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Kona, mikil er trú þín! 

                                                     (Mt 15,28) 
______________________________________ 

Ekki gefast upp! 
Don’t give up! 
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Kæru vinir orðsins! 

 

  Sem námsmaður frá fátæku landi hafði hún nokkrum sinnum lent í erfiðleikum gagnvart 

útlendingayfirvöldum. Henni hafði nokkrum sinnum verið hafnað kuldalega vegna skorts á 

skjölum. Það var alltaf þrautaganga fyrir hana að fá vegabréfsáritun sína framlengda um eitt ár. 

Og að þessu sinni virtist eitthvað vanta. Henni var aftur hafnað hryssingslega – með fyrirlitlegu 

viðmóti vegna upprunalands síns. Hún yfirgaf bygginguna grátandi. En hún hafði ekki skilið hvað 

raunverulega vantaði. Lífsmottó hennar kom upp í hugann: „Ekki gefast upp! Don’t give up!“ 

Hún safnaði öllu hugrekki sínu og fór aftur inn í húsið. Að þessu sinni var starfsmaðurinn 

vinalegri og í ljós kom að unga konan hafði þegar öll skjölin sem hún þurfti. 

 

Sama kom fyrir unga kanverska móður, en dóttir hennar hafði veikst alvarlega. Hún þurfti 

hjálp. Unga konan hafði heyrt um Jesú. Hún fór til hans og í allri neyð sinni og örvæntingu hrópaði 

hún á hjálp. Jesús brást illa við því vegna þess að honum var upphaflega aðeins annt um eigin 

þjóð, Gyðingana. Hann sagði við ungu móðurina: „Ekki sæmir að taka brauð barnanna og kasta 

því fyrir hundana!“ En unga konan – sem var heiðin í augum Jesú – var ekki hrædd. Hún gafst 

ekki upp. Hún tók upp orð Jesú og sagði við hann: „Satt er það, herra, þó eta hundarnir mola þá, 

sem falla af borðum húsbænda þeirra“ (Mt 15:27). Þessi trú, sem gefst ekki upp og er stöðug, 

snerti Jesú svo mikið að hann sagði: „Kona, mikil er trú þín! Verði þér sem þú vilt!“ Dóttirin 

læknaðist. 

 

Oft þarf að berjast fyrir lífinu. Margt kemur ekki sjálfkrafa til okkar. Það þarf 

skuldbindingu og þolinmæði. Þeir sem gefast ekki upp jafnvel þegar þeir eiga í erfiðleikum sýna 

andlegan styrk sem snertir hjörtun og hleypir lífi í hlutina. Þeir sem þrjóskast við gefa friðinum 

raunverulegt tækifæri – í eigin hjarta og í daglegum samskiptum. Ekki gefast upp! – Don’t give 

up! 
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