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Egy ember egyszer eltévedt az erdőben. Megmenekülése után barátainak arról beszélt, 

hogy mennyire félelmetes volt az egyre sötétedő erdőben. Végül nem tudott mást tenni, 

mint letérdelt és imádkozni kezdett. A barátiköréből valaki megkérdezte: „És?! Isten vála-

szolt az imádságodra?” Mire a férfi legyintett, és ezt mondta: „Mire Istennek esélye lett 

volna válaszolni, jött egy erdész, és az ő segítségével megmenekültem!” 

A történetbeli emberhez hasonlóan sokan pontosan ilyen vakok arra, hogy meglássák 

mennyi mindent köszönhetnének meg Istennek, ha lenne szemük észre venni ajándékait 

az életükben! Természetes, jár, megérdemeljük, szerencsénk van – gondoljuk mindenről, 

amink van, amíg van. Közben pedig panaszkodunk, hogy mi minden hiányzik még ahhoz, 

hogy boldogok legyünk.  

Eric Zorn amerikai újságíró 2004-ben írt egy cikket a Chicago Tribune-ban, amelynek azt 

a címet adta, hogy „Persze, a királyoknak váraik voltak, de volt nekik internetük?” Ebben 

a cikkében végig gondolja azt, hogy a legtöbb átlag amerikai mennyivel többel rendelkezik, 

mint egykor a leggazdagabb királyok vagy maharadzsák rendelkeztek. S cikkében felsorolja 

tk. azokat a technikai vívmányokat, amelyek kényelmesebbé teszik egy amerikai életét. Mi 

nem vagyunk átlag amerikaiak, de megkockáztatom, hogy ez a magyar társadalom többsé-

gére, így ránk is igaz. 

A felolvasott bibliai történt röviden arról szól, hogy tíz reménytelen ember Jézusnál keres 

megoldást a problémájára, és mind a tíz meggyógyul, de csak egy tér vissza, hogy köszöne-

tet mondjon. Annyival el is intézhetnénk az egészet, hogy mintha csak ma játszódna ez a 

történet! És most következhetne valami dörgedelmes prédikáció a hálátlanságról, és az 

előbb idézettek okán, meg is érdemelnénk. 

De ez a történet valami sokkal mélyebbről szól! Arról, amit csak a sorok között olvasunk! 

Arról, hogy mennyit veszített az a kilenc meggyógyult ember, aki nem ment vissza, hogy 

köszönetet mondjon annak, aki visszaadta az életét.  

A lepra Jézus korában gyógyíthatatlan betegség volt. Josephus Flavius szerint, ha valaki 

elkapta ezt a betegséget, azzal attól kezdve úgy bántak, mintha valójában halott lenne. Jog-

gal, mert ez a kór egy lassú lefolyású halálos betegség. Mivel fertőző is, ezért azok, akik 

elkapták, az egész addigi életüket elveszítették. (Erre utal az is, hogy már nevük sincsen, ők 

a „tíz leprás”.) A leprások fizikai szenvedését még lelkiekkel is fokozták, hiszen kiközösítet-

ték őket, így a településeken kívül, elszakítva szeretteiktől, barátaiktól, mindentől és min-

denkitől távol várták a lassú és fájdalmas véget. Sokáig a közösség gondoskodott róluk. De 

Jézus korára a többség már úgy gondolkodott, hogy a lepra büntetés, amellyel Isten sújt 

valakit, mert valamilyen súlyos bűnt követett el. „Aki leprás az megérdemelten szenved!” 

– mondták, és erre hivatkozva megtagadták a segítségnyújtást.  

Ezzel a fizikai és lelki teherrel érkezett Jézus elé ez a 10 ember, akik között, ha rendes éle-

tükben volt is, lehetett is bármilyen különbség, ezt a lepra teljesen eltörölte. Normális kö-

rülmények között ugyanis elképzelhetetlen lett volna, hogy 9 zsidó bármiféle közösséget 

vállalt volna egy gyűlölt samáriaival.  
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A samáriaiak a Bibliában megvetett, lenézett embercsoportként jelennek meg. Ennek 

messzire nyúló történelmi okai vannak. Most nincs időnk ezt tárgyalni, legyen elég annyi, 

hogy a zsidók tisztátalannak tartották őket, nem érintkeztek velük, és nem is tették be a 

lábukat Samáriába. Inkább egy hatalmasat kerültek, csak ne kelljen átkelniük azon a terü-

leten.  

De a betegség, a közös sors eltörölt minden nézetkülönbséget, előítéletet. Ezeknek az em-

bereknek egyetlen esélye Jézus. Nincsen más, aki segíthetne rajtuk. És nem is kell csalód-

niuk. Mi furcsának találjuk azt, hogy Jézus a papokhoz küldi őket.  

A pap volt az a személy, aki a mózesi törvény alapján (3Móz 13. és 14. fej.) diagnosztizálta 

a betegséget és döntött a beteg sorsáról, akinek minimum két alkalommal kellett megjelen-

nie vizsgálatra. Szintén a pap volt az, aki megállapíthatta az esetleges gyógyulást, és visz-

szafogadhatta a közösségbe a volt beteget. A történetben szereplő leprások tehát már mini-

mum két alkalommal voltak a papnál, hiszen kiközösítettek voltak. Nem volt értelme újra 

odamenniük, csak akkor, ha meggyógyultak. Azzal, hogy Jézus visszaküldi őket a papok-

hoz, tulajdonképpen közli velük, hogy mire odaérnek, meg fognak gyógyulni.1 

És itt lép be a történetbe a hit, amely bizalom és engedelmesség is egyben. Hiszen, amikor 

elindul a tíz leprás, még semmi nyoma sincsen a gyógyulásnak. Ezért mindegyik leprásnak 

döntést kellett hoznia: „elhiszem azt, hogy érdemes a paphoz mennem felülvizsgálatra, 

mert mire odaérek meggyógyulok”. Ez csak kimondva ilyen egyszerű dolog! A valóságban 

mindig nagyon nehéz meghozni egy ilyen döntést. A láthatók, a megérzések, a bizonyta-

lanság ellenére dönteni. De nem volt hiábavaló a döntésük, mert „amíg odaértek, megtisz-

tultak.” 

És itt kilenc ember számára véget is ért a történet. Nem tudjuk meg azt, hogyan folytatódott 

az életük. Bizonyára visszatértek régi életükbe, lassan visszailleszkedtek régi környeze-

tükbe, és talán életük végéig emlegették azt, hogy milyen szerencséjük volt, hogy találkoz-

tak Jézussal. És egyikük fejében sem fordult meg soha, hogy ez a történt másként is véget 

érhetett volna. Nyertesnek érezték magukat, és bizonyos értelemben azok is voltak. Bizo-

nyos értelemben. 

Ezekről az emberekről nekem azok a társaik jutnak eszembe, akik szintén átéltek valamit, 

ami megrendítette és kimozdította őket megszokott életükből. Egy betegség, egy baleset, 

egy átélt trauma, egy nagy lelki csalódás, akik valahogy úgy, mint az erődben eltévedt em-

ber, végső kétségbeesésükben imádkozni kezdtek. Talán még templomba is elkezdtek járni. 

Isten pedig rajtuk is, mint ezen a kilenc emberen, segített. Kin így, kin úgy. Ők pedig áldják 

a szerencséjüket. Amikor pedig visszazökkennek a régi kerékvágásba, akkor szép lassan 

elmarad minden, ami fölösleges – imádság, gyülekezet, Biblia –, és marad, ami a lényeg, 

az elnyert jutalom. 

Miért? Kell annál több, hogy megoldódik a problémám, helyreáll az egészségem, és vissza-

kapom a régi életemet? Van ennél több? A napokban egy kedves ismerősömet látogathat-

tam a balatonfüredi szívkórházban. Ő mesélt egy asszonyról, aki – ha jól emlékszem – a 

harmadik szívrohamán van túl. Mind a hármat túl élte, és mind a három műtétje után még 

rehabilitációra kellett volna járnia a teljes gyógyuláshoz, de most a harmadik után is azt 

                                                      
1 Idézet: Jorsits Attila: „Tíz leprás” című írásából. 
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mondta: „Nem megyek!” Ugyanezt tette ez kilenc ember is. Az az egy, aki visszatért Jézus-

hoz, ő volt az, aki igazán és teljesen meggyógyult. A kilenc pedig olyan volt, mint az az 

asszony, aki nemet mond a teljes gyógyulásra! 

Mert a tíz leprás legnagyobb problémája nem a betegsége, nem reménytelen helyzete és 

állapota volt! Ezek csak fizikai módon kiábrázoltak valamit, ami minden ember legnagyobb 

nyomorúsága és minden lelki-fizikai bajának végső oka: rendezetlen a kapcsolatunk a mi 

Teremtőnkkel.  

Amikor Isten meggyógyít valakit, megoldást ad egy problémánkra, vigasztal, bátorít, kise-

gít a bajban, akkor valami többel is szeretne megajándékozni: egy helyreállított kapcsolattal 

önmagával. Azzal, hogy helyreállítja a boldog és elégedett élethez szükséges egyensúlyt az 

életünkben. Amikor visszahelyez bennünket az élet egészséges koordinátái, abba a harmo-

nikus függésrendszerbe, amelyben optimálisan működhetünk. Mert az emberi élet úgy lett 

kitalálva, hogy van egy függőleges és egy vízszintes tengelye az életünknek: függünk Isten-

től és függünk egymástól. S ha bármelyik irányba elcsúszik az életünk, ha bármelyik tengely 

elveszik az életünkből, akkor sem nem lesz harmonikus, sem nem lesz egészséges az éle-

tünk. 

Ez a teljes gyógyulás, ez a teljes gyógyulás maradt el annak a kilenc embernek az életéből. 

Elmaradt a rehabilitáció. Ez pedig nem más, mint veszélyes játék a kegyelemmel, és valahol 

visszaélés is Isten jóindulatával. 

Mit veszítettek? Mit veszítenek azok, aki megállnak félúton? Akik elfogadják a gyógyulást, 

a megoldást, a vigasztalást, de az életük sohasem lesz egészen Istené? Akik felállhatnak, de 

szép lassan elfelejtik azt, hogy kinek is köszönhetik ezt? Akik szép lassan visszaszoknak az 

átélt csoda előtti életükbe, mintha mi sem történt volna? 

Valaki ezt írta a hálátlanságról: „Azok az emberek, akik hálátlanok, olyanok, mint a csecse-

mők. Az újszülöttek nem törődnek a múlttal, és nem foglalkoznak a jövendővel. Számukra 

csak a ma létezik. Ezért erőszakosan követelik maguknak azt, amire ma szükségük van. 

Nem normális az, ha valaki soha életében nem növi ki ezt a mentalitást!”  

Ezzel szemben a hálás ember köszöni a múltat, elfogadja a jelenét, és számol Isten kegyel-

mével a jövendőben is. Ámen!  

 


