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Dám Ti, co mám!
I'll give you what I have!

Milí přátelé go4peace,
zvědavě běžel se spoustou dalších lidí. Nevěděl přesně, kam se jde. Ale nějak ho to táhlo
a chtěl být u toho. Byl to mladý chlapec, 8 nebo 9 let. Právě si koupil rybu a chleba. Místo toho,
aby to přinesl domů, nechal se unést davem. Lidé následovali mladého rabína jménem Ježíš.
Jeho slova byla plná života! Každý ho rád poslouchal. A pak nastal čas k jídlu. Rabín neposlal
lidi domů, chtěl se sám o jídlo postarat.
Dav mohl být nasycen pouze tehdy, když se všichni začali účastnit. V tu chvíli sehrál
malý chlapec velkou roli, byl na prvním místě. Dal všechno, co právě koupil, svých pět chlebů
a dvě ryby. Co by tomu jeho matka, která na něho čekala, řekla? To ho v tom okamžiku vůbec
nezajímalo. Teď bylo třeba vše sdílet. Se svým dětským velkorysým srdcem odevzdal všechno,
co měl. Tato velkorysost se vyplatila. Když se na konci shromáždily všechny zbytky chleba,
naplnilo se ještě dvanáct plných košů.
Se skupinou mladých lidí jsem se v létě 2011 vydal na cestu na Světový den mládeže
do Madridu. Po dlouhé pouti při 40 ° C jsme byli poslední večer rádi, že jsme dorazili na letiště
„Cuatro vientos“. Tam se konala poslední závěrečná událost. Během vigilie se přivalila bouře,
začalo neskutečně pršet a blýskat se. Mladý muž z naší skupiny měl ve svém batohu plastovou
fólii. Položil ji všude kolem mladých lidí ve své blízkosti a sám zůstal úplně mokrý. Ještě dnes
vidím jeho zářící oči. Byl rád, že mohl dát to, co měl. Dám Ti, co mám! - I’ll give you what
I have!
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