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Tukaj je deček, ki ima
pet ječmenovih hlebov
in dve ribi.
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Podarim ti, kar imam.
I'll give you what I have.

Dragi prijatelji go4peace!
Iz radovednosti je sledil množici. Ni točno vedel, kam gre. Bil je mlad fant, star okoli 8
oziroma 9 let. Pred kratkim je kupil kruh in ribe. Namesto da bi nakupljeno odnesel domov, je
sledil množici. Ta je sledila mlademu učeniku, ki mu je bilo ime Jezus. Njegove besede so bile
polne življenja in vsi so ga radi poslušali. Potem je bil čas za obed. Ni poslal ljudi domov;
namesto tega je mladi učenik poskrbel za vse.
Samo če bi vsi začeli deliti, bi lahko nasitili množico. Pri tem je bil naš majhen deček
prvi v vrsti. Vse, kar je pred kratkim kupil, je podaril – svojih pet hlebov in dve ribi. Njegova
mati ga je čakala. Kako bi odreagirala? V tem trenutku ga to ni skrbelo. Zdaj je želel podariti
in deliti s svojim otroškim in plemenitim srcem vse, kar je imel. Tukaj je bil za vzor! Ko so
pobrali ostanke kruha na koncu, so napolnili 12 košar.
Skupaj z veliko skupino mladih ljudi sem leta 2011 potoval v Madrid na Svetovni dan
mladih. Po dolgem romanju pri 40 stopinjah Celzija smo bili veseli, ko smo prišli do našega
cilja, in sicer do letališča »Cuatro Vientos«. Tu naj bi organizirali zadnjo prireditev. Med
vigilijo je prišlo do neurja in začelo je močno deževati! Mlad moški iz naše skupine je nosil
veliko plasično folijo v svojem nahrbtniku. Z njo je pokril vse najstnike v svoji bližini, medtem
ko je bil on sam popolnoma premočen. Še se spomnim njegovih žarečih oči! Bil je vesel, da je
lahko delil to, kar je imel. – Podarim ti, kar imam! – I'll give you what I have!
Za skupino go4peaceTeam

Meinolf Wacker

