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άποια μέρα ο Χριστός έμπαινε σ' ένα χωριό. Εκεί τον συνάντησαν δέκα λεπροί. Στάθηκαν λοιπόν από 

μακριά και του φώναζαν δυνατά: «Ιησού, αφέντη, ελέησέ μας!» Ο Ιησούς τότε τους κοίταξε και τους είπε: Κ«Πηγαίνετε στους ιερείς να δουν ότι είστε καλά και ότι τίποτα από την αρρώστια δεν έχει μείνει». Οι άνδρες 

έφυγαν και καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από τη λέπρα και ήταν πλέον υγιείς.

Ένας απ' αυτούς, όταν είδε ότι θεραπεύτηκε, γύρισε πίσω στον Ιησού, δοξάζοντας με δυνατή φωνή το 

Θεό. Έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια Του και τον ευχαριστούσε για το καλό που του έκανε. Κι αυτός ήταν 

Σαμαρείτης και τότε οι Σαμαρείτες θεωρούνταν άνθρωποι με κακία, χωρίς σεβασμό και καλοσύνη. Τότε ο Ιησούς 

είπε: «Δε θεραπεύτηκαν και οι δέκα; Οι άλλοι εννιά πού είναι; Κανένας τους δε βρέθηκε να γυρίσει να δοξάσει το 

Θεό παρά μόνο τούτος εδώ ο αλλοεθνής;». Και σ' αυτόν είπε: «Σήκω και πήγαινε στο καλό, η πίστη σου σε 

έσωσε».

Οι δέκα λεπροί: Στέκουν πολύ μακριά, στον έρημο τόπο που μένουν. Από ́ κεί όταν βλέπουν το Χριστό, θέλουν 
να τον πλησιάσουν, να τον δουν από κοντά. Μα δεν τολμούν. Η αρρώστια της λέπρας, τους υποχρέωνε να μένουν 
μακριά απ' τις πόλεις και τα χωριά, μακριά απ' τους υγιείς ανθρώπους. Αλλά κι οι ίδιοι, ευγενικοί καθώς ήταν, 
έχουν συναίσθηση της κατάστασής τους και δε θέλουν να κάνουν κακό στους άλλους ανθρώπους. Δεν θέλουν να 
μεταδώσουν την αρρώστια τους και στους υπολοίπους. 
Ακάθαρτοι: Εκείνη την εποχή οι λεπροί θεωρούνταν ακάθαρτοι. Ο κόσμος πίστευε ότι είχαν τιμωρηθεί από το 
Θεό. Σήμερα οι ακάθαρτοι απ' τη λέπρα και τις άλλες κολλητικές αρρώστιες είναι λίγοι, γιατί η επιστήμη συνεχώς 
προοδεύει και βρίσκει φάρμακα. Τι γίνεται όμως με τους άλλους, τους πολλούς, που είναι ακάθαρτοι στην ψυχή; 
Κανείς μας δεν είναι καθαρός απ' την αμαρτία. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, είτε λίγο, είτε πολύ. Οι δέκα λεπροί λοιπόν 
αντιπροσωπεύουν όλους τους ανθρώπους...
Φώναζαν δυνατά: Οι 10 λεπροί φωνάζουν. Η λέπρα δεν τους αφήνει να πλησιάσουν το Χριστό και να 
επικοινωνήσουν μαζί Του. Αλλά αυτοί βρίσκουν τον τρόπο. Η φωνή τους είναι φωνή πίστης. Με τα λόγια πού λένε 
αναγνωρίζουν το Χριστό σαν παντοδύναμο Κύριο, που μπορεί να τους ελεήσει και να τους κάνει καλά. Και 
σήμερα, όσοι πιστεύουν, όπως οι 10 λεπροί, φωνάζουν «Κύριε, ελέησον». Όμως δεν το λένε μονάχα ψαλτά. Το 
λένε με κραυγή, με αγωνία και πίστη.
Πηγαίνετε στους ιερείς: Άκουσε ο Χριστός την κραυγή τους και τους ελεεί. Αλλά δεν τους θεραπεύει αμέσως μ' 
ένα του λόγο ή μία του ενέργεια, όπως έκανε σε τόσα άλλα θαύματα. Τους θεραπεύει, αφού προηγουμένως 
δοκιμάζει την πίστη τους, όταν τους είπε να τρέξουν και να πάνε να δείξουν τους εαυτούς τους στους ιερείς. Τότε οι 
δέκα λεπροί μπορούσαν να πουν: «Κάνε μας καλά, κι ύστερα πηγαίνουμε στους ιερείς να πιστοποιήσουν τη 
θεραπεία μας», όμως τίποτα από αυτά δεν είπαν. Κάνουν υπακοή στην προσταγή του Χριστού. Δεν 
προλαβαίνουν να ξεμακρύνουν πολύ, και το θαύμα γίνεται στο δρόμο για τους ιερείς. Η πίστη τους και η υπακοή 
τους στην εντολή του Χριστού βραβεύτηκε. Η λέπρα έφυγε από πάνω τους και καθαρίστηκαν.
Μόνο ένας γύρισε: Μέχρι τώρα ό,τι κάνει ο ένας κάνουν και οι άλλοι. Μαζί στην απομόνωση, μαζί στη θλίψη, μαζί 
στην κραυγή της ικεσίας, μαζί στο τρέξιμο για τους ιερείς. Δεν είναι όμως μαζί στην επιστροφή. Οι εννιά 
επιστρέφουν στα σπίτια τους. Ένας μονάχα επιστρέφει στο Χριστό. Τον βρίσκει και με μάτια πλημμυρισμένα από 
δάκρυα πέφτει στα πόδια του.  Τον ευχαριστεί για τη γιατρειά του. Κι ο Χριστός ρωτά: «Οι άλλοι εννιά πού είναι;» 
Μόλις έγινε αυτό που ήθελαν έφυγαν, χωρίς να πουν ευχαριστώ. Το ίδιο κάνουμε σήμερα και οι άνθρωποι. Όταν 
κάποιος άνθρωπος μας εξυπηρετεί, κάνουμε τα πάντα για να εκφράσουμε την ευχαριστία μας. Όμως το ίδιο 
πρέπει να κάνουμε και για τον Θεό, που μέρα - νύχτα μας ευεργετεί και μας δίνει τόσα καλά. Αν και κάθε μέρα τον 
στεναχωρούμε, πάλι είναι δίπλα μας και φροντίζει το κάθε τι στη ζωή μας με την αγάπη του. Να είμαστε λοιπόν κι 
εμείς ευγνώμονες σαν τον ένα λεπρό, που γύρισε να πει ευχαριστώ και να δοξολογούμε το Θεό για όσα έχουμε 
στη ζωή μας. Και δεν είναι μόνο η ευγνωμοσύνη στο Θεό. Είναι και σε όσους μας δείχνουν αγάπη. Σε όσους μας 
βοηθούν. Την ευγνωμοσύνη μας τη δείχνουμε με ένα «ευχαριστώ», με μία προσευχή στο Θεό να έχει καλά όσους 
μας αγαπούν και μας βοηθούν και με το να τους ανταποδώσουμε το καλό, όταν μπορέσουμε. Το να δείχνουμε 
αχαριστία, είναι μεγάλη αμαρτία στη ζωή μας και έτσι απομακρυνόμαστε από το Θεό.

Η ευγνωμοσύνη είναι μεγάλη αρετή στη ζωή μας και η αχαριστία μας 
απομακρύνει από το Θεό.



Συμπλήρωσε την παρακάτω παράγραφο. 

Τις λέξεις που λείπουν θα τις βρεις στο 

σταυρόλεξο παρακάτω.

Κάποτε ο __________ περπατούσε 
και από μακριά τον είδαν δέκα ________. 

Από μακριά του φώναξαν
 να τους ____________ κι ο Χριστός 

τους έκανε καλά. 

Καθένας θα περίμενε 
να είναι όλοι ευγνώμονες και να 

επιστρέψουν στο Χριστό 
για να πουν ___________. 

Όμως από τους δέκα 
γύρισαν πίσω όχι πολλοί, 

αλλά μόνο ________. 

Οι άλλοι που ήταν;

 Κ Τ Β Ε Λ Φ Ι Α Ζ Ω 

Μ Ν Υ Λ Ε Π Ρ Ο Ι Λ 

Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Σ Ε Ι 

Ε Ν Α Σ Ι Β Δ Ο Χ Π 

Φ Ω Β Υ Κ Ν Η Γ Ρ Υ 

Ρ Ο Υ Ψ Ν Ι Ψ Ξ Ι Ε 

Δ Ρ Β Α Α Μ Η Υ Σ Ξ 

Λ Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω 

Η Τ Γ Θ Φ Γ Λ Κ Ο Σ 

Η Α Σ Η Μ Ω Γ Ε Σ Ρ 

Χρωμάτισε την εικόνα της 

θεραπείας των λεπρών.
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