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Ne add fel! 

Don’t give up! 
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Jézus igéjének kedves Barátai! 

 

 A lány, mivel szegény országból származott, egyetemistaként sok nehéz tapasztalatot szer-

zett a külföldieket nyilvántartó hivatalban. Hiányzó okiratai miatt többször ridegen elutasították. 

Minden alkalommal kálváriát kellett járnia, valahányszor egy évvel meg akarta hosszabbítania 

egyetemista státusát. Ezalkalommal is úgy tűnt, hiányzik valami. Barátságtalanul elutasították, 

amikor látták, melyik országból jön. A lány sírva hagyta el az épületet, holott nem értette, milyen 

hivatalos irat is hiányzik. Ekkor eszébe jutott életmottója: „Ne add fel! Don’t give up!“ Össze-

szedte tehát minden bátorságát és visszatért a hatósági épületbe. Ezalkalommal a tisztviselő ba-

rátságosabban viselkedett és máris úgy nézett ki, a lánynak máris minden szükséges hivatalos 

dokumentuma megvolt.  

 

 Ugyanígy járt egy fiatal kánaáni anya, akinek a lánya súlyos betegen feküdt. Segítségre 

volt szüksége, hallott Jézusról. Elment hozzá és kétségbeesésében elkezdett segítségért kiáltani. 

Jézus keményen és elutasítóan reagált, mivel kezdetben csak a zsidókról gondoskodott. Ezt mondta 

a fiatal anyának: „Nem igazságos, hogy elveszik a kenyeret a gyerekektől és a kutyáknak adják!“ 

Az anya azonban - aki Jézus szemében pogánynak tűnt - nem engedte, hogy elbátortalanítsák. Nem 

adta fel. Felfogta Jézus szavait és ezt mondta neki: „Igen, igazad van, Uram. De még a kiskutyák 

is kapnak a morzsákból, amik gazdájuk asztaláról hullnak le.“ (Mt 15,27) Ez a fajta hit, amely nem 

adja fel, hanem tovább próbálkozik, meghatotta Jézust és így szólt: „Asszony, nagy a te hited! 

Történjen kívánságod szerint!“ És a lánya meggyógyult. 

 

Az életben gyakran meg kell harcolnunk sokmindenért, nem mindent kapunk meg automat-

ikusan. Türelemre és melléállásra van szükség. Aki azonban a nehézségek közepette sem adja fel, 

nagy lelki erővel rendelkezik, mely megérinti a szívet. Aki állhatatosan kitart, az valós esélyt ad, 

hogy béke költözzön a szívbe – a saját és a társai szívébe. Ne add fel! – Don’t give up! 
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