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Bízz Jézusban! 

Trust Jesus! 
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A go4peace kedves Barátai! 

 

 A férfi munkája során messziről került a Genezárati tó partjára. Százados volt egy római 

helyőrségben, az egyszerű katonák soraiból küzdötte fel magát. Példaértékűen gondoskodott a 

házában élő emberektől. Az ottaniak zsidók voltak. Az ő szemükben ő egy idegen volt, egy pogány. 

Úgy tanulta, hogy hithű zsidók a küszöbét soha nem léphetik át, a törvényük tiltotta ezt meg nekik.   

 

 Századosként sok mindent hallott. Az sem kerülte el a figyelmét, hogy egy fiatal rabbi lépett 

az emberek elé, akinek sokan hittek. Szavai nem üresen csengtek, sokkal inkább erő áradt ki 

belőlük, mely betegeket gyógyított. Ezek a tapasztalatok adtak neki bátorságot, hogy odamenjen 

Jézushoz. Ezt mondta neki: „Uram, szolgám otthon betegen fekszik és nagy fájdalmai vannak!“ 

Erre Jézus el akart menni a százados házába. Ez viszont azt jelentette volna, hogy a törvény ellen 

cselekszik. Azonban a százados ezt nem akarta, ezért ezt mondta neki: „Uram, nem vagyok méltó, 

hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom 

alatt álló ember vagyok, beosztott katonák vannak alattam, és ha azt mondom az egyiknek: menj!- 

elmegy, vagy a másiknak: gyere! - odajön.“ E hit látványa megérintette Jézus szívét és ezt 

válaszolta: „Menj, és legyen úgy, ahogyan hitted.“ És meggyógyult a szolgája abban az órában. 

 

 Egy alkalommal egy idős hölgy hívott telefonon. „Képzeld, a plébániánkra egy évre egy 

atya érkezik Afrikából, így szükség lesz egy lakásra, amely a templom közelében van. Ebben a 

pillanatban eszembe jutott: „Kelj fel és gondolkozz közösségben!“- ahogy a napi ige szólt hozzám. 

Az eset megérintette a szívemet. Az ismerőseimtől azt hallottam, ha valaki lakást szeretne bérelni, 

legalább öt évig kell várakoznia. Lehetetlen küldetés! Egy elhunyt atya közbenjárását kértem: 

Szükségem van a segítségedre! – aztán kezembe vettem a telefont. Azt az információt kaptam, hogy 

a templommal szemben egy szépen berendezett lakás kiadó. A tulajdonossal sikerült kapcsolatba 

lépnem, akivel telefonon azonnal megtaláltuk a közös hangot. Beszélgetésünk végén világossá vált 

számomra, hogy lakását szívesen kiadja az érkező afrikai atya számára. Amikor a lakásban 

találkoztunk, nagy örömömre szolgált, hogy egy teljesen felszerelt háztartást láttam. Amikor 

hazaértem, megértettem: mindez csakis az Ég segítségével sikerülhetett. – Bízz Jézusban! - Trust 

Jesus! 
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