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Kvinne, Din tro er stor! 
 (Mt 15,28)                                                                                                                                                                                  

______________________________________            
Gi ikke opp! 

Don’t give up! 
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Kjære venner av Ordet! 

 

 Mange ganger hadde hun som utenlandsk student fra et fattig land, måttet gå til 

utlendingsmyndighetene for å søke nytt årsvisum. Hun hadde gang på gang gjort seg dårlige 

erfaringer med dette. Gjentatte ganger hadde hun blitt bryskt avvist på grunn av mangler i papirene 

hun leverte inn. Derfor var det ei tung korsvei for henne hver gang hun måtte oppsøke kontoret til 

utlendingsmyndighetene for å levere inn en ny søknad. Også denne gangen ble hun møtt med at 

det var noen mangler ved søknaden. Hun opplevde nok en gang å bli ufølsomt avvist av 

saksbehandler på grunn av sin bakgrunn fra et fattig land.  Gråtende forlot hun bygningen. Men 

hun hadde ikke forstått hva det var som manglet i søknaden. Hennes livsmotto dukket opp i hodet: 

“Gi ikke opp!” Hun samlet opp alt det motet hun kunne oppdrive og gikk inn i bygningen på nytt. 

Denne gangen var saksbehandleren litt vennligere og det viste seg at hun hadde levert inn alle de 

nødvendige papirene og opplysningene myndighetene trengte for å behandle søknaden hennes. 

 

 Noe liknende skjedde for en ung kanaaneiske mor som hadde en alvorlig syk datter. Hun 

trengte hjelp. Nå hadde det seg slik at hun hadde hørt om Jesus. Hun gikk til han og ropte i sin nød 

og fortvilelse om hjelp. Jesus reagerte hardt og avvisende. Til å begynne med uttrykte han at han 

bare brydde seg om det jødiske folket. Han sa til den unge moren: “Det er ikke rett å ta brødet fra 

barna og gi det til hundene.” Men den unge hedenske kvinnen, slik Jesus så henne, lot seg ikke 

skremme. Hun ga ikke opp. Hun tok ordet på nytt og sa til Jesus: “Det er sant, Herre, men hundene 

får jo spise smulene som faller fra bordet til herrene deres.” (Matt.15,27) Denne troen, som ikke 

ga opp men ble ved å bønnfalle, rørte Jesus så sterkt, at han sa: “Kvinne, din tro er stor! Det skal 

bli som du vil.” Og datteren ble helbredet i samme stund.  

 

 Livet er ofte en kamp! Alt faller ikkje automatisk på plass. Både innsats og tålmodighet 

må mange ganger til. Den som ikke gir opp, selv om det er vanskelig, viser en sjelelig styrke som 

berører hjertene og fører til resultater. De som standhaftig blir stående, gir freden en sjanse - i sitt 

eget hjerte og i samkvem med andre. Gib nicht auf! – Don’t give up! 
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