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Mos ki frikë! Vetëm beso! 

Don’t be afraid! Just believe! 
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Të dashur miq të fjalës! 

 

 Ajo kishte gjithçka që i duhej, një familje, në të cilën ajo ndihej në shtëpi, grupe të rinjsh 

në fashtin e saj ku mund të angazhohej, një shkollim të mirë, miq të mirë….Ajo kishte filluar të 

studionte dhe po ecte mirë. Megjithatë, thellë në zemrën e saj ishte një zë që i thoshte: „Ka më 

shumë! Guxo përtej gjërave që janë të sigurta!“ 

 

 Kështu ajo vendosi të largohej nga vendi i saj në Austri, për të studiuar. Ky vendim nuk 

ishte i lehtë për të. Në një video ajo tregon: „ Unë kisha frikë të madhe, sepse nuk e dija çfarë më 

priste. Prandaj, vendosa gjithë besimin tim në Zotin. AI më ka ndihmuar. AI ishte me të vertetë 

gjatë gjithë kohës aty me mua dhe unë kalova një kohë shumë të bukur në Austri!“ 

 

 Të besosh në Zotin! Jo vetëm me fjalë, por edhe me jetën dhe të gjitha vendimet që marrim. 

Këtë gjë e kishte zbuluar Marie dhe këshilla e saj është: „Mos ki frikë! Vetëm beso!”  

 

 Të dashur miq të fjalës, sa shpesh na sjell pasiguri jeta. Nuk e dimë si  të vendosim dhe 

çfarë do të vijë më pas. Kështu, është e rëndësishme të mendojmë, të diskutojmë planet dhe 

mendimet tona me njerëz të tjerë që na njohin shumë mirë. Pastaj vjen momenti që duhet të 

vendosim, secili vetë. Marie na këshillon t’i drejtohemi Zotit: Mos ki frikë! Vetëm beso!  

 

Nëse ti e bën pjesën tënde, shiko para dhe beso se Zoti është me ty në çdo hap të jetës tënde, 

me idetë dhe mundësitë e tij. Kështu mund t’i besojmë fjalës së Zotit: Mos ki frikë! Vetëm beso! 

– Don’t be afraid. Just believe! 
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