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byggbrauð og tvo fiska! (Jh 6,9)
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Ég skal gefa þér allt sem ég á!
I’ll give you what I have!

Kæru vinir go4peace,
hann var forvitinn og gekk með öllu fólkinu. Hann var ekki viss hvert þau voru að fara.
En af einhverjum ástæðum vildi hann vera þar. Hann var lítill piltur, 8 eða 9 ára. Hann var
nýbúinn að kaupa brauð og fisk. En í stað þess að fara með það heim lét hann mannfjöldann
bera sig áfram. Fólkið fylgdi ungum rabbína, Jesú að nafni. Orð hans voru full af lífi! Allir
hlýddu glaðir á hann. Og svo var kominn tími til að borða. Rabbíninn sendi fólkið ekki heim
heldur sá sjálfur um matinn.
Fólkið gat aðeins orðið satt ef allir deildu hver með öðrum. Litli vinur okkar varð í
fyrsta sæti. Hann gaf allt sem hann var nýbúinn að kaupa, fimm brauðin sín og fiskana sína tvo.
Hvað myndi móðir hans segja, sem beið hans? Hann hugsaði ekkert um það að svo stöddu. Nú
var kominn tími til að deila. Með barnslegu, örlátu hjarta sínu gaf hann allt sem hann átti. Þessi
gjafmildi varð fyrirmyndin. Þegar öllum brauðbitunum sem eftir voru var safnað í lokin fylltu
þeir 12 körfur til viðbótar.
Sumarið 2011 hélt ég með stórum hópi ungs fólks af stað á World Youth Day í Madríd.
Eftir langa pílagrímsferð í næstum 40° C hita vorum við ánægð með að vera komin að „Cuatro
vientos“ flugvellinum síðasta kvöldið. Lokasamkoman fór þar fram. Á bænavökunni var stormur
í uppsiglingu og það byrjaði að rigna og vindar að blása. Ungur maður úr okkar hópi var með
stóran plastdúk í bakpokanum. Hann setti þau yfir öll ungmennin í kringum sig og varð sjálfur
rennblautur. Ég sé enn fyrir mér skínandi augun í dag. Hann var ánægður með að hafa gefið það
sem hann gat. Ég skal gefa þér allt sem ég á! – I’ll give you what I have!
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