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Ženo, Tvoje víra je  velká! 
(Mt 15,25) 

______________________________________                                                                                                                                                                            

Nevzdávej se! 

Don’t give up! 
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Milí přátelé Ježíšových slov! 

 

 Jako studentka, která pocházela z chudé země, víckrát prodělala na zahraničním úřadě 

mnoho těžkých zkušeností. Mnohokrát byla kvůli chybějícím podkladům chladně odmítnuta. 

Prodloužení studentského víza na další rok pro ni byla pokaždé jakási křížová cesta. Také tentokrát 

se zdálo, že něco chybí. Chladně odmítnuta – s pohrdavým pohledem kvůli jejímu původu. Plačíc 

opustila budovu. Ale nerozuměla, co ještě chybělo nyní. Přišlo jí na mysl její životní motto: 

„Nevzdávej se! Don’t give up!“ Sebrala všechnu svoji odvahu a vešla znovu do budovy. Tentokrát 

byla pracovnice příjemnější a ukázalo se, že mladá žena měla všechny podklady, které 

potřebovala. 

 

 Něco podobného se stalo kanaánské matce, jejíž dcera těžce onemocněla. Potřebovala 

pomoc. Mladá žena slyšela o Ježíši. Šla k němu a křičela v celé své tísni a beznaději o pomoc. 

Ježíš reagoval stroze a odmítavě, protože se zpočátku staral pouze o svůj židovský lid. Řekl mladé 

matce: „Není správné brát chléb dětem a házet ho psům!“ Ale mladá žena – v očích Ježíšových – 

pohanská žena se nenechala zastrašit. Nevzdala se. Přijala Ježíšova slova a řekla mu: „ Ano, Pane. 

Máš pravdu. Ale i psi dostanou to, co spadne ze stolu jejich pána.“ (Mt 15,27). Tato víra, která se 

nevzdává a zůstává, se dotkla Ježíše tak silně, že řekl: „Ženo, Tvoje víra je tak velká! Co chceš, 

staň se!“ Dcera byla vyléčena.  

 

 Za život je třeba často bojovat. Hodně věcí nám nespadne jen tak do klína. Vyžaduje to 

odhodlání a trpělivost. Kdo to i s těžkostmi nevzdá, ukazuje duchovní sílu,  která hýbá každým 

srdcem. Kdo vytrvá, dává pokoji pravou šanci – ve vlastním srdci i v každodenní interakci.  

Nevzdávej se! – Don’t give up! 
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