
 

 
 

Grudzień / Dezember  2020              po polsku 

O niewiasto, wielka jest 

twoja wiara!  

                                                        (Mt 15,25)                                                                                                                                                        
_____________________________________            

Nie poddawaj się! 

Don’t give up! 
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Kochani Przyjaciele Słowa! 

wielokrotnie musiała doświadczać nieprzyjemności w urzędzie do spraw obcokrajowców, 

jako studentka pochodząca z biednego kraju. Wielokrotnie odsyłano ją bezlitośnie z powodu 

brakujących załączników. Za każdym razem była to dla niej droga krzyżowa, gdy musiała co roku 

przedłużać wizę studencką. Także i tym razem wydawało się, że coś znów brakuje. Nieuprzejmie 

została odesłana, z pogardliwym spojrzeniem, z powodu kraju jej pochodzenia. Z płaczem 

opuściła budynek urzędu. Nie zrozumiała też, czego tak naprawdę jeszcze brakowało. 

Przypomniało jej się wybrane motto życiowe: „Nie poddawaj się! Don’t give up!” Skoncentrowała 

się na nim i odważnie powróciła do urzędu. Tym razem urzędniczka była uprzejmiejsza i okazało 

się, że studentka miała już wszystkie potrzebne dokumenty. 

    

 Podobnie miała jedna z kananejskich młodych matek, której córka ciężko zachorowała          

i potrzebowała pomocy. Młoda kobieta usłyszała o Jezusie. Poszła do Niego i prosiła z całych sił 

w swej trudnej sytuacji o pomoc. Jezus reagował twardo i odpychająco, gdyż początkowo 

opiekował się tylko swoimi żydowskimi współbraćmi. Powiedział młodej matce: „Niedobrze jest 

zabrać chleb dzieciom a rzucić psom!” Lecz młoda – w oczach Jezusa – poganka nie straciła 

śmiałości i nie ustępowała. Przyjęła słowa Jezusa i odpowiedziała: „Tak, Panie, lecz i szczenięta 

jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów.” (Mt 15,27) Ta wiara, która pozwala, by się 

nie poddawać i działać dalej, poruszyła Jezusa tak bardzo, że jej odpowiedział: „O niewiasto, 

wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!” Od tej chwili jej córka była zdrowa.  

 

 W życiu trzeba często pokonywać różne przeszkody. Wiele nie daje się osiągać 

automatycznie. Wymagane jest zaangażowanie i cierpliwość. Kto nie poddaje się również przy 

pojawiających się trudnościach, pokazuje swoją duchową siłę i porusza serca innych. Kto 

wytrwale działa, daje prawdziwą szansę na pokój – w swoim sercu i w codziennym 

współdziałaniu. Nie poddawaj się! Don’t give up! 

 

W imieniu OnWordTeam   Meinolf Wacker 

 


