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O, femeie, mare este 

credinţa ta!            (Mt 15,28)                                                                                                                                                        
______________________________________            

Nu renunța! 

Don’t give up! 
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Dragi prieteni al cuvântului! 

 

 Ca studentă care venea dintr-o țară săracă, a avut de multe ori experiențe dificile cu 

autoritățile de imigrare. Din cauza lipsei de documente era respinsă fără compasiune de repetate 

ori. A fost întotdeauna calea crucii pentru ea să i se extindă viza de student pentru un an. Părea că 

și de data aceasta îi lipsește ceva. A fost respinsă - cu o privire disprețuitoare din cauza țării sale 

de origine. A părăsit clădirea plângând, nu înțelegea ce lipsea de fapt. Dar și-a amintit de moto-ul 

ei de viață: „Nu renunța! Don’t give up!“ Și-a adunat tot curajul și s-a întors în clădire. De data 

aceasta angajata a fost mai prietenoasă și s-a dovedit că tânăra avea deja toate documentele de care 

avea nevoie. 

 

 Același lucru s-a întâmplat cu o tânără mamă canaanită a cărei fiică se îmbolnăvise grav. 

Avea nevoie de ajutor, și a auzit de Isus, așa că s-a dus la el și, cu toată nevoia și disperarea ei, a 

strigat după ajutor. Isus a reacționat aspru și respingător pentru că la început avea grijă doar de 

poporul său evreiesc. El a zis la tânăra mamă: „Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la 

căţei!“ Dar tânăra și - în ochii lui Iisus - păgâna femeie nu a fost intimidată, nu s-a lăsat. Ea a luat 

cuvintele lui Isus și i-a spus: „Da, Doamne, dar şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de pe masa 

stăpânilor lor!“ (Mt 15,27) Această credință, care nu renunță și nu se clatină, l-a atins atât de mult 

pe Isus încât a spus: „O, femeie, mare este credința ta! Să fie cum vrei tu!“ Fiica ei s-a vindecat. 

 

 De multe ori viața trebuie luptată, multe lucruri nu ne vin automat. Este nevoie de 

angajament și răbdare. Cei care nu renunță nici măcar când se confruntă cu dificultăți arată o forță 

spirituală care atinge inimile și le pune în mișcare. Cei care persistă, oferă păcii o șansă reală - în 

propria lor inimă și în viața de zi cu zi. Nu renunța! – Don’t give up! 
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