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               Ikke slutt å gi! 
              Don’t stop giving! 
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                                           59174 Kamen 
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                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
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Kjære venner av go4peace, 

 

Hun hadde mistet sin mann, og var nå en gammel enke. Hun hadde levd mesteparten 

av sitt liv og var takknemlig for det hun hadde fått bidratt med. Nå var hun fattig men likevel 

takknemlig for alt det hun fikk. Hun levde nøysomt og brukte bare det strengt nødvendigste 

på seg selv. Alt hun kunne avse, ga hun videre. Hun opplevde at livet hennes var forankret i 

Gud og gikk daglige turer til tempelet for å tilbe Herren. Hun stolte fullt og fast på Gud. Med 

et rent hjerte ga hun bort alt det hun strengt tatt ikke trengte.  

 

 Ved et av disse besøkene var Jesus i tempelet og han la merke til henne. Mange rike ga 

store summer i tempelets kiste. Den fattige enken ga «bare» to små mynter, men dette var 

også alt det hun hadde å leve for. Slik viste hun sin store tillit og tro til Gud. Jesus delte med 

en gang denne observasjonen med disiplene sine. Og slik ble den gamle ubetydelige enken 

den store læremesteren for disiplene i «generøsitet» og «tillit» til Gud. 

 

I koronatiden nådde det oss et rop om hjelp fra Albania. I en fattig bydel var barna 

avskåret fra alle typer skoletilbud, infrastrukturen i område hadde brutt sammen. Nå var det 

eneste tilbudet som fantes bare det å streife rundt i gatene. En gruppe innen go4peace-

nettverket lanserte eit pedagogisk program som de kunne kjøre over de tre sommermånedene. 

Men det måtte en større pengesum til for å få det til. «Kann du hjelpe», leste vi i e-posten. Vi 

responderte positivt i tillit til Gud. Ad omveier fikk en enslig dame høre om prosjektet. Hun 

hadde vært igjennom en tøff tid og var nå takknemlig for å ha fått livet i gave på nytt. 

Spontant ga hun halvparten av pengesummen som trengte til prosjektet. Så fikk en 

grunnskoleklasse høre om hvordan deres jevnaldrende barn hadde det i den Albanske bydelen. 

Da gravde de opp av sine egne lommepenger for at prosjektet skulle kunne finansieres. De lot 

oss forstå at: Livet er gitt oss i gave og livet oppfylles når det gis som gave. – Ikke slutt å gi! 

– Don’t stop giving! 
 

For go4peaceTeamet   Meinolf Wacker 


