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Hálaadás a Bibliában 1 

Bevezetés 
A gondolat minden bizonnyal nem tőlem származik, hogy viszonylag „hálátlanok” vagyunk. Ez 

természetesen még akkor is elfogadható, ha különben érzékenyen viszonyulunk hasonló, általánosító 
megjegyzésekkel szemben. Azt is mondhatom, hogy sértődékenyek vagyunk, amikor valamilyen 
mulasztásunkra figyelmeztetnek minket. Megáll a régi közmondás is, hogy „mond meg az igazat és 
betörik a fejed”.  

Általában hálátlannak nevezünk számos tevékenységet, emberi viszonyulást. Ebben az esetben 
erről szó sem lehet, még akkor sem, ha időnként kemény kifejezéseket kell „dobnunk” egymás fejéhez. 
Éppen a hála gondolat- és érzésvilága megköveteli tőlünk, keresztényektől, hogy behatóbban bánjunk 
vele, mint ahogy azt tesszük a mindennapok során. Vagyis a hála folyamatos kísérője kell legyen 
életünk történéseinek. Magunk érdekében először és nem azért, hogy kedveskedjünk valakinek. 
Embertársainknak, akik jót tesznek velünk, vagy Istennek, aki megkülönböztetett formában, vagy 
éppen figyelemfelkeltően „osztogatja” áldásait.  

Őszihálaadási ünnepünk felé közeledtünk, amikor úgy gondoltam, itt az ideje annak, hogy 
alaposan megismerjem a Bibliában megjelenő hála-gondolatokat. Korábban utaltam arra, hogy bizony 
van mulasztásunk a hála kifejezése terén, viszont igaz lehet ennek ellenkezője is. Régi gyakorlatom 
ugyanis, hogy minden indulást hálakérés előz meg és minden megérkezést hála-köszönet követ. 
Egyszerű a magyarázat, mert általában annyit mondok, hogy „Édes jó Istenem segíts meg!”. Miután 
épen, egészségesen, vagy gondokkal megrakottan is visszaérkezhettem, akkor „Hála legyen neked 
Istenem!” – köszönettel, szinte megszokásszerűen „felelek” Isten megtartó gondviselésére.  

Tudom, hogy a fenti gyakorlat kevésnek bizonyul, de talán Isten megbocsát nekem – egy 
mindennapi ember gyakorlatában értékelendőnek minősül(het). Ehhez a gyakorlathoz társul ugyanis a 
rendszeres hálaadás és könyörgés, melyet hivatásomnak köszönhetően gyakorolhatok vasárnapról-
vasárnapra. Ebben van tulajdonképpen az a lényeg, amiért most már megszületett az elhatározásom, 
hogy közelebbről „ megismerkedem” a bibliai hála-kifejezésekkel, illetve a mögöttük meghúzódó 
tartalommal. Mi is történik tulajdonképpen a vasárnapi hálaadásban? Egyfajta kötelesség 
megnyilvánulása azok nevében, akik nemcsak távol maradtak az istentiszteleti alkalomtól, hanem 
messzire elkerüli legkisebbik gondolatukat is, hogy hálát mondjanak az elvett jókért, még kevésbé 
hálásak legyenek embertársaikért. Erre aztán csak annyit mondhatok, hogy megoldás, ami „több a 
semminél”, de édes kevés ahhoz, hogy valóban lélekig hasson. Meggyőződésem ugyanis, hogy az 
unitárius lelkész nem közbenjáró, és a hálaadás is olyan, mint az imádság: személyes kell legyen 
ahhoz, hogy elérje célját. Vagyis itt sem arról van szó, hogy Istennek tetsző hálaadást mondjunk 
magunk elé, hanem lélekből fakadó köszönetet szóljunk, ami számunkra fontos, hiszen úgy érezzük, 
hogy saját erőnkből képtelenek vagyunk megpróbáló feladataink elvégzésére.  

Amikor elkezdtem a „hála”- kifejezések kiemelését a Bibliában, azonnal megkörnyékezett egy 
első és másíthatatlan felismerés, miszerint nem is olyan gazdag az előfordulási száma2. Hozzáteszem, 
hogy nagyon kevésnek tartom, de úgy vélem, hogy ennek ellenére mégis egyenes arányban van a 
gyakorlattal, melyről fennebb értekeztem. Szerintem a Szentírásban akkora gondot fordítanak az írók a 
hálaadásra, mint mi a hétköznapok rendjén. Én ugyanis a Bibliát olyan írásnak tartom, ahol 
meghatározó gondolatként megjelenik a hála. Vitathatatlan, hogy a hálaadás valamilyen más, a „hála” 
kifejezést megkerülő érzésvilághoz számos alkalommal kapcsolódik, melyek formáival e helyen nem 
foglalkozom.  

Végül, de nem utolsó sorban kijelentem, hogy ez a dolgozatom is csak arról szól, hogy miként 
közelítették meg a hála gondolatát a Bibliafordítók, illetve hogyan vélekedtek annak üzenetéről, 
amikor az általam is használt szövegezést adták olvasóik, követőik, a mai emberek kezébe. Éppen 
ezért kijelentem, hogy nem követtem semmilyen összehasonlító módszert, aminek köszönhetően más 
következtetésre juthattam volna, mint, ami a szövegekben elénk tárulkozik.  

                                                 
1 A Szent István Társulati Bibliafordítást használtam.  
2 Összesen 100 alatt. 
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A témák sorrendje 
Kétféleképpen közelítem meg a csoportosítási feladatokat. Az első a hála-kifejezés témakörre 

bontása szerint jeleníthető meg, ami egyértelműen az előfordulási számot tükrözi. A másik 
elképzelésem arra irányul, hogy az egyéni megoldást keressem és találjam meg, hiszen ezzel tudom 
igazán érzékeltetni a hálaadással kapcsolatos személyes meggyőződésemet. Ennek első mozzanatát 
jelzi az alábbi táblázat.  

 
Hálaadó ünnep 

Hála- és dicsőítő ének 
Hálaadó zsoltár 
Hálaima 
Hálaáldozat 
Hála 
Hálaének 
Hálaadás 

 
E helyen nem részletezem a fenti megjelenések mellé csatolható észrevételeimet, hiszen – amint 

említettem – egyéni sorrendet állítottam fel és azt kívánom követni a későbbiek során is. Amire viszont 
itt is felhívom a szíves figyelmet, azok a következők:  

1. Hálaadó ünnep természetesen több helyen is előfordul a Bibliában, mint az tapasztalható. 
Ismételten hangsúlyozom, hogy mint „hálaadó ünnep” csupán egyetlen formával találkoztam az 
Ószövetségben.  

2. A hálaadó- és dicsőítő zsoltár, valamint a hálaének valójában egy csoportban említendő, de 
éppen a téma változatossága, illetve helyenként a zsoltár terjedelme és azon belül az említésre kerülő 
kifejezések gazdag tárháza arra késztetett, hogy behatóbban és külön alfejezetben tárgyaljak róluk.  

3. a „hálaáldozat” és a „hálaima” szintén azonos csoportosítást követel(ne), csupán számomra - 
személy szerint elsődleges álláspontom érvényesítése érdekében – külön alfejezetet követelnek, hiszen 
míg legtöbbünktől messzire esik az áldozat, addig szívünkhöz állóbb az ima. Persze helyenként maga a 
hálaáldozat is lelkiéletünk egyik kiegészítő elemévé válhat.  

4. A kimondott „hála” azért lényeges, mert meghatározott irányba, Isten felé mutat. Ennek is 
megjelennek bizonyos értelmi és tartalmi változatai, de a lényegen egyik sem változtat.  

5. Az utolsó tulajdonképpen a legfontosabb és egyben az első helyet kiérdemlő téma, a 
hálaadás. Ez volt mozgató rugója ennek a dolgozatnak, de főként gondolkodásomnak, mely nem 
elégedett meg azzal, hogy számba vegye a megjelenési változatokat, formákat.  

Végül, tehát úgy döntöttem, hogy egyéni meglátásom szerint csoportosítom a fennebb kiemelt 
kifejezéseket, illetve a köréjük társítható gondolat- és érzésvilágot. Meggyőződésem, hogy a 
lehetőségek biztosította feltételekkel – a fordításban fellelhető előfordulásoknak köszönhetően – a 
lehető legteljesebb képet alakíthatom ki a bennem, sokunkban meglelhető, hálával kapcsolatos 
ismeretünkről.  

Hálaadó ünnep 
Mózes harmadik könyvében találtam az alfejezet címét adó kifejezést és a köréje csoportosítható 

meghagyást. Röviden arról van szó, hogy Isten arra kéri kiválasztottait, hogy a negyedik évben a 
gyümölcsfák „/…/ minden gyümölcsét szenteljétek az Úrnak hálaadó ünneppel.” (Lev 19,24). Így viszont 
két felhívás érzékelhető:  

1. Négyévente minden gyümölcsöt fel kell szentelniük 
2. a Hálaadó ünnep keretében.  

Miről is van szó a jelzett helyen is időben? Arról, hogy ha majd bejutnak az ígéret földjére, ahol 
gyümölcsfát ültetnek, akkor tilos három évig enniük a termésből. Úgy kell tekinteniük rá, mint a 
Szövetségre, (az előbőrre), melyet el kell távolítaniuk. A türelmes várakozás negyedik esztendejében 
nem csak hasonlóan kell eljárjanak, hanem kimondottan a hálaadásnak szentelt ünnep keretében kell 
bemutatniuk, - egyfajta áldozatként - a termést.  
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Az ötödik esztendő már a szabadságot jelenti, hiszen ekkor begyűjthető és elfogyasztható a 
termés.  

Nincs megfelelő kertészeti ismeretem, de tapasztalatom megerősíti a fenti eseményeket. A mi 
környezetünkben ültetett és nevelkedő gyümölcsfák esetében is szükség van arra a bizonyos négy évre, 
hogy termés alá kerüljenek. Végül pedig kinevezhetjük mindenik gyümölcsfa esetében az ötödik évet, 
amikor hálásak leszünk a hozott termésért. Nem a fának, hanem a növekedést és termést adó Istennek.  

Hálaáldozat 
Semmi kétség a felől, hogy a Szentírásban a hálaáldozat szorosan hozzáköthető a templomhoz, 

illetve az áldozati oltárhoz. Számomra ennél sokkal lényegesebb ismereteket hordoznak a 
hálaáldozatokkal kapcsolatos tudósítások. Nem arra vagyok kíváncsi, hogy mennyi vér folyt az 
oltáron, milyen állatokat és milyen időszakokban kellett feláldozniuk Isten kibékítése érdekében, 
hanem amire Jeremiás próféta hívta fel a figyelmemet, amikor megjegyezte, hogy sok helyről eljönnek 
majd, hogy „égő- és véres áldozatot, ételáldozatot, tömjént és hálaáldozatot mutassanak be az Úr 
templomában.” (17,26). Olvassuk csal el még egyszer a kiemelt idézetet! A próféta szétválasztja az 
áldozatokat, vagyis külön említi az állat-, étel-, a szertartási- és hálaáldozatot. Ez pedig arra 
figyelmeztet, hogy nekünk, mai embereknek, akik jól lehet, nagyon távol vagyunk érzésvilágunkban és 
cselekedetben az oltáron bemutatandó gyakorlattól – óvatosan kell bánnunk a hálaáldozat kapcsán tett 
megjegyzéseinkkel.  

A következő jegyzetem a szolgálatra vonatkozik. Különös történet kapcsán kerülünk el egy szép 
eseményig, hiszen megismerjük, hogy Manassze álnok harcosa volt az „Igaz Isten” elleni 
küzdelemnek, viszont komoly próbatételek során belátta tévedését, sőt, ráébredt arra, hogy Isten az 
igazi. Ezt követően nemcsak a városfalakat erősítette meg, hanem „Újjáépíttette az Úr oltárát, aztán 
közösségi és hálaáldozatokat mutatott be rajta.” (2Krón 33,16). Itt is két fontos tudósítást láthatunk. Az 
egyik a közösségi, a másik pedig a hálaáldozatokra vonatkozik.  

A hálaadási áldozat bemutatásának lényeges szempontjaként jelenik meg, hogy azt úgy kell 
elvégezniük, hogy „kedves” legyen Istennek. (Lev 22,29). Ezzel kapcsolatosan annyi megjegyzésem van, 
hogy a kifejezést felcserélhetjük a tetszik igével és ebben az esetben helyes irányulást vesznek 
gondolataink. Kérdéssé formálom az elképzelést és máris meg van, amit kerestem: Mi tetszik Istennek 
az én hálaadó cselekedetemből? Azonnal átváltok Jézus tanítására és a bezárt szobában elmondott, 
lélekből fakadó imádság hatása lengi körül a lelkemet. Nincs annál fontosabb, hogy őszintén 
elmondjam Atyámnak, Istenemnek, amit érzek iránta, amit várok tőle és nincs kedvesebb előtte, mint a 
töredelmes lélek. Ha ezt tartom a legfontosabbnak minden áldozat között, akkor helyesen ítélem meg, 
hogy mi lehet kedves és mi utálatos Isten előtt.  

A templomhoz köthető áldozati bemutatás harmadik megjelenése teljesen szívemhez illő, hiszen 
az „öröm és vigalom” hangja terjed mindenfelé. Éppen azért, mert ezt az éneket menyasszonytól és 
vőlegénytől halljuk, minden feltétel adva van a jövőbelátás reménységének kiteljesedésére. 
Közelebbről már nem annyira a tárgyi valóság nyűgözi le a figyelmünket, hogy vajon mit is visznek az 
oltárra, hanem a reménység veszi át a vezető szerepet, mely az öröm hangján kap kinyilvánítást. 
Ahogy a próféta fogalmaz: „az öröm és a vigalom hangja, a vőlegény és a menyasszony szava, és azok 
énekének hangja, akik hálaáldozatokat hoznak az Úr templomába” (Jer 33,11). Egyfajta nyomatékot ad 
ennek a reménységnek a vers folytatása: „Mert ennek az országnak sorsát jóra fordítom, ahogy egykor 
volt - mondja az Úr.” 

A hálaáldozattal kapcsolatosan még két megjegyzésem van. Az első még mindig valamilyen 
szinten kapcsolódik a szolgálathoz, de sokkal messzibbre mutat annál. Azt olvastam a Zsoltárok 
könyvében, hogy mutassanak be Istennek „hálaáldozatot és boldogan hirdessék tetteit” (107,22). 
Nyilvánvalóvá válik itt is, hogy az ószövetségi nép, mint sokan ma is Isten iránti félelemben levő 
atyánkfiai, Isten kiengeszteléséért hajlandók áldozatokat hozni és nem azért a fontosabbért, amire utal 
a zsoltáros is. Vagyis hirdessük boldogan Isten csodálatos tetteit. Részben melyeket véghezvitt 
kiválasztottaiért, inkább pedig melyeket tett velünk életünk folyamán. Létezik sokféle boldogság, mely 
kitörülhetetlenül beleívódik emlékeinkbe, de nincs ahhoz fogható, amikor valaki az emberek közül 
örömmel, boldogsággal beszél arról, hogy hány és milyen körülmények között mentette meg őt Isten a 
bajból, nyomorúságból, szomorúságból.  

Végül pedig megjelenik egy igen fontos tényező: az ígéret. Nevezhetjük ezt fogadalomnak is, 
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lényegében semmit nem változtat azon, hogy mi áll mögötte, vagy a későbbiek során milyen szándék 
vezérel bennünket, amikor eszükbe jut az ígért szó, vagy éppen rosszabb esetben más figyelmeztet rá. 
Hányszor mondjuk mi is: „Tartozom azzal, amit ígértem, Istenem” (Zsolt 56,13). Számomra sokkal 
többről van szó itt, mint tartozásról. Nemcsak akkor tartozom, ha valamikor megígértem valakinek 
valamit. Amennyiben behelyettesítem a névmást és nevesítem Istent, akkor egyértelműen tartozom 
neki. Ha hálaáldozattal nem is, de szerény hálával igen! Amennyiben nehéz meghoznom olyan 
döntéseket, melyek csakugyan felérnek valamilyen szóra érdemes áldozattal (napok, évek szükségesek 
ehhez), akkor elgondolkodhatom azon, hogy teszek-e hasonló ígéretet. Amennyiben meggondolatlanul 
tetem számomra lehetetlen ígéreteket, akkor már csak a bűnbánás marad hátra. Abban viszont 
megegyezhetünk, hogy ezzel nem sokra megy egyik embertársunk sem, és nem használ semmit Isten 
felé. Olyan ez, mintha valaki enni kér, és azt mondjuk neki, hogy lakjon jól, de ennivalót nem kínálunk 
fel, nem adunk neki. Jobban oda kell figyeljünk arra, amikor megfogalmazzuk fogadalmainkat, 
valamint be kell látnunk, hogy ha nem is ígértünk valamit, jól tesszük, ha időnként kifejezzük hálánkat 
Isten és embertársaink iránt.  

Hála 
Egy felsorolással kezdem a hála kifejezéssel kapcsolatos gondolataimat. Olvasom, hogy „Amen, 

áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek örökkön-örökké! Amen.” 
(Jel 7,12). Figyeljük csak meg az idézett szöveget! Két „Ámen” közt találunk egy gazdag felsorolást. 
Hangsúlyossá tettem írásban a hála kifejezést és nyomatékot adok most külön is annak. Mindenik jelző 
Isten tulajdonságaira utal, sőt számára tartja fenn. Egyedül a hála az, melyet emberi tulajdonságként 
kezelhetünk anélkül, hogy bármilyen vád alá is esnénk. Vagyis megszerezhetjük ugyan magunknak 
valamelyik isteni tulajdonság emberre osztható részét, sőt birtokolhatjuk is pl. a hatalmat, vagy az erőt, 
de teljesen más következményekkel jár(hat), amennyiben egy parányit is kitérünk az emberre 
értelmezhető határvonalból. Ez már visszaélésként jelenik meg, vagy ennél rosszabb jelzőkkel illethető 
egy ember, aki isteni tulajdonságokkal ruházza fel magát.  

Tény, hogy a hála az ember részéről hangzik Isten felé. Ezzel a kijelentésemmel is kezdhettem 
volna ezt az alfejezetet. Miért fontos számomra ez a megjegyzés? Azért, mert tapasztalható, hogy a 
hálaadás – bármilyen formájáról is beszélünk – Isten felé hangzik, vagy mutatkozik meg az emberek 
részéről. Ami számomra mindennél fontosabb, azt éppen Pál apostol fogalmazta meg a római levélben, 
amikor azt mondja: „Hála az Istennek Urunk, Jézus Krisztus által! Értelmemmel tehát Istennek 
szolgálok, de testemmel a bűn törvényének.” (7,25). Miről is van szó? Csak arról, hogy az Isten-
élményben gazdag apostol nem szégyelli kimondani azt, amitől mi óvakodunk: Istent illeti a hála 
mindazért, amire különben képtelenek lennénk. Értelmünkkel ugyanis akarhatjuk a jót, de ennek 
ellenére mégis mindig megakadályoz valamilyen körülmény annak véghezvitelében. Ekkor lép be 
életünkbe Isten és ő segít, hogy minden gyengeségünk ellenére azt tegyük, ami akarata szerint való.  

A hála következő csoportosításánál négy jellemvonást vettem figyelembe, melyek a 
következőképpen alakulnak:  
 

Általános 
Az általános kategóriában egy felsorolást közlök, melyek annyira gazdag jegyzéket is 

hordozhatnak, hogy e helyen nincs miért belekezdjek ismertetésükbe. A magam részéről elegendőnek 
tartom az apostol kijelentését, aki csak ennyit közöl velünk: „Hála legyen Istennek, kimondhatatlan 
ajándékáért!” (2Kor 9,15). Nem ferdítem el az apostol hála-érzetét, viszont hozzáteszem, hogy igenis 
hálás vagyok a kimondhatatlan ajándékokért. Amennyiben úgy értem ezt, hogy gyűjtőfogalomba 
sorolom mindazokat a kifejezéseket, melyekre ráillik a hála, vagy amelyek ajándékként megjelentek 
életemben, akkor az apostolt ismételhetem.  
 

Testi – lelki 
Ebben a csoportosításban is – amint látható – kétféle háláról beszélek. Az egyik a testi, a másik a 

lelki. Illetve van egy harmadik is, ami a kettő között átjárható lehetőségeket kínál, de ezzel nekem 
személy szerint gondjaim vannak, hiszen éppen olyan kifejezésbe - (kegyelem) - „ütközöm”, mely 
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idegennek bizonyul unitárius vallásunk tanai számára. 
Először a testi hálára figyeltem. Ennek két megnyilvánulási formájával találkoztam. Az egyik a 

mindennapi szükséglettel áll összefüggésben, mint az evés és ivás, a másik teljesen más természetű és 
a megmenekülésre utal. A mindennapi szükséglethez tartozó enni-innivaló szerves részeként jelenik 
meg viszont a keresztények számára igen fontos vallásos cselekmény az úrvacsora. Ezt nevezik 
szereztetésnek, de rendelésnek, vagy hagyomány kezdeményezésnek is tekinthető. Itt sem abban van a 
lényeg, hogy mit mondunk a cselekménnyel kapcsolatosan, hanem az a fontos, hogy milyen 
tartalommal töltjük meg, amikor mi is hasonlóképpen cselekszünk, illetve éppen a hagyomány 
fenntartásával emlékezünk arra, aki hátrahagyta számunkra e vallásos cselekedetet.  
 

Úrvacsora 
Említettem a bevezető rendjén, hogy nem végeztem és nem végzek összehasonlítást a szövegek, 

még kevésbé a fordítások között. Ezért el szeretném kerülni ennek a látszatát is, viszont éppen az 
úrvacsorai kenyérről szóló tudósítás tekintetében áll elő olyan helyzet, amikor Lukács evangélista és 
Pál apostol kijelentése között különbség fedezhető fel. Nem lényeges, de mégis kiemelésre fontos. Az 
evangélista azt közli velünk, hogy Jézus miután kenyeret vett a kezébe, hálát adott érte, megtörte és azt 
követően tanítványainak átnyújtva ezt mondta: „Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az 
én emlékezetemre.” (Lk 22,19). Pál apostol pedig úgy emlékszik erre a cselekedetre, hogy Jézus hálát 
adott a kenyérért, megtörte és ezt mondta: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az 
én emlékezetemre.” (1Kor 11,24). Valóban nincs nagy eltérés a két szöveg között, de újból elolvasva az 
idézeteket, látjuk a különbséget. Az evangélista szemléletében érzik az önkéntesség, Pál apostolnál 
már az áldozathozatal nyeri el a hangsúlyt. Amiben mindkét tudósítás megegyezik, az nem más, mint 
az emlékeztetőként történő hagyományozás.  

Három utalást találtam a kehellyel kapcsolatos hálára vonatkozóan. Tulajdonképpen azonos 
gondolatot hordoznak ezek az újszövetségi versek, mert mindannyiszor fogta Jézus a kelyhet, hálát 
adott és átnyújtotta a tanítványoknak. A hála itt sem változik, csupán a kísérő szöveg, melyet 
olvashatunk. Számomra mindennél megragadóbb a Lukács evangélista leírásában található 
megjegyzés, miszerint ezt mondja Jézus tanítványinak, amikor hálaadását követően átnyújtotta a 
kelyhet: „Vegyétek, osszátok el magatok között” (Lk 22,17-18). Milyen szép gondolat és kérés ez. Odaadja 
a kelyhet és rábízza a tanítványokra, hogy ki-ki annyit igyon belőle, amennyit akar. Egy dologra kell 
vigyázzanak: jusson mindenkinek. Ma még azt is hozzátehetjük, hogy ehhez a cselekedethez 
mindenkinek hozzá kell tennie személyes és közösségi háláját, hogy valóban megfelelő emléket 
állíthassunk a hagyományalapító Jézusnak.  
 

Mindennapi étkezés és csoda 
Talán meg is fordíthatnám az alcímben szereplő kifejezéseket. Bevallom, hogy Jézus 

gyógyításaival már kerestem a „közelebbi ismeretséget”, viszont a csodák még nem csábítottak 
annyira, hogy részletesen foglalkozzam velük. Talán majd egyszer ennek is eljön az ideje! 

Sokunk által ismert és igen kedvelt bibliai helynek számít a korinthusi levélben található, 
miszerint ha „hálaadással eszem, miért szidjon valaki azért, amiért hálát adok?” (1Kor 10,30). Itt is 
legtöbben arra fektetik a hangsúlyt, hogy kinek mi köze van ahhoz, hogy embertársa mit eszik és iszik. 
Pedig Pál apostol egészen másra utal. Természetesen máshol és más összefüggésben az előbbi kérdést 
is érinti és tisztázza, de itt éppen a háláról beszél. Vagyis azt hangsúlyozza, hogy senki meg nem 
róható, ha hálát mond, mielőtt étkezik, vagy hálát ad, ha befejezte az táplálkozást. Ezt a 
következőképpen adja tudomásunkra: „Aki tekintettel van a napokra, az Úrért teszi, aki meg eszik, az 
Úrra való tekintettel eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki viszont nem eszik, az Úrra való tekintettel 
nem eszik, és ő is hálát ad az Istennek.” (Róm 14,6).  

A mindennapi táplálkozásnak beszédes bizonyítékaként sorolom annak a történetnek egyik 
mozzanatát, melyben Pál apostol mintegy biztatásként „kezébe vette a kenyeret, hálát adott az Istennek 
mindannyiuk szeme láttára, megtörte és hozzáfogott enni” (ApCsel 27,35). Ez természetesen nem csak arra 
volt jó, hogy buzdítsa a hajóban levőket az élelem elfogyasztására, hanem egyfajta minta maradt a 
mindenkori táplálkozásra vonatkozóan, hogy miként kell hálával megtörni és elfogyasztani az 
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ennivalót.  
Valami hasonló hangulat és cselekedet húzódik végig azokon a csoda-történeteken is, melyeket 

Jézus tetteiként olvashatunk az Újszövetségben. Az megint más téma, hogy miként jelennek meg ezek 
a történetek az evangéliumi tudósításokban! 

János evangélista pl. csak kenyeret és halat említ, melyekért hálát adott Jézus, majd „kiosztotta a 
letelepedett embereknek, s ugyanígy a halból is adott, amennyit csak akartak.” (Jn 6,11). Márk 
evangéliumában öt kenyérről és két halról tájékozódhatunk, miután „föltekintett az égre, és hálát 
adott.” (Mk 6,41). Később majd egy másik történetet is elmesél az evangélista, ahol már hét kenyérért 
adott hálát Jézus, majd osztottak szét a tanítványok (Mk 8,6). Úgy érzem a legteljesebb képet Máté 
evangélista nyújtja, amikor ezt írja: Jézus „fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és 
odaadta tanítványainak, tanítványai pedig a népnek.” (Mt 15,36).  
 

Hálaadás a megmenekülésre 
Dávid a templomszentelésre írta azt a zsoltárt (Zsolt 30), melyben alig érezhető módon jelenik meg 

a testiség. Inkább már az áthajlás érezhető a lelki területbe, ami szinte minden ember esetében 
fontosabbnak bizonyul, főként, ha a hála kerül gondolkodásunk középpontjába. 

Nézzük a hála-zsoltár néhány gondolatát:  
- Dávid azért dicsőíti Istent, mert megmentette őt és így nem ujjongnak ellenségei.  
- Megóvta – átmenetileg – a haláltól és így nem engedte, hogy „sírba szálljon”. 
- Isten jósága örökké tartó és éppen ezért, ha az embernek este bánata is van, reggelre 

visszatér az öröm. 
- Akkor hálás igazán a zsoltáros, amikor áthatja lelkét a felismerés, hogy panaszénekei 

örömódákra változtak, amiért lelkéből énekelhet Istenének.  
Az ószövetségi nép harcias kiállása, illetve Isten támogatása, vagy tőle történő elfordulása, majd 

újra pártfogásba vétele arra enged(ne) következtetni, hogy számos helyen találjuk hála közben azt a 
népet, mely ismételten tapasztalta Istenének erőben és hatalomban, valamint a győzelemben 
megnyilvánuló segítségét. Ennek ellenére egyetlen ilyen helyet sem találtam, mely a hála eme 
megnyilvánulásával lenne összeköthető. Ennek ellenére viszont, vagy ezzel szemben két újszövetségi 
vers is arra utal, amiről inkább szeretnék magam is hallani. És ez a győzelem teljes mértékben más 
irányulású és vonatkozású, mint amiről általában beszélünk egy adott diadal rendjén.  

Legyen „hála Istennek, mert ő győzelemre segít minket” (1Kor 15,57) – hangsúlyozza Pál apostol, 
de valójában teljesen más győzelemről beszél, mint amikor testi viaskodásban veszünk részt. Ez akkor 
válik érthetőbbé, amikor azért hálás és bennünket is erre ösztönöz, hogy Jézus tanításai nyomán Isten 
igazi ismeretére jutottunk (2Kor 2,14). Ez vezet el igazi győzelemre mindenkit, aki közeli ismeretségbe 
kerül a keresztény tanokkal. Itt azonban nyomban bekapcsolódik a „kegyelem” kérdésköre, melyről e 
helyen nem értekezem, hiszen a hála szerepel a középpontban és nem az Istentől ingyen elvett ajándék, 
ami a megváltási tanban kerül kifejezésre. Ugyancsak Pál apostol fogalmazásában szerepel a 
felszólítás, felkérés, hogy sokkal több gondot fordítsunk egymásra és a megfogalmazandó hálára: „De 
ti is segítsetek: imádkozzatok értünk, hogy a nekünk jutott kegyelemért sokak ajkáról szálljon fel hála a 
nevünkben.” (2Kor 1,11).  

A lelki hála területén öt megjelenési forma maradt. Az első a buzgóságért való hála. „Hála 
legyen Istennek, aki Titusz szívét hasonló buzgóságra hangolta irántatok!” (2Kor 8,16) – mondja Pál 
apostol. A lényeg itt is az Isten iránti hálában van és nem azon, hogy kinek a szívét sikerül megfelelő 
cselekedetre hangolnunk. Ha pedig valakinek ez utóbbi válik hangsúlyosabbá, akkor minden 
lehetősége meg van arra, hogy másokat buzdítson hasonló tettekre. Nekem személy szerint az a 
véleményem, hogy ebben az esetben is sikeresebbnek bizonyul az eljárás, ha magunkat hangoljuk a 
hála kinyilvánítására, mint sem másokat ösztökéljünk annak gyakorlására. Minthogy személyes 
cselekedetnek bizonyul a hála, így azzal kell „törődnünk”, hogy mi milyen helyet foglalunk el a 
hálaadók társaságában és nem az a feladatunk, hogy meghatározzuk, vagy kifogásoljuk mások helyét.  

Az előbbi gondolatomat megerősíti Pál apostol, s így többet nem is kell szólnom a személyes 
gyakorlatról, amikor kijelenti, hogy „hála Istennek, hogy bár a bűnnek szolgáltatok, most már szívből 
engedelmeskedtek annak a tanításnak, amelyet kaptatok.” (Róm 6,17). Az engedelmesség, vagy 
szófogadás és a hála sok esetben két különböző úton jár. Azt a példát veszem alapul, ami a szülő és 
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gyermeke között történik a nevelés időszakában. Gondoljuk csak el – ki volt közülünk, talán éppen mi, 
aki megköszöntük szülőnknek a fenyítést? Lehet, hogy „akkor” tudomásul vettük, és nem zúgolódtunk 
miatta. Talán meg sem fordult a fejünkben, hogy lázadjunk a szülői szigor ellen. Ez viszont merőben 
megváltozott. Törvény is tiltja, hogy fenyítse a szülő gyermekét. Akkor marad a feladat megoldójaként 
az „idő múlása”. Vagyis, ahogy éretté válik a felnőtt, úgy látja be – saját gyermeke nevelése során – 
hogy mit jelentett számára a fenyíték, a nevelés. Arról ne beszéljek, hogy milyen ingerszegények azok 
az embertársaink, akik kiestek a szülői felügyelet alól, s így a szülői nevelésben sem volt részük.  

A harmadik az élőlények hálája, melyről a jelenések Könyvében olvastam, ahol a következőket 
jegyezte meg az író: „az élőlények dicsőséget, áldást és hálát zengtek a trónon ülőnek” (Jel 4,9). Itt is 
törhetném a fejem, hogy vajon mennyi fogadható el ezekből a jövendölésekből és mennyit utasít el a 
hivatalos bibliakritika, de engem más kérdés foglalkoztatott. Hogy lehet az, hogy hálás legyen Istennek 
egy állat, bármilyen magas intelligenciával is rendelkezzen? Nem vagyok túlzottan állatbarát, de lehet, 
hogy az írásom megismerését követően meg keresnek majd néhányan. Komolyan gondolom én is, 
hogy az állatok is hálásak tudnak lenni Istennek. Arra nincs válaszom, hogy miként, de meg vagyok 
győződve, hogy megtalálják a módját. Talán éppen állati módon. A hála éppen állatias 
viselkedésükben található, ami fordítottan igaz ránk. Az állatvilág akkor teljesíti feladatát, vagyis hálás 
teremtőjének, ha ellátja fajfenntartó feladatát, illetve teljesíti más fajok fennmaradása érdekében 
történő közreműködését. Amikor az ember ilyen fokra alacsonyodik, akkor már nem érti meg az állati 
hálaadás problematikáját.  

Tetszik, nem tetszik, ismét előjön a kegyelem kérdése, annál is inkább, ha még kis ideig hagyjuk 
agyunkban motoszkálni a korábbi gondolatot. Azt olvasom Pál apostol levelében, hogy értünk történik 
minden, „hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, s így hálát is mind többen adjanak az Isten 
dicsőségére.” (2Kor 4,15). Azt nem gondolja az apostol, hogy a jó és rossz, csakugyan mindazért van az 
életünkben, hogy bármiképp rávezessen a hálára. A történések, a figyelemfelkeltő ébresztések, néha a 
megpróbáltatások is szükségesek ahhoz, hogy felébredjünk a hosszas álomból. Rá kell csakugyan 
ébrednünk arra, hogy ez a teremtett világ parányi, vagy tágabb része, melynek mi is osztályrészesei 
vagyunk, értünk és a mi szolgálatunkban van. Ha felismerjük ezt az igazságot, elfogadjuk, hogy értünk 
is szól minden a nap alatt, akkor bármelyik pillanatban időszerű a hálaadás.  

Ennek legbeszédesebb bizonyítékaként a zsoltáros meglátását említem, aki azt tanácsolja, hogy 
adjunk hálát Istennek a nép gyülekezetében (Zsolt 107,32).  

A hála egyik kifejezőjeként a gyümölcs jelenik meg. Bizonyos tekintetben itt is kérdőjelek 
maradnak, hiszen azt szeretnénk, ha egy felsorolásban olvashatnánk, hogy milyen gyümölcsöket terem 
a hála. Ezzel szemben csak azt olvashatjuk, hogy a „hála gyümölcsét teremtem meg ajkán. Békesség, 
békesség a távol és közel levőknek! - mondja az Úr.” (Ézs 57,19). Figyeljünk csak arra, hogy azok 
számára, akik képesek a hangbeli közlésre, gyümölcsöt jelentenek kiejtett szavaik, mondataik. 
Amennyiben osztályozzuk ezeket a kifejezéseket és gondolatokat, akkor nyomban két, egymástól 
elkülöníthető csoportot határozhatunk meg: kellemes és kellemetlen gondolatokat. Az egyik, melyet 
hallva nyomban valamilyen jó érzés hatalma alá kerül a lelkünk. A másikat inkább meg sem 
szeretnénk hallani, mert mindig valamilyen zavart kelt bennünk. Tulajdonképpen minden kiejtett szó 
és mondat, mely kellemesen érinti hallgatóink fülét, lelkében is hasonló érzéseket kelt. Így egyfajta 
hálaként minősíthető Isten, az ember, a nagyvilág felé. Minden szó, mondat, mely az előbbivel 
ellentétben van, csak fájdalmat okoz. 

A fentiek után úgy is gondolhatja bárki, mintha véget ért volna a hálával (69 esetben fordul elő) 
kapcsolatos ismertetéseim sora. Igazán csak most kezdődik! Hogy miért volt szükség a fenti 
felvilágosításra? Az hamarosan kiderül éppen az alábbi csoportosításnak köszönhetően. Arra 
gondoltam ugyanis, hogy a hála gondolatvilágának gazdagsága megköveteli azt is tőlem, hogy a 
teljesség igényével, viszont tőlem telhető módon csoportokba soroljam azokat a hálaérzéseket, melyek 
szó szerint megelevenítik azokat az eseményeket, történéseket, melyek szövegrészében fellelhetők. 
Ilyennek bizonyul az Isten felé hangzó hála is.  
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Istennek szóló hála 
Csodálatra méltó változatosságot találtam. Az istennek szóló hála első részében azokat a 

megjelenési formákat gyűjtögettem össze, melyek valamilyen szinten belekapcsolódnak, vagy érintik a 
szolgálat kérdéskörét. Az első, akiért hálát mondhatok Isten. Közelebbről pedig Isten szava, melyet 
nem emberi tanításként, hanem valóságként fogadhatunk (1Tessz 2,13). A második kijelentést én is tiszta 
lelkiismerettel elmondom, hogy hálát adok Istennek, akit „őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel 
szolgálok” (2Tim 1,3). Aztán nagyot lendül a szolgálat kereke, hiszen kijelenti az apostol, hogy hálát ad 
Istennek, mert kettőn kívül senkit nem keresztelt meg a korinthusi gyülekezetben (1Kor 1,14).  

Az Isten iránti hála megnyilvánulásának második csoportja várhatóan az ember felé fordul. 
Található benne okoskodás, hiszen „fölismerték az Istent, mégsem dicsőítették Istenként, s nem adtak 
neki hálát, hanem belevesztek okoskodásaikba és érteni nem akaró szívük elhomályosult.” (Róm 1,21), de 
megtalálható a bizalom is, hiszen, amikor „Pál meglátta őket, hálát adott az Istennek, és bizalommal 
telt el.” (ApCsel 28,15). Az együttérzés megnyilvánulása sem maradhat el a hála során, mert valahányszor 
„ rátok gondolok, hálát adok Istenemnek” (Fil 1,3) – hangsúlyozza az apostol és azt is kiemeli, hogy 
mindenkor „hálát adunk Istennek mindnyájatokért, ahányszor csak megemlékezünk rólatok 
imádságainkban” (1Tessz 1,2). Az Istennek szóló hála utolsó megnyilatkozásaként említem azt a fura 
kijelentést, melyet az öntelt farizeushoz hasonlóan sokan elmormolnak maguk elé, vagy akkor, amikor 
úgy érzik, hogy bizonyára Isten nem hallja meg őket: „Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok 
olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is.” (Lk 18,11).  
 

Istenemnek hála 
Ha pontos voltam a keresésben, akkor három megjelenést találtam az alcímben szereplő 

formával kapcsolatosan. Egyet azonnal áthelyeztem az imádság témakörbe, hiszen miért is ne 
fogalmazhatta volna meg az apostol az Istenének címzett hálaadást éppen a másért történő imádkozás 
egyik változatában. Érdekes módon csak Pál apostolnál fordul elő ez a szerkezet, melyet e helyen két 
példával szemléltetek. Az egyik arról szól, hogy „hálát adok Istenemnek mindnyájatokért” (Róm 1,8) – 
főleg azért, mert a világon elismeréssel szólnak a római gyülekezet hitéről.  

A következő kiemelt versben visszacseng ugyan a farizeusi imádság hangulata, de ennek 
ellenére is meggyőződésünk, hogy Pál apostol sokkal korábban vallotta a farizeusi elveket. Ezzel 
szemben tehát kimondja, hogy hálát „adok Istenemnek, hogy mindnyájatoknál jobban tudok az 
elragadtatás nyelvén szólni” (1Kor 14,18).  

A továbbiakban feltűnően bonyolult rendszerét hoztam a megnevezéseknek, bár ez csak látszatra 
van így. Minden arról szól, hogy a felsorolt formák megjelennek a hála összefüggéseiben és 
szegényebb lenne a próbálkozás, ha kifeledném, vagy akarattal kihagynám bármelyiket. A könnyebb 
átláthatóság érdekében táblázatba rendeztem Isten megnevezéseit, s így a fellelhető hálaformákat. 
 
Istenek Istene Dániel könyvében számomra is megkapó módon következnek a vallásos 

tartalmú kifejezések (Dán 3,(90)). Nem feledem, hogy itt is olyanok találhatók, 
mint az Isten iránti félelem, vagy éppen az ő, emberek felé mutatott irgalma. 
Sokszor kerülgetjük, némelykor teljesen kikerüljük ezeket a kifejezéseket, 
amikor szentleckét, alapgondolatot keresünk egy vasárnapi beszédhez, 
pedig ezeknek is meg kellene találnunk (nem belemagyaráznunk) unitárius 
felfogásunk szerinti töltetét.  
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Istennek, az Atyának Kétszer jelenik meg ez a megszólítás. Mindkét alkalommal Pál apostol 
megnyilatkozásában találjuk.  
Előbb arra kér, hogy „Akár mondtok, akár tesztek valamit, /…/ így adjatok 
hálát általa Istennek, az Atyának” (Kol 3,17), majd egyszerűen azt mondja, 
hogy adjunk „hálát mindig mindenért /…/ az Istennek, az Atyának.” Úgy 
találom, hogy nincs miért szaporítanom e helyen sem a szót, de mégis 
elmaradhatatlanul fontosnak tartok egy megjegyzést, a mindig és mindenért 
kifejezésekkel kapcsolatosan. Tapasztalatom, hogy sokan hajlanak ebben az 
esetben is arra, hogy félreértsék az apostol figyelmeztetését. Szó sem lehet 
arról, hogy bántásokért, vagy netán gaztetteket követően is hálás lehet az 
elkövető. Még azért sem, ha késik az elszámoltatás! 

Atyáink Istene Micsoda öröm és boldogság tölt el valahányszor így szólítom meg én is 
Istent. Pedig legtöbbször egészen mást sugall számomra a megszólítás, mint 
amire utal Dániel. Ő így szólt: „Hálát adok neked, atyáink Istene és 
dicsőítelek, mert bölcsességet és erőt adtál nekem. Most megmutattad 
nekem, amit tőled kértünk /…/.” (Dán 2,23). Rajtam pedig átsuhan a múlt idő, 
melyben ott jártak előttem mindazok, akik összekulcsolt kézzel hálálkodtak 
Istennek. Sokszor csak a puszta életükért. Mert a nehéz időkben még azok 
sem maradtak meg, akik addig teljessé tették az életüket.  

Atyának Adjatok „hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek 
legyen a szentek örökségében, a világosságban” (Kol 1,12) – biztat az apostol. 
Itt viszont nem kell gondolnunk arra a bonyolult folyamatra, melynek 
köszönhetően felvesznek valakit a szentek közösségébe. Elegendő, ha 
elfogadjuk a felkínált világosságot, mely árad Jézus tanításaiból felénk, 
mely ott világít a tévelygés alagútjának végén. Az a kérdés, hogy vállaljuk-e 
a további utat, vagy kimerülten hanyatt fekszünk a sínre.  

Atyám Nem kerülhetem el a kihívást, s így bizony máris elérkezett a következő 
nehézség, amikor Lázár feltámasztásának csodatörténetéből kell 
kiragadnom a hálával kapcsolatos megszólítást. Amilyen szép a 
megszólítás, éppen olyan fontos volt Jézus számára Isten segítsége. És ezen 
van szerintem a hangsúly ebben a csodatörténetben és nem magán a csodán, 
melyet véghez vitt Jézus. Azt mondja, sőt így imádkozott: „Atyám, hálát 
adok neked, hogy meghallgattál.” (Jn 11,41). Érezhető, hogy mennyire 
számított Isten segítségére. Feltétlenül benne van a kijelentés hangulatában 
a bizalom megmaradásának öröme.  
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Úrnak Azonnal érezhető, hogy szinte egyfajta törés áll be a megszólításba. Már 
mintha elveszett volna a korábban érezhető, személyes hangvétel és minden 
hozzátársítható érzés. Megjegyzem, hogy a következőkben felsorolandó 
versek egyikébe sem magyarázható bele más úr (Jézus) jelenléte. 
Egyértelműen Istenről van szó, aki most már egy kicsit fenségesebb helyen, 
megközelíthetetlenségben található.  

- Két kivétellel mind Isten, az Úr tulajdonságaira utalnak az ide 
kiválasztott bibliai versek. Az elsőben, melyre most célzom, arra 
biztat a zsoltáros, hogy „Énekeljetek az Úrnak és adjatok neki 
hálát!” (Zsolt 147,7). A másodikban pedig azért adjunk hálát neki, hogy 
ez által is hirdessék tetteit a népek között (1Krón 16,8) . 

- Megjelenik az Úr irgalma (Dán 3,(89)), majd jósága és irgalma (Zsolt 

118,1), mely örökké tart.  
- Megbizonyosodhatunk arról is, hogy „érdemes” hálát adnunk „az 

Úrnak, mivel jó, mivel szeretete örökre megmarad” (1Krón 16,34). 
- Végül azzal zárom a felsorolást, amivel kezdtem. Ézsaiás biztatását 

halljuk, aki a következőképpen fogalmazott: „Adjatok hálát az 
Úrnak, magasztaljátok nevét. A népek között hirdessétek tetteit, s 
mondjátok el, milyen fölséges a neve.” (12,4). Ezt a hangvételt 
használta Dániel is: „Akkor hálát adtam a Fölségesnek, dicsőítettem 
és magasztaltam az örökké élőt: Hatalma örök hatalom, országa 
megmarad nemzedékről nemzedékre.” (4,31). 

Urunk, Istenünk Azt mondom, amit érzek: számomra egyértelműen Isten felé hallszik ebben 
az esetben is a hála: „Hálát adunk neked, mindenható Urunk, Istenünk, aki 
vagy és aki voltál”. (Jel 11,17). Azt viszont mindenképpen szem előtt tartom, 
hogy a Jelenések könyve az eljövendő világ apokaliptikus eseményeit 
sorolja, s így helyenként keveredik benne a korábban másként tapasztalt 
Isten-kép.  

Uram Milyen gyönyörű gondolata támadt Ézsaiásnak, mikor így szólt: „Hálát 
adok neked, Uram, mert haragudtál ugyan rám, de lecsillapult haragod és 
megvigasztaltál” (12,1).  

Úr neve Két megjelenési formával találkoztam a hála során:  
- Az egyikben ez szerepel a hálaadásban: „Áldott legyen az Úr neve 

örökkön örökké, mivel övé a bölcsesség és a hatalom!” (Dán 2,20). 
- A másikban egy kéréssel társított hála jelenik meg: „Ments meg 

minket, ments ki a pogányok közül, hogy hálát adjunk szent 
nevednek, és dicsekedjünk dicséreteddel.” (1Krón 16,35).  

 

Embertől ember felé 
Itt nem arról a háláról van szó, mely időnként megnyilvánul az embertársak felé, hanem a 

Bibliában jelentkező – helyenként igen ismert tanítások összesítéséről. Történetesen először a 
kötelesség, vagy a szolgai kötelesség-teljesítés kerül a figyelem középpontjába, melyről Jézusnak meg 
van a kiforrott véleménye. Persze nem csak neki! Arról beszél, hogy „ha csak azokat szeretitek, akik 
benneteket is szeretnek, milyen hálát várhattok érte?” (Lk 6,32). Tagadhatatlan, hogy valahol el kell 
kezdődnie a szeretet gyakorlásának. Erre legjobb lehetőségnek bizonyul a közeli család, ismeretségi 
kör. Igen ám, de egyszer ki kell lépni az élet színterére ebből a közegből, és akkor senki nem viheti 
magával védőpajzsként a családi környezet tagjait. Ennek a folytatásaként említhetem a kölcsönnel 
kapcsolatos hálát: „Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálát várhattok érte? A 
bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanazt visszakapják.” (Lk 6,34). Az adakozás, vagy a 
jókedvű ajándékozás egyik komoly meghatározó feltétele, hogy érdekmentesen segítsünk valakin. 
Hogy ezt miképpen sikerülhet zökkenőmentesen gyakorolnunk, arra e helyen nem térek ki, de segít az 
apostol meglátása. Arra utal ugyanis, hogy a folyamatos és jelentős adakozás „másokból hálát vált ki 
Isten iránt” (2Kor 9,11).  



 ---12 --- 

A hála fogalmát egészen más irányból közelíti meg Eszter könyve: „Nem elégszenek meg azzal, 
hogy kiöljék a hálát az emberek szívéből, hanem a tapasztalatlan emberek hízelgéseitől felfuvalkodva 
úgy gondolják, hogy elkerülhetik a mindent látó Isten ítéletét, aki gyűlöli a gonoszokat.” (Eszt 8,d). Ez azt 
jelenti, hogy némelyek nemcsak arra törekednek, hogy hálára indítsanak másokat, hanem, hogy 
„kiöljék” belőlük a meglevő hálaérzést. Mit tehetünk, hogy kivédjük valamiképp ezt az álnok 
cselekedetet? Részben elhatárolódhatunk a hálatagadók meggyőző tevékenységétől, másrészt pedig 
imádkozhatunk e kísértés ellen. Sőt, ahogy Pál apostol mondja: „mindig hálát adok értetek, és 
imádságomban újra meg újra megemlékezem rólatok.” (Ef 1,16). Majd ismét a kegyelem kiáradásának 
lehetőségét említi: „Veletek kapcsolatban szüntelenül hálát adok az Istennek azért az isteni 
kegyelemért” (1Kor 1,4). 
 

További hála-gondolatok 
A hála-gondolatok rendezgetése közben egyszer felfigyeltem arra is, hogy „hol” történik a 

hálaadás. Eddig beszéltem a templomi megjelenéséről, most érdekes előfordulásait mutatom. Először a 
börtönben. „Vezess ki börtönömből, s akkor hálát adok nevednek. az igazak körém gyűlnek, mivel jót 
tettél velem.” (Zsolt 142,8). Ezt azért nem kell a szó szoros értelmében vennünk csupán, hiszen az ember 
önmagának is lehet börtöne, akár abban a formában, hogy nem enged ki-bejárást azoknak az 
érzéseknek, melyek alapvető feltételei egy társadalmi létnek.  

A hála megnyilvánulhat pl. egy völgyben (Beraka) is. A leírás szerint Jehosafát és népe egy 
sikeres hadjáratot követően, a „negyedik napon aztán összegyűltek a Beraka-völgyben. Mivel ott adtak 
hálát az Úrnak” (2Krón 20,26). Ez nemcsak azt jelenti, hogy egy vérrel és sok áldozattal járó csatát 
követően hálásak lehetünk Istennek a győzelemért, hanem főként arra buzdít, hogy bárhol is 
tartózkodjunk, éppen a természet lágy ölén, mindenütt megfelelő a hely hálánk kifejezésére Isten iránt.  

„Lépjetek be kapuin hálaénekekkel, előudvarába dicsőítő énekkel! Adjatok hálát és áldjátok 
nevét” (Zsolt 100,4) – bíztat a zsoltáros. Ezzel tulajdonképpen közel visz gondolatban egy olyan helyhez, 
melyről nemcsak ők tartották, hogy Isten lakóhelye, hanem számunkra is fontos jelentőséggel bír. Ez, 
tehát a templom bejárata. Minden bizonnyal megoszlanak a vélemények a szenthelyeket illetően, 
hiszen a többféle vallásos felfogás eredményeként megépített templomok nem bírnak azonos 
jelentőséggel a másfelekezetűek számára. Így könnyen megesik, hogy egy-egy templomkapuban 
hosszasan elgondolkodik a belépni szándékozó, pedig minden valószínűséggel a hála szándéka vezette 
el addig. Vagyis azért ment oda, hogy valamiért hálát mondjon Istennek, és amikor látta, hogy saját 
temploma hiányában bizonytalanná válik a hálaadása is, legtöbb esetben visszafordult és nem vitte 
végbe eredeti szándékát. Szerintem rossz döntés! 

A hála helyének megválasztása végül a közösségben talál megoldásra. Azt mondhatom, hogy ez 
a második legjobb hely. Az első mindenképpen a bezárt ajtó mögötti szoba marad, ahol semmi külső 
körülmény nem befolyásolja a szavak, mondatok tartalmát. Persze ugyanennek kellene történnie a 
közösségben is, amikor gyakran, vagy elvétve vállaljuk, hogy részévé válunk annak és bátran 
elmondjuk, hogy „hálát adok neked a nagy közösségben, az egész nép előtt dicsőítlek téged.” (Zsolt 

35,18).  
A háláról szóló alfejezet utolsó két megjegyzéseként egy ritkaságnak számító feljegyzést és egy 

általánosnak bizonyuló kijelentést közlök. Jób beszédéből ragadtam ki a mondatot, melyben azt 
kérdezi, hogy „kinek a csípője ne mondana hálát, mivel bárányaim gyapja melegíti” (31,20). Úgy 
látszik, hogy ekkor még volt kedve a sok megpróbáltatás után is, hogy élcelődve kimondja, amit 
gondolt. Képzeljük csak el Jóbot, aki fokozatosan mindenét elveszíti. Talán látja azt is, amiről nekünk 
csak halvány látomásunk van, hogy miként burkolóznak állatai bőrébe azok, akik jogtalanul elvették 
tőle. A „csípő”, a test bizonyára elégedett, hiszen bármelyik derék elviseli a kényeztetést. Ez viszont 
valamilyen szinten arra a jelképre is utal, amiről azt mondjuk, hogy báránybőrbe bújt farkas. Miként 
történhet meg az ugyanis, hogy neoliberális gondolkodásnak köszönhetően nem érdekel, hogy 
elvettem másoktól jogos tulajdonukat, csak az a fontos, hogy saját testem legyen jó melegben. Na, és a 
lelkem?  

Pál apostol segít valamilyen szinten. Tőle már korábban is hallottunk hasonló kijelentéseket és 
akkor is csak részleges választ sikerült adnom a mindenért történő hálaügyre. Itt is hangsúlyozza, hogy 
„Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól” (1Tessz 5,18). Talán így szép lassan 
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teljesé válik a hálaadás, hiszen lépésről-lépésre közelebb kerülünk azokhoz az ismeretlenekhez, 
melyek mindeddig csupán a kérdőjelek sokaságát helyezték fel mondataink végére. A történések, az 
események megközelítése a fontos. Vagyis, hogy miként vélekedünk róluk. Első feltétel, hogy mindent 
Istentől eredőnek fogjunk fel. Nem úgy, hogy ő okozza számunkra a bajt, hanem minden hasonló eset 
egy-egy STOP- tábla, mely előtt nem csak nézelődni kell, hanem főleg alaposan megfigyelni a 
közlekedést. Nem arról beszélek, hogy megspórolhatunk egy hálát, amennyiben kikerüljük az ütközést, 
hanem állandó figyeléssel kell járnunk életünk útjait. Minden út két hála közé helyezendő, mely 
egyfajta biztosítékot jelent számunkra a biztonságos elinduláshoz és hasonló megérkezéshez. Isten 
segítségével.  

Hálaadó zsoltár 
Teljes mértékben gyakorlati szempontból említem a 100. Zsoltárt. Miért fontos ez? Azért, mert 

ez az ún. „Hálaadó zsoltár”. Mir ől is szól?  
Ujjongjunk az Úrnak, akit örömmel szolgálhatunk és kinek színe elé vigadozva léphetünk. 

Elmondhatjuk mindenkinek, hogy Isten az Úr! Ő alkotott minket és az ő nyája vagyunk. Mindig 
hálával kell belépnünk kapuin, hálát kell adnunk neki és áldanunk az ő nevét. Azt is meg kell tudnia 
mindenkinek, hogy Isten irgalma és hűsége mindenkor megmarad. Ezt a zsoltárt mondták el Jézus 
tanítványai is az Olajfák – hegyén (Mk 14,26), amikor már nagyon közel volt a pillanat, amikor úgy 
látszott, hogy végérvényesen elvesz Isten ügye.  

Hála- és dics őítő ének 
Elmondom, hogy ebben az alfejezetben azokkal a hálaénekekkel foglalkozom, melyek a 

megjelenített megnevezések alatt szerepelnek elszórtan a Szentírásban. Lényeges mindemellett, hogy a 
zsoltárok egésze ének, melyben sokoldalúan váltakozik a rengeteg vegyes érzés, mely hatalmába 
kerítette a zsoltárosokat. A megfelelő helyen ennek beszédes bizonyítékával is találkozunk majd, 
amikor valamilyen eseményre készült a hála és dicsőítő zsoltár, vagy ének.  

Azt mondhatná valaki, hogy ma már idejét múlta, vagy a mai vallásos gyakorlattól idegen ez a 
hálaadási mód. Ebben az esetben óriási a tévedés, hiszen minden vallásfelekezet gyakorlatában 
megtalálhatók a zsoltárok, melyek kiegészítéseként jelen vannak az Istent dicsérő, magasztaló, 
megzenésített imádságok, melyek mind arra szolgálnak, hogy az Istent kereső ember lerója háláját és 
köszönetét az életről gondot viselő Isten előtt. Azt is olvashatjuk, hogy feladatként hárult a hálaéneklés 
azokra, akik felvállalták ezt a szolgálatot. Természetesen hangszer használatáról is hallunk: amikor 
valaki „citerán játszott hála- és dicsőítő éneket az Úrnak.” (1Krón 25,3), vagy másoknak „kellett 
szolgálatot teljesíteniük, hála- és dicsőítő éneket zengeni az Úr hajlékának kapuiban is.” (2Krón 31,2).  

Hálaének 
Általában  

Korábban már megállapítottam, hogy az énekléssel egybekötött hálaadás végzése hivatott 
személyekre hárult. A tekintetben, hogy valóban mi volt az éneklés témája, vagyis miként történt a 
hálaadás Isten felé, bizonyítékként a zsoltárok, valamint a más helyeken fellelhető bejegyzések 
tanúskodnak. Számomra elegendő forrást biztosítanak arra, hogy megfigyeljem a hála folyamatos 
megjelenését és gyakorlását Istennel szemben.  

Úgy látom, hogy a hálaénekek többsége kiemeli Isten dicsőítését és különös gondot fordít rá. A 
későbbiek során majd kiderül, hogy van-e olyan alkalmi, vagy személyes hálaének, melyből 
kimaradna a hálához szorosan hozzákapcsolt dicsőítés, magasztalás! Feltevődik a kérdés, hogy miért 
volt fontos és mennyire jelentős számukra, hogy kik végzik ezt a feladatot. Az első feleletet Ezsdrásnál 
találjuk, aki hangsúlyozza, hogy „Dicsőítő és hálaénekeket zengtek az Úrnak, „mert jó, és szeretete 
örökké tart Izrael iránt.” (3,11). A második eligazítást pedig Nehémiás szolgáltatja, akitől megtudjuk, 
hogy „Dávid és Aszaf korától, nagyon régtől fogva voltak énekesek, akik dicsőítő és hálaénekeket 
zengtek Istennek.” (12,46).  

A következőkben két példát hoztam a hálaének szemléltetésére. Az első egy „hálaének” (116. 

Zsoltár), melyben a következőkről énekel a zsoltáros:  
Rendkívülinek bizonyul(hat), hogy szeretet tölti el a zsoltáros szívét, mert megbizonyosodott 
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arról, hogy Isten meghallgatta könyörgését. Nem is titkolja el ezt, hiszen hangsúlyozza, hogy már 
akkor meghallgatta Isten, amikor megszólította őt. Úgy érezte, hogy közel van a halála, s ezért életéért 
rimánkodott. Jónak, igazságosnak, irgalmasnak nevezi Istent, amiért szabadulást hozott számára. 
Lelkének szabadította meg a haláltól. Felteszi a kérdést, hogy mivel viszonozhatja Isten jóságát? Aztán 
rátér arra, hogy megtegye felajánlását: szolgája volt és marad Istennek és a nép színe előtt bemutatja a 
„dicsőítő áldozatot”.  

A második példa egy ún. kettős hálaének (Ézs 12. r.):  
A próféta hálát ad Istennek, mert ugyan haragudott rá, de most kiengesztelődött, sőt 

megvigasztalta szolgáját. Arról beszél, hogy Isten az üdvössége, sőt bizalom tölti el és nincs félelem 
benne, ezért is hangzik dicsőítő éneke. Különös hangvételű hálaadás ez, hiszen elképzelhetetlennek 
tartották félelem és rettegés nélkül élni. Isten ugyanis hosszútűrő volta ellenére lesújtott népére.  

A második ének hangvétele nem sokban különbözik az elsőtől. Arra kéri hallgatóságát, hogy 
adjanak hálát az Úrnak és hirdessék tetteit, miközben mondogatják, hogy „fölséges a neve”. Csodás 
tetteiért zengjenek dalokat Istennek, mert „nagy körötökben Izrael Szentje” (Ézs 12,6).  
 

Alkalmi hálaénekek 
Hálaének a sátrak ünnepén (118. Zsoltár) 

Az egyik híres és közkedvelt zsoltárról van szó. Az alábbiakban röviden vázolom, hogy miről is 
énekel a zsoltáros:  

Arra buzdít, hogy adjanak hálát Istennek, mert örökké tart az irgalma. Ismétli, hogy szorongatott 
helyzetében Istenhez fordult imádságában, aki meghallgatta és most már úgy érzi, hogy nincs mitől 
féljen, mert az Úr vele van. Nemcsak megsegíti Isten, hanem nála sokkal jobb menedéket keresni, mint 
az embereknél, vagy akár a fejedelmeknél. Merész kijelentésnek bizonyul, de semmivel sem 
enyhülnek mondatai, amikor ellenségei elestéről tudósít, akiket eltiport Isten segítségével. Bátorítója és 
erőssége volt az Úr. Nem halt meg, hanem él és hirdeti Isten tetteit. Megfenyítette ugyan, de nem 
szolgáltatta ki a halálnak. Kéri, hogy tárják ki az igazság kapuit, melyen ő besétálva hálát ad Istennek.  

A következőkben három nagyon fontos megjegyzést tesz, melyek aztán mai napig sok 
tekintetben meghatározó jelentőséggel bírnak. Az első a szegletkőre vonatkozik, a második az 
ünnepnapra, melyet Isten szerzett a népének, a harmadik pedig az Úr nevében érkezőre utal, aki már a 
diadalmenetben vonul az Úr háza felé, vagy abból távozva. Arra kér mindenkit, hogy álljanak be a 
menetbe, majd hálaénekkel dicsőíti Istent.  
 

Aratási hálaének (67. Zsoltár) 
Az ároni áldás egyik töredékét olvashatjuk a hálaénekben, miután azt szeretné a zsoltáros, ha 

minden nép magasztalná Istent. Kihangsúlyozza, hogy igazságosan ítélkezik, sőt méltányosságot 
gyakorolva kormányozza a földet. Azt szeretné, ha minden nép dicsőítené Istent. Egyetlen mondatba 
sűríti a terménnyel kapcsolatos érzését: „A föld megadta gyümölcsét, Isten, a mi Istenünk megáldott 
minket.” (67,7)., majd még egyszer áldást kér.  
 

Hálaének a királyért (21. Zsoltár) 
Arra gondoltam már teológus koromban e zsoltár megismerésekor, hogy bizonyára óriási 

dicshimnuszt találok, mely a király dicsőségéről szól. Ezzel szemben egy szerénynek minősíthető 
énekben valami mást hoz tudomásunkra a zsoltáros. Mindenek előtt a király is örül annak, hogy 
hatalmasnak bizonyul Isten. Nem tér ki még arra, hogy miért, hanem csak annyit mond, hogy 
teljesítette Isten a király szívének kívánságát. Koronát helyezett a fejére, de eléje sietett „üdvözítő 
áldással” is. A király nem válhat elbizakodottá, hiszen Isten segítségével vált naggyá és továbbra is az 
Úrban kell bíznia.  

A hálaének innen fordulóponthoz ér, hiszen arra kéri Istent, hogy „emelje” fel kezét az 
ellenségek ellen. Amit olvasunk, az csak mind kellemetlenség az ellenfél számára, akiket egyáltalán 
nem kímél – legalábbis a kérés alapján. A zsoltár utolsó sorában szerettem volna, ha feloldásra kerül ez 
az ellenséges hangvétel, de szerintem csak részben sikerül, amikor így szól a zsoltáros: „Kelj fel, uram, 
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erőddel, s mi majd ünnepi éneket zengünk hatalmadról!” ( Zsolt 21,14) 
 

Személyes hálaénekek 
Csak annyi eligazítást közlök, hogy ez a dolgozat a háláról szól és ennek szemszögéből 

végeztem a csoportosítást. Azért fontos ennek a kérdésnek ismételt megemlítése, mert bárkiben 
hiányérzet támadhat a felsorolás miatt. Tény ugyanis, hogy hálaének több személy nevéhez is köthető 
a Bibliában, de csak az általam felsorolt előfordulásokat tekintem témaközpontúnak. Célom elérése 
érdekében négy hálaéneket hoztam és szántam bemutatásra, melyek hűen bizonyítják, hogy nem a 
zsoltárokról tartok egy tartalmi bemutatót, hanem a hálaénekek ismertetésével részletesebbé teszem a 
felsorolást.  
 

Dávid hálaéneke (138. Zsoltár) 
Dávid hálaénekében arról olvashatunk, hogy szíve mélyéből áldja Urát. Hamarosan felsorolás 

következik, hogy mindezt miért teszi: Isten jóságáért, hűségéért és beváltott ígéretei miatt. 
Kihangsúlyozza ismételten, hogy meghallgatta azon a napon, amikor hozzá fordult kéréssel és 
gyarapította lelke erejét. Úgy látja, hogy a föld minden királyának dicsőítenie kell Istent, mert fölséges 
az Úr. Irgalommal néz a gyöngére és messziről felismeri a kevélyt. Megőrzi a hálaadó életét a bajok 
között, sőt megmenti ellenségeitől is. Végül pedig arra kéri Istent, hogy ne forduljon el keze művétől.  
 

Aszaf hálaéneke (76. Zsoltár) 
Úgy tűnik, mintha egy diadalmas ének lenne a győzelem után. Kihangsúlyozza a hálaéneklő, 

hogy Isten mostantól ismertté vált Júdában. Megtudjuk azt is, hogy Sálemben áll Isten sátora, Sionban 
van a lakóhelye. Hatalmasnak nevezi Istent az énekes, akinek zsákmányául estek a büszke szívek is. 
Rettenetes Isten, akinek haragja előtt nem állhat meg senki. Isten eldöntötte, hogy ítéletet tart, hogy 
végre minden türelmesnek szabadulást hozzon. Ennek eredményeként még azok is dicsőítik Őt, akik 
megmenekültek haragjától. Végül Asaf is felhívással fordul hallgatósága felé, amikor hangsúlyozza, 
hogy tegyenek fogadalmat Istennek és váltsák valóra ígéretüket. Ráadásul pedig vigyenek ajándékokat 
a Félelmetesnek.  
 

Hiszkija hálaéneke (Ézs 38. fej.) 
Gyönyörű hálaének, melyben teljessé válik a megmentő iránti hálaadás, a kérés teljesítéséért 

mondott köszönet. Júda királyának hálaénekében egymás után jönnek elő a szebbnél szebb 
gondolatok:  

1. Kijelenti, hogy életének közepén kell alászálljon az alvilágba, amiért úgy érzi, 
hogy meg lesz fosztva élete hátralevő esztendeitől. 

2. Bánata azért nagy, mert nem láthatja Istent és azokat sem, akik benépesítik a 
földet.  

3. Elbomol életének sátora, mint ahogy a pásztorok lebontják sátraikat. „Életemet, 
mint a takács, felgöngyölöd, hogy aztán levághasd a szövőszékről.” (38,12). 

4. Töredelmesen bevallja, hogy egész éjszaka siránkozott, mert úgy gondolta, hogy 
Isten elhozza számára a véget. Aztán kiejti a száján: „Szemem bágyadtan tekint a magasba: 
Végy gondjaidba, légy segítségem!” (38,14). 

5. Különös véleménye van a szenvedésről. Hangsúlyozza, hogy egész életében 
dicsőítette Istent a rámért szenvedésekért, s így áldássá vált számára. Végül kimondja, hogy az 
élők dicsérhetik Istent: „akik a sírgödörbe szállnak, már nem bíznak hűségedben. Csak aki él, 
az magasztal, ahogy ma én magasztallak.” (38,19-10). 

 
Hanna hálaéneke (1 Sám 2. fej.) 

Szíve ujjong az Úrban, mert erővel tölti el Isten őt. Hangsúlyozza, hogy nincs Istenen kívül 
szent. Mindentudó ő és ezért a gőgösök fölöslegesen szaporítják a szót. Az Úr adja az életet és a halált, 
ő tesz valakit gazdaggá, vagy szegénnyé. Ő az, aki megalázhat és felemelhet bárkit. Meglátása a 
hálaéneklőnek, hogy Isten oltalmazza a hűségesek lépteit, a gonoszak pedig elpusztulnak a 
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sötétségben. Talán akkor történik mindez, amikor Isten ítéletet tart majd a föld határai fölött.  
 

A nagy hálaének (136. Zsoltár) 
Tulajdonképpen a magam részéről nem nevezném hatalmasnak ezt a 26 versből álló hálaéneket. 

Így szerepel viszont a fordításban. Két azonos felhívás közé rendezi gondolatait a nagy hálaének: 
Áldjátok az Urat! Miután figyelmesen elolvassuk a hálaéneket, akkor válik nyilvánvalóvá, hogy miért 
nagy hálaének. Végig kíséri a világ teremtését, az egyiptomi fogságból való menekülést, a pusztai 
vándorlást, az ígéret földjére történő belépést, a nagy fejedelmek fölötti győzelmet, a sorozatos 
megmentést, a táplálék (manna) biztosítását. Végül ismét a felhívás következik, mellyel indult a 
hálaének, s melyben a zsoltáros arra buzdítja hallgatóságát, hogy együtt áldják az Úr nevét.  
 

A nép hálaéneke (66. Zsoltár) 
Szépen indul a hálaének, amikor Isten nevének dicséretét olvassuk. Csodálatosnak bizonyulnak 

tettei, hiszen kettéválasztotta a tengert, hogy népe sértetlenül elvonulhasson az ellenség kezéből. Ebből 
is látszik, hogy hatalommal kormányozza népét. Isten ad életet népe lelkébe, bár időnként meg is 
próbálja őt. Mindezért ígéretet, fogadalmat tesz a zsoltáros, hogy teljesíti, amit megfogadott Istennek. 
Vonatkozik ez először az áldozatra, de Isten nevének további dicsőítésére is: „Áldott legyen az Úr, 
mert kérésem nem vetette el, irgalmasságát nem vonta meg tőlem.” (66,20).  

Hálaima 
Korábban már említettem, hogy a zsoltár tulajdonképpen imádság Istenhez. A hála 

megfogalmazása ima formájában is megjelenik a bibliai szövegekben. Ezzel kapcsolatosan készítettem 
egy összegezést. Természetes, hogy az ima Isten felé hangzik minden esetben. Ennek lényeges 
szempontja, hogy milyen megszólítást alkalmaz az imádkozó. Két formát emelek ki, melyek 
jellemzőek az előfordulásokban. Az egyik Istennek (Kol 1,3) szóló imáról értesít, a másik bensőségesebb 
megszólítást használ, amikor Istenemnek (Filem 1,4) címezi a hálaadó imádságot. 

A hálaima lehet szép (1Kor 14,17) és elősegítheti az üdvösséget (Fil 1,19). A hálaima névhez is 
köthető, mint a hálaének. Ennek két megjelenésével találkoztam és mindkettőt ismertetem. 
 

Dávid hálaimája (65. Zsoltár) 
Mintha egy tavaszi hálaimát mondana Dávid az ő Istenének. Először – szokásos módon – a 

dicsőítés jelenik meg, hiszen Istent illeti az, mert neki tesznek fogadalmakat az emberek. Bár bűnösek 
az emberek, számíthatnak a megbocsátásra, hiszen meghallgatja mindig a kérők szavát: „Te vagy a 
föld határainak reménye, s reménysége a távoli partoknak.” (65,6). Részletes hálamondatokat 
olvashatunk a termő területek áldásaiért, ami egész évre elégedettséget ajándékozott. Végül pedig 
megállapítja a hálaadó, hogy minden ujjong és dalol Isten színe előtt.  
 

Ézsaiás hálaimádsága (Ézs 25. fej.) 
Csodálatos dolgokat vitt végbe az ő Istene és ezért magasztalja és áldja nevét. Mivel Isten 

győzedelmeskedett a korábban hatalmaskodó népek fölött, így a megerősödött népek is áldják őt. A 
gondolatok mintha fordulatot vennének és ráirányulnak a közemberre: „Menedéke lettél a szegénynek, 
szorongatottságában vára a szűkölködőnek; menedéke a viharban, árnyéka a forróságban;” (25,4). 

Hálaadás 
Úgy tapasztaltam, hogy tíz témakörre csoportosítható a Bibliában megjelenő „hálaadás”. 

Hangsúlyozom, hogy saját tapasztalatom szerint állítom ezt, ami nem zárja ki annak lehetőségét, hogy 
bárki hozzátársítson más helyen és formában megjelenő hálaadást. Mindenek előtt általános formáról 
beszélhetek, amikor pl. „hálaadás és dicséret szava zeng.” (Ézs 51,3). A római levél első részében az 
apostol hálaadását találjuk a gyülekezetért és általában.  

A következőben a hálaadás végzésével kapcsolatosan találunk tájékoztatásokat. Ez történhet úgy, 
hogy imádság formájában esedeznek a királyért, minden emberért (1Tim 2,1), vagy Dávid rendelkezése 
szerint (Neh 12,24), egymást váltva, hálaének formájában tárják elő a hálaadást.  

A hálaadás további megjelenései gazdag változatosságról tanúskodnak. „Hálaadás hallatszik 
onnan és örömnek szava” (Jer 30,19), illetve a hálaadás illendő dolognak minősül (Ef 5,4) a fecsegéssel 
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szemben és talán éppen ezért a kéréseket hálaadással együtt kell Isten elé tárni (Fil 4,6). A hálaadás és 
kérés kifejezés együttese két alkalommal szerepel a Zsoltárokban és mindkettő Dávid nevéhez köthető. 
A számomra érdekesebbet hoztam el példának, melyet a 40. Zsoltár a következőképpen tár elénk:  

Mindig bízott Dávid az Úrban és ezért lehajolt hozzá, meghallgatta kiáltását. Kiszabadította a 
sírgödörből és sziklára állította, vagyis biztonságos helyre. Új éneket adott ajkára Isten, melyben arról 
énekelhet, hogy „Boldog az ember, aki reményét az Úrba veti” (40,5), mert annyi csodát tett vele, 
melyet hirdetni, sőt felsorolni is képtelen. Váratlan fordulatot vesz a hálaima, hiszen a jól ismert 
kijelentést teszi, mely korában merész megjegyzésnek számított: „Te nem kívánsz véres vagy 
ételáldozatot, de megnyitottad fülem a hallásra.” (40,7). Majd így folytatja: „Parancsod, Istenem, 
örömmel tölti el szívemet.” (40,9). A továbbiakban az ellenség szégyenkezéséről is szót ejt a zsoltáros, 
amit egyszerűen kérésben tár Isten elé. Végül mégis így zárja hálaimáját: „Ujjongjanak és örüljenek 
benned mind, akik hűségesen keresnek, és hirdessék mindig: Hatalmas az Úr! ” (40,17).  

A hálaadás következő megnyilvánulási formáját a bővelkedés kifejezésben láttam. Erre 
fogalmaztam meg 2011-ben az őszihálaadási gondolataim egyik részét. „Verjetek benne gyökeret, 
épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben, ahogy tanultátok, s bővelkedjetek a hálaadásban” (Kol 2,7) – 
hangsúlyozza az apostol. „Arra int Pál apostol, hogy verjünk gyökeret Jézus tanításaiban, épüljünk rá 
a lefektetett tanításokra, erősödjünk meg a hitben és, amikor ez mind megtörtént velünk, akkor 
bővelkedjünk a hálaadásban. Úgy tűnik, mintha sokat akarna, várna el tőlünk az apostol, pedig 
egyáltalán nincs szó erről. Régóta megtanultuk, hogy mi Jézus tanításának alappillére, melyre azóta 
építgetjük a magunk kis életét, és folyamatosan arra törekszünk, hogy ha jól van dolgunk a nap alatt, 
vagy éppen borús időszak köszönt ránk, elég erősnek bizonyuljunk a hitben, hogy össze ne roppanjunk 
életünk megpróbáló terhei alatt.”3 

A továbbiakban kitartásra kapunk buzdítást. Vagyis nem csak az imádságban, és egyebekben 
kell kitartóaknak lennünk, hanem a hálaadásban is (Kol 4,2). A kitartás viszont a folyamatosságban nyeri 
el megvalósulását: „Folytonos hálaadással tartozunk az Istennek értetek, testvérek, akiket szeret az Úr, 
mert az Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a Lélek megszentelő erejéből és az igazságban 
való hit által megváltást nyerjetek.” (2Tessz 2,13). Ahogy megfogalmaztam ezt a már említett 
beszédemben: „Azt mondja Pál apostol a korinthusibelieknek, hogy folyamatos hálaadással tartoznak 
Istennek, hiszen Isten szeretetével veszi körül őket. Arra kell gondolnunk, hogy ez a folyamatos 
hálaadás nem hangosan recitált, egyfajta dicsérő szöveg, melyet azért fogalmaznak meg és mondanak 
el, hogy boldogok legyenek a korinthusiak, hanem folyamatosan elmondott imádság kiemelt 
gondolata.”4 

Végül, de talán nem utolsó sorban a hálaadás kapcsán is szóba kerül az evés-ivás gondolatköre. 
Nagyon ismerős előttünk, mert korábban is említettem a hálaadással megtört és elfogyasztott ennivaló 
kapcsán. Tudjuk, hogy Pál apostolnak kiforrott véleménye van általában az ennivalóról, melyet 
hálaadással kell elfogyasztanunk és ezért nem botránkozhat meg senki. Más szóval senki nem szidhatja 
azért, ha ő valamilyen ennivalóért hálát ad (1Kor 10,30) és úgy fogyasztja el. Majd megteszi végső 
megállapítását, amikor kimondja, hogy: „azért teremtette az Isten, hogy a hívő és igazságot ismerő 
ember hálaadással fogyassza. Hiszen Istennek minden teremtménye jó, és semmi sem megvetendő, 
amit hálaadással veszünk magunkhoz.” (1Tim 4,3-4). 

Hála Jézusnak 
Először még úgy gondoltam, hogy egyszerűen kifeledem ebből a dolgozatból a Jézus felé szóló 

hálaadás két megjelenését, aztán mégis úgy döntöttem, hogy nem tehetem meg ezt. Két fontos tényező 
miatt: az egyik a lelkiismeretem a másik pedig maga a tény, hogy van előfordulása a Jézus iránti 
hálaadásnak.  

Az egyiket Lukács evangéliumában találtam, amikor egy szamariai arcára borulva mondott hálát 
Jézusnak (Lk 17,16), majd Pál apostolnál találkozunk egy újabb változattal. Mintha egy váltás következne 
Isten megszólításaiban. A távolságtartás helyett, közelségbe engednek a kifejezések, de nyomban 
ráébredünk, hogy ebben az esetben az a gond, hogy nem Istennek, hanem félreérthetetlenül Jézusnak 

                                                 
3 Őszihálaadás – 2011 Úrvacsorára felkészítő beszéd.  
4 Őszihálaadás – 2011 – Ünnepi beszéd. 
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hálás az apostol. Ahogy ő fogalmaz: „Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erőt adott nekem, 
megbízhatónak tartott és meghívott a szolgálatára, engem” (1Tim 1,12). 

Hálátlanság 
Lassan dolgozatom végéhez közeledem, s mielőtt levonhatom a következtetéseket, hogy 

mennyire nyerte meg lelkemet az Isten iránt szóló hálaadás, vagy kérdéseket tehetek fel arra 
vonatkozóan, hogy vajon mennyire segít majd embertársaimnak elmélyülni a hála kérdéskörében, meg 
kell vizsgálnom egy igen fontos gondolatkört, éspedig a hálátlanságét. Olyan téma ez, mellyel sokkal 
gyakrabban találkozunk a mindennapok rendjén, mint amennyi figyelmet szentelünk arra, hogy 
kiiktassuk életünkből. Erre kétféleképpen kerülhet sor: az egyik, hogy nem gyakoroljuk személyesen, a 
másik pedig, hogy teljes igyekezettel azon leszünk, hogy nyomatékosítsuk ismeretségi körünkben a 
hálátlansággal kapcsolatos véleményünket.  

A hálátlanság, mint emberi vonás jelenik meg Pál apostol gondolkodásában, aki azt mondja, 
hogy „Az emberek önzők, kapzsik, elbizakodottak, kevélyek, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, 
istentelenek” (2Tim 3,2). Nem okolja a Példabeszédek írója Istent, de neki tulajdonítja – hálátlan 
feladatként – azt az emberi „tulajdonság”, miszerint kikutathatja és megvizsgálhatja mindazt, ami a 
nap alatt történik (Préd 1,13).  

Az emberi kapcsolatok elromolhatnak akkor is, ha valaki szeretettel viszonyul „rabszolgája” 
iránt (Péld 29,21). Mindenben teljes eligazítást ad a jézusi tanításra épülő figyelmeztetés: „Szeressétek 
inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy 
jutalomban részesültök, a Magasságosnak lesztek a fiai, hisz ő is jó a hálátlanokhoz és a 
gonoszokhoz.” (Lk 6,35).  
 

Izrael hálátlansága (Ézsaiás 43. fej.) 
A hálátlanság nyomatékos példájaként Izrael helyzete említhető.  
Ézsaiás próféta tolmácsolja a népnek Isten szavát. Szemrehányást tesz a népnek, amiért nem 

hívta segítségül Őt. Felrója, hogy nem teljesítette az áldozattal kapcsolatos feladatait sem, bár nem is 
terhelte népét azzal, hogy étel- és illatáldozatot követeljen tőle. „Csak bűneiddel terheltél, és 
gonoszságaiddal fárasztottál” (43,24) mondja elkeseredetten Isten és ígéretet tesz, hogy elfeledi ezeket a 
bűnöket. Szerényen azonban még figyelmezteti népét, hogy az ősatya vétkezett, a tanítók fellázadtak 
ellene, a fejedelmek pedig meggyalázták szentélyét, ami Izrael gyalázatára van.  
 

Izrael hálátlansága és bűnhődése (Hózseás 7. fej.) 
Mint amikor Jézus „jajt” kiált a farizeusok ellen, úgy hangzik Hózseás próféta szaván keresztül 

Isten üzenete: Jaj, mert messzire eltévelyedtek tőle. Menteni akarja őket, de ők hazugságokat 
beszélnek Istenük ellen. Nem kiáltanak szívükből hozzá, hanem a „búza és must miatt keseregnek 
/…/.” (7,14). Isten tanította népét, megerősítette karjukat és ennek ellenére mégis gonoszt forralnak 
Istenükkel szemben. Idegen Isten (Baál) felé fordulva olyanokká váltak, mint a csalóka íj. 
 

A hálátlanság büntetése (Hózseás 13. fej.) 
Köztudott, hogy az Ószövetség népe Hózseás próféta korában is kettős életet élt. Egyszer 

elfordult Istenétől, majd megbánva tetteit visszakönyörögte magát Isten oltalmába. Ennek egyik 
beszédes bizonyítéka a hálátlanság büntetéséről szóló feljegyzés, melyben két elhatárolható részt 
találunk. Az egyikben az kerül kihangsúlyozásra, hogy Isten volt Izrael egyedüli Ura és Szabadítója, 
akin kívül nincs más. Bár gondviselője volt népének, a hűtlenség miatt elpártol tőle és olyan lesz 
„hozzájuk, mint az oroszlán, mint a párduc, /…/ az út mentén.” (13,7) A büntetés kilátásba helyezésének 
utolsó mondatát nem idézem, hiszen a hálaadástól nagyon messzire áll a gondolat, még akkor is, ha ezt 
Isten fogalmazta meg hálátlannak bizonyuló népével szemben.  

Összefoglalás:  
Lehet, hogy egyszerre és egy helyen soknak tűnik a hálaadással kapcsolatos gondolatok 

elősorolása. Az is megtörténhet, hogy némelyek számára életre szóló tanulsággá válik ez a dolgozat, 
vagy a helyenként elrejtett hálagondolat, melyről eddig nem hallott, vagy egészen más formában 
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vélekedett. Bár csak kevesebben lennének, akik úgy nyilatkoznak, hogy elegük lett a folyamatos 
hálaadásból, hiszen erre nekik nincs szükségük. Ez lenne a lesújtóbb következtetés, hiszen 
egyértelműen kiderül a leírtakból, hogy nem Istennek van szüksége az áldozatokra, s így a hálaadásra 
sem, hanem nekünk, akik úgy érezzük, hogy ez lelkiismereti kérdés elsősorban és csupán utána 
valamilyen feladat, vagy liturgikus cselekmény alkotó eleme.  

A magam részéről nagyon boldog vagyok, hogy 1738. január 10 óta bevett gyakorlattá vált 
unitárius egyházunkban az őszihálaadás ünnepe,s az óta mi is eleget tehetünk a hagyomány szerinti 
vallásos gyakorlatunk elvárásainak, valamint pótolhatjuk azokat a mulasztásokat, melyek január elseje 
óta terhelhetik lelkiismeretünket, mert nem köszöntük meg eléggé a kapott ajándékokat.  

A hála sokféleképpen jelentkezhet mindennapi életünkben és boldogok lehetünk, hogy 
megkaptuk ennek gazdag változatosságát. Még jobban örülhetünk annak, ha élünk is a felkínált 
lehetőséggel. Megfogalmazódhat bennünk a néma, és lehető legegyszerűbb hála, vagy éppen 
zsolozsmázhatunk istentiszteleteink alkalmával az énekeskönyvünk zsoltárjai közül. Hálaimádság 
hallatán belekapcsolódhatunk a lelkész, vagy a közösség imádságába, s így olyan mélységig és 
magasságig juthatunk a hálaadásunkkal, ahová valóban vágyakoztunk: Isten elé.  

A hálaadás mindenképpen boldoggá tesz bennünket. Csupán arra kell figyelnünk, hogy mikor és 
mekkora mértékben jelenik meg közöttünk a hálátlanság. Netán mi lettünk annak kezdeményezője. 
Lehet, hogy éppen a negatív megjelenés fogja felnyitni szemünket és változtatja meg további 
gondolkodásunkat, hozzáállásunkat.  
Debrecen, 2011. őszihálaadás hónapjában. 
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