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Këtu është një djalosh që
ka pesë bukë elbi dhe dy
peshq të vegjël!
(Joh 6,9)
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Të jap atë që kam!
I'll give you what I have!

Të dashur miq të go4peace,
Ai ishte kurioz dhe ecte me të gjithë njerëzit. Nuk e dinte se ku po shkonte, por disi ai
donte të ishte pjesë. Ishte një djalë i vogël, 8 ose 9 vjeç. Sapo kishte blerë bukë dhe peshk, por
në vend që t'i çonte në shtëpi, e la turmën ta merrte me vete. Njerëzit ndoqën një rabin të ri me
emrin Jezus. Fjalët e tij ishin plot jetë! Të gjithë ishin të lumtur kur e dëgjonin atë. Ishte koha
për të ngrënë. Rabin nuk i dërgoi njerëzit në shtëpi, por u kujdes vetë për ushqimin.
Turma mund të ngihej vetëm nëse të gjithë fillonin të ndanin. Shoku ynë i vogël erdhi i
pari. Ai dha gjithçka që sapo kishte blerë: pesë bukët e tij dhe dy peshq. Çfarë do të thoshte e
ëma që po e priste? Asnjë nga ato nuk i interesoi për momentin. Tani ishte koha për të ndarë.
Me zemrën e tij bujare fëminore, ai dha gjithçka që kishte. Kjo bujari u bë shkollë për shumë.
Kur të gjitha pjesët e mbetura të bukës u mblodhën në fund, ata mbushën edhe 12 shporta.
Me një grup të madh të rinjsh, u nisa për Ditën Botërore të Rinisë në Madrid, në verën
e vitit 2011. Pas një pelegrinazhi të gjatë në temperaturë 40 ° Celsius, ishim të lumtur që
mbrëmjen e fundit arritëm në aeroportin "Cuatro vientos". Eventi final do të zhvillohej atje.
Gjatë vigjiljes së lutjes shpërtheu një stuhi dhe filloi të binte shumë shi. Një i ri nga grupi ynë
kishte në çantën e tij një mushama të madhe plastike. Ai e vuri mbi të gjithë të rinjtë përreth tij
dhe për vete u lag plotësisht. Unë ende i kam parasysh sytë e tij të ndritshëm. Ai ishte i lumtur
që dha atë që mundi. Të jap atë që kam! - I’ll give you what I have!
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