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Ne boj se, samó veruj! 
                                  (Mr 5,36)                                                                                                                                                           
__________________________________________            

Ne boj se! Le veruj!                                  

Don’t be afraid! Just believe! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 

 

Dragi Prijatelji Besede! 

Imela je vse, kar je potrebovala: družino, kjer se je počutila doma, mladinske skupine v 

svoji vasi, v katere se je lahko vključila, dobro izobrazbo, dobre prijatelje … Začela je študirati 

in tudi v tem je dobro napredovala. Toda v njej je bil glas, ki ji je govoril: »Čaka te nekaj 

večjega! Zaupaj in upaj si!« 

Tako se je odločila zapustiti svoj dom za en semester in iti na študij v Avstrijo. Ni se 

zlahka odločila za to. V kratkem videu je razložila: »Zelo me je bilo strah, ker nisem imela 

pojma, kaj me je tam čakalo. Popolnoma sem zaupala Bogu. On mi je pomagal. Ves čas je bil 

resnično ob meni in tako sem v Avstriji preživljala lepe trenutke!« 

Zaupati Bogu! Ne le z besedami, ampak z našim življenjem in v naših odločitvah. To 

je storila Marie (tako je dekletu ime) in njen nasvet je: »Ne boj se! Le verjemi!« 

Dragi Prijatelji Besede, kako pogosto nas življenje pripelje v negotovosti. Takrat ne 

vemo, kako iti naprej in kako naj se odločimo. Takrat je dobro stvari premisliti, pretehtati in o 

naših načrtih ter idejah govoriti z drugimi ljudmi, ki nas dobro poznajo. In nato sledi točka, v 

kateri se moramo odločiti – vsak zase. Marie ti svetuje, da se takrat obrneš na Boga: Ne boj se! 

Le verjemi! 

Ko si opravil svoj del, poglej navzgor in verjemi, da ti v tvojem življenju Bog stoji ob 

strani z vsemi svojimi idejami in možnostmi ter skrbi zate. Tako lahko zaupamo Jezusovi 

besedi: Ne boj se! Le verjemi! – Don't be afraid! Just believe! 
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