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Det skal bli som du trodde!            
                                 (Mt 8,13)                                                                                                                                                                                                               
____________________________________ 

Stol påJesus! 

Trust Jesus! 
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                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 

Kjære venner av go4peace, 

 

Han oppholdt seg ved Genesaretsjøen, langt fra hjemmet. Han hadde jobbet seg opp 

blant vanlige soldater og var nå blitt kaptein i den romerske garnisonen. Han var kjent for å ta 

godt vare på sine underordnede. Lokalbefolkningen var jøder, for dem var han en fremmed, en 

hedning. Han hadde lært at fromme jøder aldri ville komme inn i hans hus. Det var forbudt etter 

deres lov.  

 

 Som kaptein fikk han god oversikt over alt som skjedde i regionen. Han hadde også fått 

med seg at det var en ung Rabbi som leve og virket i området og som mange satte sin lit til. Det 

han lærte var heller ikke bare tomme ord, for det gikk en kraft ut fra han som gjorde syke 

mennesker friske. Disse fortellingene gjorde at kapteinen tok mot til seg og oppsøkte Jesus, og 

sa til han: «Herre, min tjener ligger hjemme og har store smerter». Jesus svarte at han ville bli 

med han hjem for å se til den syke. Men dermed ville han jo bryte loven. Dette ville ikke 

kapteinen utsette han for, så han svarte: «Jeg er ikke verdig at du kommer inn i mitt hus, men 

si bare et ord så vil min tjener bli frisk. For jeg står selv under kommando, men har også soldater 

under meg. Sier jeg til en av dem: Gå! Så går han, og sier jeg til en annen: Kom! Så kommer 

han.»  Den troen som Jesus så i denne kapteinen, rørete ved hjerte hans og han sa: «Gå! Det 

skal bli som du trodde.» Og tjeneren ble frisk i samme stund. 

 

 En eldre dame ringte meg. «Til vår menighet kommer det en afrikansk prest som skal 

være i tjeneste hos oss for ett år. Han trenger en plass og bo som er helt i nærheten av kirken.» 

Av bekjente hadde jeg hørt slikt som: «Å finne en plass å bo i vårt nærområde? Da må du sette 

deg på venteliste og sikkert vente i 5 år før du får tilbud om leilighet. «Mission impossible!» 

Jeg ba en bønn til en prest som har gått foran oss til himmelen: «Nå trenger jeg din hjelp!» Så 

satte jeg med ned med telefonen. Jeg fikk etter hvert nyss om at det var en ledig møblert leilighet 

ledig rett ovenfor kirken. Jeg fikk tak i eieren, og det oppstod umiddelbart god kontakt. På 

slutten av samtalen sa han at han ville leie ut til vår afrikanske broder. Vi møttes etter hvert i 

leiligheten, og jeg ble helt satt ut. Her var alt på stell, alt han trengte i husholdet var allerede på 

plass. På veien hjem igjen, sto det klart for meg: «Bare hjelp fra himmelen hadde gjort dette 

mulig!»  – Stol på Jesus! Trust Jesus! 
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