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Enginn á meiri kærleik 
en þann að leggja líf sitt 
í sölurnar fyrir vini sína 

 (Jóh 15,13) 
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Kæru vinir orðsins! 
 

 Það voru fáein brot af fagnaðarerindinu falin í hjarta hennar: „Verið í mér!“ – „Ef þið 
haldið boðorð mín, mun ég áfram elska ykkur.“ – „Ef þið biðjið, þá mun Faðirinn gefa ykkur 
allt.“ Síðan hafði hún byrjað að elska, beita sér fyrir aðra og biðja Guð um allt sem hún þurfti. 
Þetta var upphafið á ævintýri hennar – Mihaleu frá Slóveníu – í fagnaðarerindinu. 
 
 Hún hitti fátæka, unga móður með alvarlega veikt barni. Unga móðirin bað hana um 
peninga fyrir lyfjum. Mihaela varð snortin yfir ástandi þessarar konu. Hún bað nokkra hópa 
um smávegis peninga fyrir ungu móðurina og barnið. Þessi einstaki kærleikur Mihaelu, að 
leggja þetta á sig fyrir ókunnuga manneskju, snerti marga. Innan skamms hafði hún safnað 
peningunum fyrir lyfin nauðsynlegu. Mihaela sagði: „Ég varð steinhissa og skildi kraftinn í 
orðum Jesú. Einhvern veginn segir Jesús við okkur: ,Gefðu og þá mun ég geta gefið þér allt 
sem þú þarft!‘ Fyrir mér er Jesús eins og lína sem allur kærleikskraftur Guðs flæðir eftir til 
mín. Þetta er eins og lampi. En við verðum að kveikja á honum til að birta hans fái að skína. 
Við verðum að vera ,á línunni‘!“ 
  
 Kæru vinir Orðsins, þegar við erum „á línunni“, líka „á netinu“ og gefum okkur sjálf, 
þá verða hendur okkar sífellt aftur tómar og Guð getur fyllt þær að nýju. Þannig byrjar 
ævintýri Guðs. HANN býður okkur að treysta SÉR og krafti SÍNUM algjörlega – í öllum 
þeim áskorunum sem lífið færir okkur dag eftir dag. HANN vill gefa okkur miklar gjafir og 
gera eitthvað með okkur! Það er mikilvægt að kveikja á lampa trúnaðartraustsins og gefa af 
okkur sjálfum. Þetta er lítið skref sem hefur MIKIL áhrif. Og þess vegna: Breytum 
einhverju! Make a change! 
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