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Var inte rädd! Tro 

bara!                 (Mark. 5:36)                                                                                                                                            
______________________________________            

Var inte rädd! Tro bara! 

Don’t be afraid! Just believe! 
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Kära Ni, ordets vänner! 

 

 Hon hade allt hon behövde, en familj där hon kände sig hemma, ungdomsförenigar i byn 

där hon kunde engagera sig, en bra skolutbildning, goda vänner... Hon hade börjat att studera och 

hade kommit en bra bit där. Men det fanns en röst inom henne som sa: ”Det finns mer! Våga dig 

bortom det som du känner till!” 

 

 Därför bestämde hon sig för att lämna sin hemstad och flytta till Österrike för att plugga 

där i en termin. Det var inte helt lätt för henne att ta detta beslut. I en kort video berättar hon: ”Jag 

var så rädd därför att jag inte visste vad som väntade mig där. Därför anförtrodde jag mig helt åt 

Gud. Han hjälpte mig. Han var verkligen med mig under hela tiden och så hade jag en underbar 

tid i Österrike!“ 

 

 Att anförtro sig åt Gud! Inte bara med ord, men med vårt liv och i våra beslut, det här gjorde 

Marie – det är hennes namn – och därför ger hon oss ett råd: „Var inte rädd! Tro bara!” 

 

 Kära Ni, ordets vänner, livet konfronterar oss ofta med osäkerheter. Då vet vi inte hur vi 

ska fortsätta och vilka beslut som vi ska fatta. Då behöver vi fundera, avväga noggrant och prata 

om våra planer och idéer med människor som känner oss väl. Och sedan kommer ögonblicket då 

vi måste bestämma oss, var och en för sig. Marie råder dig att vända dig till Gud då: Var inte rädd! 

Tro bara!  

 

När du har gjort din del, då kan du se framåt och tro att Gud kommer emot dig i ditt liv 

med alla sina idéer och möjligheter och att han bryr sig om dig. Så kan vi lita på Jesu ord: Var 

inte rädd! Tro bara! – Don’t be afraid. Just believe! 
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