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Svo bar við á ferð Jesú til Jerúsalem að leið hans lá á 
mörkum Samaríu og Galíleu.  
 
Og er hann kom inn í þorp nokkurt mættu honum tíu líkþráir 
menn. Þeir stóðu álengdar,  hófu upp raust sína og kölluðu: 
„Jesús, meistari, miskunna þú oss!“ 
 
Jesús sá þá og sagði við þá: „Farið og sýnið yður prestunum.“  
Þeir héldu af stað og nú brá svo 
við að þeir urðu hreinir.  
En einn þeirra sneri aftur er hann 
sá að hann var heill orðinn og 
lofaði Guð hárri raustu.  Hann féll 
fram að fótum Jesú og þakkaði 
honum. En hann var Samverji.   
 
Jesús sagði: „Urðu ekki allir tíu 
hreinir? Hvar eru hinir níu? Urðu 
engir til þess að snúa aftur að 
gefa Guði dýrðina nema þessi 
útlendingur?“   
 



Síðan mælti Jesús við hann: „Statt upp og far leiðar þinnar. 
Trú þín hefur bjargað þér.“ 
 
 
Hvað er að vera líkþrár? Það er eins konar holdsveiki sem var ekki hægt að lækna á 
dögum Jesú. Holdsveikir voru útskúfaðir úr samfélaginu og oft einangraðir í 
sérstökum holdsveikranýlendum.  Þeir voru teknir frá fjölskyldum sínum og áttu 
mjög erfitt líf. 
 
Þessi tíu menn voru að kalla á Jesú, kannski til að biðja um peninga eins og 
tíðkaðist á þessum tímum. Eða ef til vill höfðu þeir heyrt að Jesús hefði læknað 
marga og vonuðust þess vegna eftir kraftaverki.   
 
Þegar Jesús sagði þeim að fara til prestanna hlýddu þeir undir eins. Og á leið 
þangað læknuðust þeir…! Stuttu eftir að það gerðist sneri einn þeirra við til að 
þakka Jesú og fann hann aftur á sama stað.  
 
Jesús spurði: Urðu ekki allir tíu hreinir? Hvar eru hinir níu? Urðu engir til þess að 
snúa aftur að gefa Guði dýrðina nema þessi útlendingur? Þetta sýnir hve mikið 
hann hugsar um hvert og eitt okkar.  Jesús hugsar ekki bara um fjölda fólks heldur 
um hvern og einn. Og rétt eins og pabbi eða mamma sem gleðjast þegar við 
þökkum þeim fyrir eitthvað, gleðst Jesús þegar við þökkum honum. 
 
Hugsum málið… erum við búin að þakka Guði fyrir daginn í dag? Fyrir það að við 
séum vöknuð? að við eigum rúm til að sofa í? að við eigum fjölskyldu sem verndar 
okkur? að við eigum mat? og vatn? 
Það eru svo margar hlutir sem við notum á hverjum einasta degi sem eru gjafir frá 
Guði. 
 
Það eru til stuttar bænir sem hjálpa okkur að þakka Guði. Til dæmis þegar við 
vöknum er gott að helga daginn Maríu Mey með því að fara með Maríubæn:  
Heil sért þú María, full náðar. 
Drottinn er með þér; blessuð ert þú meðal kvenna, 
og blessaður er ávöxtur lífs þíns, Jesús. 
Heilaga María, Guðsmóðir, bið þú fyrir oss syndugum mönnum, 
nú og á dauðastundu vorri. 
Amen 



Eða þegar við ætlum að borða blessum við matinn með því að segja:  Blessa þú oss 
Drottinn og gjafir þessar sem vér þiggjum af mildri gæsku þinni. Fyrir Krist, Drottinn vorn. 
Amen 
Og þegar við höfum lokið máltíðinni þökkum við: Almáttugi Guð, vér þökkum þér 
allar velgerðir þínar. Þú sem lifir og ríkir um aldir alda. Amen.  
 
En… það er einnig mjög sérstök leið sem við höfum til að þakka Guði… 
HEILÖG MESSA! eða Evkaristía, sem þýðir “Þakkargjörðarhátíð”. Þess vegna 
þegar við förum í Messu á hverjum sunnudegi erum við að þakka Guði fyrir vikuna 
sem er liðin.  

 
Það að sýna þakklæti þýðir líka að fara vel með það sem okkur er gefið. Hvernig 
eigum við að nota hluti? Pössum við upp á herbergin okkar?, tökum við til, 
misnotum ekki vatnið, matinn, o.s.frv. 
 
Þökkum Guð því að hann er góður! 
 
Finndu manninn sem kom til að þakka Jesú 
 

 



Mynd til að lita! 
 
  
 

 


