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Nadaljuj z darovanjem!
Don't stop giving!

Dragi prijatelji go4peace,
izgubila je svojega moža. Zdaj je bila sama, stara in ovdovela. Živela je svoje
življenje. Darovala se je in je bila napolnjena z globoko hvaležnostjo. Bila je revna in
hvaležna za vsak dar, ki ga je prejela. Skromno je živela in vzela samo tisto, kar je rabila. Vse
ostalo je darovala naprej. Del njenega vsakdana je bil sprehod do templja. Zavedala se je, da
je njeno življenje zasidrano pri Bogu. Zaupala mu je. Tako mu je lahko s čistim srcem
darovala vse, česar ni rabila.
Enkrat med njenimi obiski jo je Jezus opazoval. Veliko bogatih ljudi je pustilo veliko
denarja v templju. Uboga vdova pa je dala »samo« dva mala kovanca, ampak s tem je dala
VSE, kar je imela v lasti. Pokazala je svoje neomajno zaupanje v življenje in v Boga. Jezus je
takoj podelil to izkušnjo s svojimi učenci. Tako je za njih vse postala ta neznana uboga ženska
kot dobrodošla učiteljica »zaupanja« in »dobrote«.
V času Covida smo prejeli klic na pomoč iz Albanije. V revni soseski je bilo mnogo
otrok v nevarnosti, da bi bili v celoti odtrgani od možnosti izobrazbe zaradi pomanjkanja
infrastrukture in storitev. Ves svoj čas so preživeli na ulicah. Ena skupina, ki sodeluje z mrežo
go4peace, je poleti vzpostavila trimesečni izobraževalni program. Za to so potrebovali veliko
vsoto denarja. »Ali nam lahko pomagate,« smo prebrali v elektronski pošti. Rekli smo, da
lahko, čeprav nismo imeli denarja takoj na voljo. – Ena sama ženska je slišala o projektu v
Albaniji. Za seboj je imela težko obdobje in je bila hvaležna za dar svojega življenja.
Spontano je darovala polovico potrebnega denarja. Ko so otroci osnovne šole izvedeli za
stisko njihovih vrstnikov, so vzeli zadnji drobiž iz svojih žepov. Končno smo razumeli:
»Življenje je dar in je izpolnjeno z darovanjem!« – Nadaljuj z darovanjem! – Don't stop
giving!
Za skupino go4peace
Meinolf Wacker

