
 

 

 
Maj 2021                                             po polsku           

Niech ci się stanie, jak 

uwierzyłeś!             (Mt 8,13)                                                                                                                                                                                                               
______________________________________ 

Ufaj Jezusowi! 

Trust Jesus! 
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Kochani Przyjaciele go4peace, 

 

 przybył z daleka do pracy w okolice jeziora Genezaret. Był setnikiem rzymskiego 

garnizonu. Swoją wojskową karierę zaczynał jako zwykły żołnierz. Wzorcowo troszczył się o 

podległych mu ludzi. Mieszkańcami tego rejonu byli Żydzi. Dla nich był on obcym i poganinem. 

Wiedział, że wierzący Żydzi nigdy nie weszli by do jego domu, bo ich prawo im tego zabraniało. 

 

 Jako setnik dużo wiedział. Zauważył również młodego rabina, któremu wielu zaufało. Nie 

wypowiadał on pustych słów. Przeciwnie, z jego słów emanowała moc, która chorych uzdrawiała. 

Ta wiedza zachęciła setnika do zbliżenia się do Jezusa. Powiedział mu: „Panie, mój sługa leży w 

domu i jest bardzo chory!” Wtedy Jezus był gotów pójść do jego domu, co oznaczałoby, że 

złamałby prawo, na co setnik nie chciał go narazić, i odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, 

abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć 

podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: "Idź!" - a idzie; drugiemu: "Chodź tu!" 

- a przychodzi.” Ta wiara wzruszyła serce Jezusa i rzekł do setnika: „Idź, niech ci się stanie, jak 

uwierzyłeś”. I dokładnie o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.  

 

 Zadzwoniła do mnie starsza kobieta. „Wiesz, przyjeżdża na rok do naszej parafii ksiądz z 

Afryki i potrzebuje mieszkania w pobliżu kościoła.” Od razu przypomniałem sobie motto tego 

dnia: „Nie myśl o sobie, lecz o wspólnocie!” Odczułem potrzebę udzielenia pomocy. Od 

znajomych słyszałem: „Znaleźć mieszkanie w naszym mieście, to trzeba pięciu lat po zapisaniu 

się na listę oczekujących. Niemożliwe!” Pomodliłem się, prosząc o wsparcie zmarłego księdza: 

„Potrzebuję teraz twojej pomocy!” I zacząłem wydzwaniać do różnych osób. Pojawiła się 

informacja: Naprzeciw kościoła jest jedno wolne, ładnie umeblowane mieszkanie. Dotarłem do 

właściciela. Od razu dało się odczuć dobrą atmosferę w rozmowie telefonicznej i na zakończenie 

było jasne, że wynajmie to mieszkanie afrykańskiemu bratu. Spotkaliśmy się więc w tym 

mieszkaniu. Byłem zaskoczony, że było w nim wszystko, co do zamieszkania było potrzebne. 

Gdy wracałem do domu, stało się dla mnie jasne, że tylko dzięki pomocy z nieba wszystko się 

szczęśliwie udało. Ufaj Jezusowi! Trust Jesus! 
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