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Staň se, jak jsi uvěřil !
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Důvěřuj Ježíši!
Trust Jesus!

Milí přátelé go4peace,
jeho povolání ho přivedlo ke Galilejskému moři. Byl kapitánem v římské posádce. Na
takovou pozici se vypracoval mezi obyčejnými vojáky. Vzorně se staral o lidi ve svém domě.
Místní byli Židé. Byl pro ně cizincem, pohanem. Pochopil, že zbožní Židé do jeho domu nikdy
nevstoupí. Jejich zákon jim to zakazoval.
Jako kapitán toho viděl hodně. Také mu neušlo, že tu vystupuje mladý rabín, kterému
hodně lidí důvěřuje. Neplýtval prázdnými slovy. Naopak z jeho slova šla síla, která uzdravila
mnohé nemocné. Tyto zkušenosti kapitána povzbudily, aby sám k Ježíši přistoupil. Řekl mu:
„Pane, můj služebník leží doma a má veliké bolesti!“ Ježíš chtěl do jeho domu ihned přijít. To
však znamenalo, že by porušil zákon. To po něm kapitán nechtěl žádat, tak odvětil:
„Nezasloužím si, abys vstoupil do mého domu, ale řekni jen slovo a můj služebník se uzdraví.
Také já musím poslouchat rozkazy a též mám pod sebou vojáky; jednomu řeknu: Jdi! a on jde
a druhému pravím: Přijď! a on přijde.” Tato víra se dotkla Ježíšova srdce. Řekl mu: „Jdi! Ať se
stane, jak jsi uvěřil.“ Přesně v tom okamžiku se služebník uzdravil.
Zastihl mě telefonát jedné starší paní. „Představ si, do naší farnosti přijde na rok kněz z
Afriky.“ Teď je potřeba sehnat byt blízko kostela. Okamžitě mi na mysl přišlo motto na ten
den: „Vyjdi ze sebe, vytvoř My!“ Oslovilo mě to. Od známých jsem slyšel: „Najít v našem
místě byt? To musíš 5 let vydržet na čekacím listě. Mission impossible! Modlil jsem se k
jednomu zesnulému knězi: Potřebuji Tvoji pomoc! – Potom jsem si sednul k telefonu. Dostal
jsem informaci: Naproti kostelu je volný jeden dobře zařízený byt. Zastihl jsem majitele. Hned
jsem si všiml dobrého klimatu při našem hovoru. Na konci rozhovoru bylo jasné, že by
africkému bratrovi byt pronajmul. Potkali jsme se následně v bytě. Zůstal jsem úplně paf. Bylo
tam všechno, co je třeba pro domácnost. Když jsem vycházel z domu, bylo mi jasné: Jen pomoc
z nebe toto mohla umožnit.“ - Důvěřuj Ježíši! Trust Jesus!
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