit tot ce avea!
(Mc 12,44)
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Nu înceta să dai!
Don’t stop giving!

Dragi prieteni al go4peace!
Îşi pierduse soţul, acum era singură, o văduvă bătrână. Își trăise viața, se dăruise și era
plină de profundă recunoștință. Era săracă și recunoscătoare pentru tot ce primea, a trăit
cumpătat și a luat doar ceea ce avea nevoie, restul a dat-o mai departe. Plimbarea zilnică până
la templu făcea parte din ritmul ei de viață. Știa că viața ei este înrădăcinată în Dumnezeu,
avea încredere în el. Așa că putea să dea totul de care nu avea nevoie urgentă cu o inimă
curată.
În timpul uneia dintre vizitele ei, Isus a observat-o. Mulți vizitatori bogați au lăsat o
mulțime de bani în templu. Biata văduvă a dat „doar” două monede mici, dar cu ele a dat TOT
ce avea. Ea și-a arătat încrederea nesfârșită în viață și în Dumnezeu. Isus a împărtășit imediat
această experiență cu ucenicii săi. Așa că această femeie săracă necunoscută a devenit o
profesoară invitatoare în teme de „încredere” și „generozitate” pentru toți.
În vremea coronavirusului, am primit un apel de ajutor din Albania. Într-o zonă săracă,
mulți copii erau amenințați că vor fi tăiați complet de la orice educație din cauza lipsei de
infrastructură și a lipsei de posibilități. Erau acasă doar pe stradă. Un grup din rețeaua
go4peace a înființat un program educațional pentru perioada de vară de trei luni. Pentru asta
era nevoie de o sumă mare de bani. „Poți să ne ajuți?” – citeam într-un e-mail. Cu încredere,
am spus da. O femeie necăsătorită a aflat despre proiectul din Albania. Trecuse prin o
perioadă grea în viața ei personală și era recunoscătoare pentru darul vieții ei. Spontan, a
donat jumătate din banii de care aveau nevoie. Când copiii unei clase de școală elementară au
aflat despre situația în care se aflau colegii lor, ei au scos ultimii lor cenți din buzunare. Ei toți
ne-au ajutat să înțelegem: viața se dă și se împlinește dăruind! – Nu înceta să dai! – Don’t
stop giving!
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