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Lita på Jesus!
Trust Jesus!
Kära vänner till go4peace,

han hade kommit till Gennesaretsjön på grund av sitt jobb. Han var officer i en romersk
garnison. Han hade varit en enkel soldat och sedan gjort karriär. Han tog väl hand om
människorna i sitt hus. Den lokala befolkningen var judisk. För dem var han en främling, en
hedning. Han hade lärt sig att fromma judar aldrig skulle gå in i hans hus. Det var förbjudet
enligt lag.
Som officer hörde och såg han mycket av det som hände. Inte heller undgick det honom
att en ung rabbin uppträdde där som många litade på. Han sa inga tomma ord. Istället fanns det
en kraft i hans ord som gjorde att en eller annan som var sjuk blev frisk igen. De här
erfarenheterna uppmuntrade officern att gå fram till Jesus. Han sa till honom: ”Herre, min
tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor!” Då ville Jesus komma in i hans hus.
Det betydde att han skulle bryta mot lagen. Det ville inte officern och därför svarade han: ”Jag
är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv
en som står under befäl och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går
han, och till den andre: Kom, så kommer han.” Den här tron rörde vid Jesu hjärta. Så sa han till
honom: ”Gå! Du trodde och det skall ske.” Och just i det ögonblicket blev tjänaren frisk.
Jag fick ett telefonsamtal från en äldre kvinna. ”Tänk bara, vår församling ska få en
präst från Afrika för ett år. Nu behöver vi en lägenhet som ligger nära till kyrkan. Omedelbart
kom jag att tänka på dagens motto: ‚Öppna dig, lägg grunden till ett Vi!’ Jag kände att detta
berörde mig. En bekant sa till mig: Hitta en lägenhet här i staden? Då får du stå i kö i fem år.
Mission impossible! Jag bad till en framliden präst: Jag behöver din hjälp nu! – Sedan satt jag
mig vid telefonen. Jag fick ett tips: Det fanns en möblerad lägenhet mitt emot kyrkan som var
ledig. Jag fick tag i ägaren. Från första ögonblicket kom vi bra överens. Vid slutet av samtalet
var det klart att han skulle hyra ut till den afrikanske prästen. Vi möttes i lägenheten. Jag var
överväldigad. Allt som behövdes i ett hushåll fanns där. När jag gick hem var det klart för mig:
Det var bara hjälpen från himlen som hade gjort detta möjligt.” – Lita på Jesus! Trust Jesus!
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