
 

 

 

 
Iunie 2021                                          rumänisch           

Este aici un copilaș care 

are cinci pâini de orz și doi 

peștișori!                       (In 6,9)                                                                                                                                                                                                              
_____________________________________ 

Îți dau ce am! 

I'll give you what I have! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 

    

 

    

 

Dragi prieteni al go4peace, 

 

 Era curios și umbla cu mulți oamenii, nu era sigur unde se ducea, dar cumva a vrut să 

fie aproape de ceilalți. Era un băiat mic de 8 sau 9 ani, tocmai a cumpărat pâine și pește. Însă, 

în loc să le ducă acasă, s-a lăsat purtat de mulțime. Oamenii urmăreau un tânăr rabin numit Isus. 

Cuvintele lui erau plini de viață, tuturor le plăcea să-l asculte. Apoi a sosit timpul mesei. Rabinul 

nu le-a trimis acasă, ci s-a ocupat el însuși de mâncare. 

 

 Mulțimea putea să se sature doar atunci când toți erau gata să împărtășească. Micul 

nostru prieten a fost primul să facă asta, a împărtășit tot ce tocmai cumpărase, cele cinci pâini 

și cei doi pești. Oare ce-o să-i zică mama lui care îl aștepta? În acel moment nu îl interesa, era 

timpul să împărtășească. Cu inima lui copilărească, generoasă, a dat tot ce avea. Generozitatea 

lui a făcut roade: când toate bucățile de pâine rămase au fost colectate la final, au umplut încă 

12 coșuri. 

 

  În vara anului 2011, am plecat la Ziua Mondială a Tineretului la Madrid cu un grup 

mare de tineri. După un lung pelerinaj la aproape 40° Celsius, ne-am bucurat că în ultima seară 

am ajuns la aeroportul „Cuatro vientos”. Evenimentul final a avut loc acolo. În timpul rugăciunii 

se pregătea o furtună, a început să plouă. Un tânăr din grupul nostru avea în rucsac o foaie mare 

de plastic. A întins-o peste toți tinerii din jur, iar el s-a udat complet. Îi văd ochii strălucitori și 

azi, era fericit să dea tot ce avea. Îți dau ce am!  - I’ll give you what I have! 

 

pentru go4peaceTeam  Meinolf Wacker 

  


