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Kära vänner till go4peace, 

 

 hon hade förlorat sin man. Nu var hon ensam, en gammal änka. Hon hade levt sitt liv, 

hade uppoffrat sig och var fylld av en djup tacksamhet. Hon var fattig och tacksam för allt 

som andra människor gav henne. Hon levde förnöjsamt och tog bara det som hon behövde. 

Allt annat gav hon vidare. Till hennes livsrutin hörde det dagliga besöket i templet. Hon visste 

att hennes liv var förankrat i Gud. Honom litade hon på. Därför kunde hon med ett rent hjärta 

ge bort allt det som hon inte behövde. 

 

 När hon en gång besökte templet var Jesus där och iakttog henne. Många av de rika 

besökarna i templet gav mycket pengar. Den fattiga änkan gav ”bara” två kopparslantar, men 

med detta gav hon ALLT hon ägde. Hon visade ett oändligt förtroende i livet och i Gud. 

Omedelbart delade Jesus den här erfarenheten med sina lärjungar. På det viset blev den 

okända fattiga kvinnan till en uppmuntrande lärarinna för dem alla vad gällde ”förtroende” 

och ”storsinthet”. 

 

 Under Covid-pandemin fick vi ett rop för hjälp från Albanien. I ett fattigt område var 

det många barn som riskerade att helt uteslutas från all utbildning på grund av bristande 

infrastruktur och erbjudanden som saknades. Deras hem hade blivit gatan. En grupp i 

go4peace-nätverket hade satt igång ett utbildningsprogram för tre månader under 

sommartiden. Till detta behövde de en större summa pengar. ”Kan ni hjälpa till?” läste vi i ett 

mejl. Förtroendefullt svarade vi ja. – En ensamstående kvinna fick veta om projektet i 

Albanien på omvägar. Hon hade en svår personlig tid bakom sig och var tacksam för gåvan 

som var hennes liv. Spontant gav hon hälften av den summa som behövdes. När några elever i 

lågstadiet fick höra om nödsituationen som de jämnåriga barnen befann sig i tog de själva 

fram de sista centen ur fickorna. De alla lät oss förstå: Livet är en gåva och det uppfyller sig 

genom att ge.  – Sluta inte ge! – Don’t stop giving! 
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