
 

 

 
December  2020                               slovenščina 

O žena, velika je tvoja 

vera!                        (Matej 15,28) 
______________________________________      

Ne obupaj! 

Don’t give up! 
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Dragi prijatelji Besede, 

 

  Ker je bila tuja študentka iz revne države, je imela veliko težav z vizumom in Oddelkom 

za tujce in priseljevanje. Večkratno so jo zavrnili zaradi manjkajočih dokumentov. Podaljšanje 

svojega študentskega vizuma še za eno leto je občutila kot križev pot. Spet naj bi manjkal en 

dokument. Zavrnili so jo hladnokrvno in arogantno. Stavbo je zapustila v solzah. Ni razumela, 

kateri dokument manjka. Spomnila se je gesla: »Ne obupaj.« Umirila se je in šla nazaj v tisto 

stavbo. Tokrat je bila socialna delavka veliko bolj prijazna in izkazalo se je, da ima vse potrebne 

dokumente. 

 

     Mlada kanaanska mati, kateri hči je zelo zbolela, je imela podobno izkušnjo. Potrebovala 

je pomoč. Ta mlada žena je slišala za Jezusa. Šla je do njega v vsej svoji obupanosti in stiski in 

zaklicala na pomoč. Jezus je odreagiral ostro in nenaklonjeno, ker je skrbel za svoje izraelsko 

ljudstvo. Rekel je: »Ni lepo, da se vzame kruh otrokom in se vrže psičkom.« Ampak ta mlada in 

v Jezusovih očeh neverna žena, se ni zastrašila. Rekla je: »Da, Gospod, toda tudi psički jedo od 

drobtinic, ki padajo z mize njih gospodarjev.« (Matej 15,27) Ta nepopustljiva vera se je Jezusa 

tako dotaknila, da je rekel: »O žena, velika je vera tvoja. Zgodi naj se ti, kakor hočeš.« 

 

      Za veliko stvari v življenju se je treba boriti. Veliko stvari do nas ne pride samodejno. Za 

to sta potrebni predanost in potrpežljivost. Tisti, ki ne obupa niti v težkih okoliščinah, pokaže 

moč znotraj svoje duše, ki se dotakne src in jih premakne. Vztrajnost dejansko daje priložnost 

za občutek miru v tvojem lastnem srcu in vsakodnevnem življenju. Ne obupaj! – Don't give up! 
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