
Áhítat – 2020. 12. 22.
Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembejött
vele  tíz  leprás férfi,  akik távol  megálltak,  és  kiáltozva kérték:  „Jézus,  Mester,  könyörülj  rajtunk!” Amikor
meglátta őket, így szólt hozzájuk:  „Menjetek el,  mutassátok meg magatokat a papoknak.” És amíg odaértek,
megtisztultak.  Egyikük pedig,  amikor látta,  hogy meggyógyult,  visszatért,  és  fennhangon dicsőítette  Istent.
Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: „Vajon nem tízen
tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az
idegen?” És ezt mondta az Úr: „Kelj fel, menj el, hited megtartott téged.” (Lukács 17:11-19)

A keresztyén élet – hálás élet. Református hitvallásunk szerint egész életünk a hálaadásra épül. 
„Mit kell tudnom ahhoz, hogy az Evangélium vigasztalásával boldogul élhessek és halhassak? 

- Azt, hogy milyen súlyos a bűnöm és nyomorúságom. 
- Azt, hogy miképpen szabadít meg ebből Isten Jézus Krisztus náltal. 
- És azt, hogy szabadításáért milyen nagy hálával tartozom Istennek.” (Heidelbergi Káté 2.) 

Mindez olyan nagy jelentőségű, meg nem érdemelt, ingyen kegyelem, amelyben a tíz leprás is részesült.

Felületesen  szemlélve  azt  mondhatnánk,  hogy  a  történet  inkább  jelentéktelennek,  ábrázolja  a  hálát,  mintsem
felmagasztosítaná. Mert igaz ugyan, hogy a tíz közül csak egy tért vissza hálát adni, ám a többi kilenc is ugyanúgy
meggyógyult egy életre. Hol van a különbség? 
Az egy és a kilenc Jézussal való további eltérő kapcsolatában! 

- Egyet Jézushoz vitt a hála – kilencet nem. 
- Egy fennhangon adott hálát – kilenc sehogy. 
- Egy imádkozva arcra borult Jézus lábánál – kilenc már messze járt az ajándékával, feledve az Ajándékozót.

A hála olyan új örömmel, a közösség olyan áldásával tetézi az elvett ajándékot, amely annak értékét felmagasztosítja.
Összekapcsolja a  megajándékozottat az  Ajándékozóval. Isten legnagyobb ajándékait az nyeri el, és bírja igazán, aki
hálás tud  lenni  érte.  Különös  fényt  szór  ide  az  apostoli  bizonyságtétel:  „Aki  tulajdon Fiát  nem kímélte,  hanem
mindnyájunkért  odaadta,  hogyne  ajándékozna nekünk  Vele  együtt mindent.” (Róma  8:32)  Valaki  egyszer  áldott
egységcsomagnak nevezte ezt: ”Vele együtt.” 
Egy tovább ment gyógyultan és  hálásan –  Vele együtt,  kilenc  pedig a gyógyultsága gyorsan szürkülő örömével –
nélküle. Egy előtt örök távlatok nyíltak – Vele együtt, kilenc megrekedt a hátralevő néhány esztendőnél - nélküle. 
Tény, hogy a hálátlan kilenc is gyógyultan megy tovább – és mehet, ha így döntött – Jézus nélkül. Mert Jézus nem
akar senkit erővel üdvözíteni. Elmondja üzenetét, elvégzi jótéteményét, felmegy a keresztre – és vár. Mireánk is.

Biztassuk a lelkünket a 105. zsoltárral:

Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének!
Hirdessétek dicséretét és minden jótéteményét!
Beszéljétek a nép előtt nagy csudáit, melyeket tëtt!

Néki vígan énekeljetek, sok csudadolgát dicsérjétek!
Magasztaljátok szent nevét, kik szívből félitek őtet!
Örvendjen azoknak szívek, kik az Úrról emlékeznek!

Keressétek e kegyes Urat és az ő színét és hatalmát!
Meggondoljátok dolgait, ne felejtsétek csudáit!
Ítéletit hirdessétek, melyek ő szájából jöttek!

Népét vígsággal ő kihozza, választott népét vigasztalta.
A pogányok tartományát, ezeknek adta országát,
Mit kezükkel munkálkodván, szerzettek volt ez országban.

Ezt nékiek azért mívelte, hogy gondjuk légyen törvényére,
Hogy fogadják meg ő szavát, megtartsák parancsolatát,
És örökké megőrizzék, melyért dicséret Istennek!


