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HÁLAADÁS 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2015. 12. 30. 
 

A hálaadás a keresztény életünk egyik legfontosabb része. A hálaadás a hitünk kifejezésének egyik 
módja, ami nagy fontossággal bír a mindennapjainkban. Az év utolsó alkalmán emlékezzünk vissza, hogy 
mennyi jó és kedves dolog történt velünk Isten kegyelméből.  

Zsoltár 107,21-22. 
21. Adjanak hálát az Úrnak az Ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért,   
22. És áldozzanak hálaadásnak áldozataival, és hirdessék az Ő cselekedeteit örvendezéssel!  
A hálaadás, dicséret, imádat szorosan összefüggnek egymással. A hálaadás áldozata hasonlatos ahhoz, 

mint amikor az Ószövetségben többféle áldozatot mutattak be az oltáron. (4Móz. 15. fejezet) Az 
Újszövetség rendelése, hogy hálaadás és dicséret áldozatát vigyük az Isten trónja elé, Jézus által.  

Zsidó 13,15. 
15. Annakokáért Őáltala vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az Ő nevéről 

vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.  
A Jézus nevéről bizonyságot tevő ajkak gyümölcsét az Ige dicséret áldozatának nevezi. Áldozat 

mindaz, amit Istennek mi tiszta szívből felajánlunk. Például különféle eszközök: laptop, hangszerek; 
továbbá a tized, adomány, idő, költségek, lakáshasználat. A hálaadás Istent dicsőíti meg, nem pedig 
magunkat, és ez áldozatként jelenik meg a mennyei oltáron. 

Zsoltár 50,14-15.  
14. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a Felségesnek fogadásaidat!  
15. És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.  
Figyeljétek meg az Igében a három lépés sorrendjét: hálaadás > segítségkérés > szabadulás. Ez a 

dicsőséges folyamat a hálaadással kezdődik. Kéréseinket is hálaadással kell Isten elé tárnunk. Ha ezeket 
betartjuk, nem marad el a vár eredmény. A keresztény életünk gyökeresen megváltozik, ha megtanuljuk a 
sorrendet. A hálaadás győzelemre visz minket, de ha elhagynánk a hálaadást, akkor nem juthatnánk célba. 

A Bibliában több példa van arra, hogy a dicséret által Isten a legreménytelenebb helyzetből is képes 
kimenekíteni. Két példát mondok erre. Az első a 2Krónika 20,1-30 szakaszban található, amit otthon 
elolvashattok.    

Az Ószövetségben egyik alkalommal az ellenség megtámadni készült Izrael népét. Isten megadta az 
övéinek a haditervet, miszerint a dicsérők menjenek a hadsereg előtt. Ahogy a Mindenhatót dicsérték a 
sereg élen, így Isten az ellenséget képes volt harc nélkül megfutamítani. Az ellenség a rémülettől 
mindenét hátrahagyta. A győztes sereg a zsákmányt 3 napig szedte össze, mert olyan nagymennyiségű 
volt az. Isten dicsérete természetfeletti erőt és szabadulást hozott a számukra. 

A másik példa az Újszövetségben található. 
Apostolok cselekedetei 16,22-27  
22. És velük egyben feltámada a sokaság őellenük. A bírák pedig letépetvén ruháikat, meg-

vesszőzteték őket. 
23. És miután sok ütést mértek rájuk, tömlöcbe veték őket, megparancsolva a tömlöctartónak, 

hogy gondosan őrizze őket. 
24. Ki ilyen parancsolatot vévén, veté őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kalodába szorítá.   
25. Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig 

hallgatják vala őket. 
26. És hirtelen nagy földindulás lett, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlöc fundamen-

tumai; és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódnak.   
27. Fölserkenvén pedig a tömlöctartó, és látván, hogy nyitva vannak a tömlöcnek ajtai, kivonva 

fegyverét, meg akará magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok.  
Pált és Silást megverték, a legbelső cellába bebörtönözték, a lábaikat pedig megbilincselték. A 

siralmas körülmények ellenére a nap legsötétebb órájában (éjfélkor) elkezdték Istent dicsérni. Ahogy a 
dicséret felszállt a trón elő, a szabadító kenet pedig leszállt és kinyíltak a zárak. Ez a történet is bizonyítja, 
hogy Isten a dicséreteink között lakozik.  

Zsoltár 22,3. 
3. Te pedig Szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol.  
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Isten szereti a dicséretet, felfigyel a dicsőítésre és a szívből jövő hálaadásra, és mindezekben örömét leli. 
Kolosse 2,7. 
7. Gyökerezzetek meg és épüljetek tovább Őbenne, erősödjetek meg a hitben, amiképpen arról 

tanítást kaptatok, a hálaadástok pedig bőséges legyen.  
Isten arra tanít minket, hogy bőséges legyen a dicséretünk és a hálaadásunk. 
1Péter 2,5. 9. 
5. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi 

áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.  
9. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy 

hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket;  
Az újjászületésünkkel élővé vált a szellemünk, mert Jézus és a Szent Szellem bennünk lakozást vett. 

Ilyen élő kövekből épül fel Krisztus Teste, azaz a Gyülekezet. Mi a királyok Királyának (Jézusnak) a 
papjai vagyunk és a feladataink közé tartozik a hálaadás, a dicséret és az imádat szellemi áldozata. A 
hálaadás és dicséret áldozata nemcsak a földi szolgálatunk része, hanem fontos része kell, hogy legyen az 
imádságainknak is. 

Jézus is több esetben hálaadással kezdte az imádságait. Például Lázár feltámasztása alkalmával (Ján. 
11,41), kenyérszaporításkor (Mát. 14,19), az utolsó vacsorán (Mát. 26,26-27). Ehhez hasonlóan Pál is ezt 
teszi minden levelének kezdetén. (Róm. 1,8. Ef. 1,16. Filem. 1,4) Pál kiemelten tanít bennünket a hála-
adással kapcsolatban.  

Filippi 4,6-9 
6. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal 

hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.  
7. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és 

gondolataitokat a Krisztus Jézusban.  
8. Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik 

igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami 
dicséret.  

9. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is éntőlem, azokat cselekedjétek; 
és a békességnek Istene veletek lesz.  

Az Írásokból láthatjuk, hogy az imádság és a hálaadás szorosan összekapcsolódik. Imakéréseinkkel 
nem mehetünk Isten trónja elé hálaadások nélkül. A hálaadás hasznát nemcsak az imában vesszük, hanem 
segít abban is, hogy megőrizzük a gondolataink békességét.  

Nekünk nem az ördög megtévesztésein és hazugságain kellene időznünk, hanem Isten jóságán és 
hatalmasságán. A hálaadás bezárja az ajtót az ellenség támadásai előtt, és kinyitja az ajtót Isten áldásai 
előtt. A hálaadás és az Igén való elmélkedés meg fogja hozni az isteni békességet. 

Isten mindenkor elvárja tőlünk a hálaadást és a dicséretet, akkor is, ha jól mennek a dolgaink és akkor 
is, ha nem. Hálaadáskor olyan hittel tekintünk az imaválaszra, mintha az már meglenne. Azért kell hálát 
adni a problémák közepette is, mert tudjuk, hogy Ő képes mindenből kimenteni.  

Kétféle hálaadásról beszélhetünk: 
a./ Utólag is adhatunk hálát azért, amit már megkaptunk. Hálát nemcsak akkor kell adnunk, amikor 

megoldódtak a problémáink, hanem a gondjaink kellős közepén is, mert a bőséges hálaadás hozza műkö-
désbe Isten erejét az életünkben.  

b./ Előre pedig azért fontos hálát adni azokért, amiket imáinkban kértünk és még nem jött a 
valóságba, mert a hálaadással gyorsítjuk annak a valóságba jövetelét. Így kell eljárnunk akkor is, amikor 
még nem látjuk a megoldást. Minden esetben így kell tennünk ahhoz, hogy eredményre juthassunk 
(járvány híre, hivatalos levél, számlák fizetése). 

Ábrahámról azt olvassuk, hogy az Isten által ígért gyermekáldásért 25 éven keresztül hálát adott, és a 
magzat végül meg is született. Ábrahám erős hite a hálaadáson alapult, ami meg is hozta a gyümölcsét.  

Róma 4,19-21 
19. És hitében erős lévén, nem tekintett az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem 

Sárának elhalt méhére;  
20. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget 

adván az Istennek, 
21. És teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti.   
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A hálaadás és a hit kapcsolatára van más példa is: 
1./ Ha egy hívő a rossz orvosi jelentést elfogadja, akkor az meg is történik vele. Így idő előtt a 

mennybe kerül, ahol az örökkévalóságot Isten hálaadásával és dicséretével tölti el. De ha még itt a földön 
elkezdené a hálaadást a háromszoros megváltásáért, akkor a gyógyulását is át tudná venni. 

2./ Ha a keresztény viszont tudomásul veszi a rossz diagnózist, de a szívében nem fogadja el, akkor ő 
valójában ragaszkodik a Jézus sebeivel elnyert gyógyuláshoz, ami 2000 éve a rendelkezésére áll. Ez az a 
hívő, aki hitben Istenhez fordul segítségért, és hálaadással teljes szívvel az Igébe kapaszkodik, ami Isten 
természetfeletti erejével hoz kimenekedést.  

1Péter 2,24. 
24. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az 

igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.  
A hálaadás felgerjeszti, és munkára fogja a bennünk lakozó Szent Szellem erejét, aki őrjáratot jár a 

testünk határain és megújítja az élettel teli testünket. 
Róma 8,11. 
11. De ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki 

feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek 
lakozó Szelleme által.  

Bármilyen nehéz helyzetbe jutnánk is, ne feledjük, hogy a kimenekedés útja a szívből jövő hála-
adással, dicsérettel és imádattal van kikövezve. 


