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Nie bój się! Wierz tylko!       
                                 (Mk 5,36)                                                                                                                                            
______________________________________            
Nie bój się! Wierz tylko! 

Don’t be afraid! Just believe! 
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Kochani Przyjaciele Słowa! 

 

 Miała wszystko, co potrzebowała, rodzinę, w której była u siebie w domu, grupy 

młodzieżowe w wiosce, z którymi mogła się angażować, dobre szkolne wykształcenie, dobrych 

przyjaciół… Zaczęła studiować i dobrze sobie radziła. Ale słyszała w sobie głos wewnętrzny, 

który mówił jej: „Możesz jeszcze więcej! Odważ się wyrwać z tego, do czego jesteś 

przyzwyczajona!” 

 

 Zdecydowała się zatem na opuszczenie swojej Ojczyzny i wyruszyła na studia do Austrii. 

Ta decyzja nie przyszła tak łatwo. W krótkim Video opowiada: „Bardzo się bałam, gdyż                      

nie miałam pojęcia, co mnie tam spotka. Oddałam się całkowicie Bogu w opiekę i ON mi pomógł. 

Był przy mnie faktycznie cały czas i tak mój pobyt w Austrii był bardzo szczęśliwy.” 

 

 Zdać się na Boga! Nie tylko w słowach, lecz także w całym naszym życiu                                           

i podejmowanych decyzjach.  To uczyniła Maria – bo takie jej imię – i radzi: „Nie bój się!            

Tylko wierz!” 

  

 Kochani Przyjaciele Słowa, jakże często doprowadza nas życie do stanu niepewności.         

Nie wiemy wtedy, jak dalej będzie i jakie powinniśmy podejmować decyzje. Wtedy trzeba się 

dobrze zastanowić, rozważyć i omówić plany i pomysły z ludźmi, których dobrze znamy. A wtedy 

dotrzemy do punktu, w którym musimy podjąć decyzję. Każdy sam za siebie. Maria radzi tobie, 

byś się wtedy zwrócił do Boga: Nie bój się! Wierz tylko! 

 

 Jeżeli wypełnisz swoją część całkowicie, to wtedy patrz do przodu i wierz, że Bóg                   

ze Swoimi Pomysłami i Możliwościami wyjdzie tobie naprzeciw w całym twoim życiu i będzie 

się troszczył o ciebie. Tak więc możemy ufać Słowu Jezusa: Nie bój się! Wierz tylko! –                 

Don’t be afraid. Just believe! 
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