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Nu te teme! Crede numai! 

Don’t be afraid! Just believe! 
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Dragi prieteni al cuvântului! 

 

 Tânăra avea tot ce avea nevoie, o familie unde era acasă, grupuri de tineri în satul ei unde 

putea să se implice, educație bună, prieteni buni... A început să studieze, a progresat bine și acolo, 

dar era o voce în ea care îi tot zicea: „Există mai mult! Încearcă să ieși din tot ce este familiar!“ 

 

 Așa că s-a decis să-și părăsească țara și să meargă să studieze în Austria pentru un semestru. 

Nu i-a fost ușor să ia această decizie. În video povestea: „Îmi era foarte frică, pentru că nu știam 

ce mă așteaptă. Așa că m-am încredințat lui Dumnezeu complet, El m-a ajutat și era cu mine tot 

timpul, astfel am petrecut un timp frumos în Austria!“ 

 

 A se baza pe Dumnezeu, nu numai în cuvinte, ci cu viața și deciziile noastre, așa a făcut 

Marie – așa se numește tânăra – și ne sfătuiește: „Nu te teme, crede numai!“ 

 

 Dragi prieteni al cuvântului, viața ne aduce foarte des incertitudini. Nu știm, cum se va 

continua și ce decizii ar trebui să luăm. Trebuie să ne gândim bine, să evaluăm și să vorbim despre 

planurile și ideile noastre cu oamenii care ne cunosc bine. Apoi ajungem la punctul în care trebuie 

să luăm decizia, fiecare singur. Marie te sfătuiește să te întorci la Dumnezeu: Nu te teme, crede 

numai!  

 

Atunci când ți-ai făcut partea ta complet, uită-te în față și crede că Dumnezeu te acomo-

dează în viața ta cu toate ideile și posibilitățile lui și are grijă de tine. Așa putem să credem cuvin-

tele lui Isus: Nu te teme! Crede numai! – Don’t be afraid. Just believe! 
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