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Odaadom neked, amim van!
I'll give you what I have!

A go4peace mozgalom kedves Barátai,
a fiú kíváncsian kelt útra a többi emberrel együtt. Pontosan nem is tudta, merre tartanak,
ennek ellenére azonban együtt akart lenni velük. Kicsi volt még, 8 vagy 9 éves. Azelőtt éppen
kenyeret és halat vásárolt. De ahelyett, hogy ezeket hazavitte volna, hagyta, hogy a tömeg
magával sodorja. Az emberek egy Jézus nevű fiatal rabbit követtek. Szavai tele voltak élettel,
mindenki szerette hallgatni őt. Aztán eljött az evés ideje és a rabbi nem küldte haza az
embereket, hanem maga gondoskodott élelemről.
A tömeg csak akkor tudott jóllakni, amikor mindenki elkezdte szétosztani azt, amije
volt. Ott volt a mi kis barátunk is, az első helyen. Odaadta mindazt, amit éppen vásárolt, az öt
kenyerét és a két halát. Vajon mit szólna ehhez az édesanyja, aki várta őt haza? Ebben a
pillanatban mindez nem érdekelte a fiút: az adakozás ideje jött el. Gyermekien nagylelkű
szívével mindent odaadott, amije csak volt. Ez a nagylelkűség precedenst teremtett, így a végén,
amikor az összes megmaradt kenyérdarabot összegyűjtötték, újabb 12 kosarat töltöttek meg.
2011 nyarán egy nagy csoport fiatal társaságával elindultam a madridi Ifjúsági
Világnapra. Hosszú zarándoklat után, utolsó este, majdnem 40 fokban boldogan érkeztünk meg
a „Cuatro vientos“ repülőtérre, itt került sor a záróünnepségre. Az imavirrasztás alatt vihar
kerekedett, és az erős eső is kezdett eleredni. Az egyik fiatalember a csoportunkból egy nagy
műanyag fóliát tartott a hátizsákjában. Ezt az összes körülötte lévő fiatalra ráterítette, ő maga
viszont teljesen elázott. Még ma is látom ragyogó szemeit. Boldog volt, hogy megosztotta
társaival mindazt, amije volt. Odaadom, amim van! - I’ll give you what I have!
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