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Hvad betyder ”TAK” egentlig?! 

  
  

Et specielt nyhedsbrev - før 2020 slutter – og i lyset af Hanukkah 2020 

Ifølge nogle positive psykologer er ordet “TAK” ikke længere bare en høflighedsfrase, men det gør 

også noget godt for én selv. Flere velkendte studier mener, at det at være taknemmelig forbedrer ens 

eget velbefindende, ens fysiske sundhed, styrker sociale relationer, producerer positive følelser og 

hjælper os til at klare stressende situationer i vore liv. Men vi siger også ”TAK” for at lade en 

person vide, at vi sætter pris på, hvad vedkommende har gjort for os, og måske dermed opmuntre 

vedkommende til at hjælpe igen engang i fremtiden. 

 

Bibelen siger en hel del om betydningen af taknemmelighed - men hvad nu hvis forståelsen af  

denne betydning er gået tabt? For os er det at sige ”TAK” et udtryk for taknemmelighed. Som børn 

lærte vi at sige ”værs’go” og ”tak”, og det var ”magiske” ord, som fik voksne til at give os noget. 

”Tak!” bliver en kode og så en vane.  

 

Helt alvorligt, siger jeg ”tak” rigtig mange gange. Og jeg tænker måske ikke over det hver gang. Jeg 

foregiver at være taknemmelig, men somme tider siger jeg det, før jeg har opdaget, hvad det er, jeg 

skal være taknemmelig for. Det er høfligt at sige, ligesom når man siger ”undskyld”, hvis man 

nyser.   

Når jeg læser i Bibelen om ”taknemmelighed”, skimmer jeg somme 

tider hurtigt hen over det. Jeg har brugt ordet ”tak” så meget, at jeg 

ikke har tænkt så meget over det, når jeg har læst om det. Jeg har 

ikke tænkt på, hvad det betød. Jeg har ikke tænkt over, hvor det 

pegede hen. Somme tider tænker jeg slet ikke over det.   

 

Der er adskillige græske og hebraiske ord, der bliver oversat til 

”TAK” og ”taknemmelighed” i Bibelen, men her er de bedste to: 

Hebraisk: Toda og Hodoe. Det er de vigtigste ord for ”tak” i Det 

gamle Testamente. Disse ord for ”tak” bruges 102 gange i Det gamle 

Testamente, og ud af de 102 gange, bliver ordet Hodoe brugt 72 gange i Bibelen 

Her er definitionen: ”Jeg takker og giver også Gud min tak”. (1. Krøn. 16, 34). Det kan også betyde 

en korrekt erkendelse af én selv, når man bekender sin synd over for Gud (3. Mos. 26, 40).   

 

Én ting, som jeg elsker vedr. den hebraiske definition af ”TAK”: Ordet er totalt bundet til, HVEM 

Gud er. Jo mere vi lærer om Gud, jo mere bør vi prise og ære Ham. Salmisten opfordrer os igen og 

igen til at takke Gud for to ting: Hans kærlighed, og hans mirakler (Salme 107, 1, 8, 15, 21). Dette 

drejer sig ikke om et høfligt ”TAK” for noget godt, der er sket. Det er en lovprisning af Gud, for 

hvem han er, og hvad han har gjort.  
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Taknemmelighed – eller som det siges på hebraisk hakiras hatov – er et centralt tema i 

jødedommen.  

Matriarken Leah gave sin fjerde søn navnet Yehuda, som betyder ”Nu vil jeg takke Gud”, hvilket 

har betydet, at jøderne blev til Yehudim (folket, som takker). Faktisk er der i den jødiske kalender 

givet adskillige muligheder for at sige tak. Man bliver mindet om templet i Jerusalem hvert forår, 

når landmændene skulle bringe bikkurim (kurve fyldt med de første frugter, som de havde høstet) til 

kohanim (præsterne) i Det hellige Tempel i taknemmelighed til Gud for den rige høst.  Og mange 

dyr blev ofret som freds-ofre, givet ud af et hjerte fyldt med taknemmelighed for Guds rige gaver, 

for at have overlevet en farlig situation eller efter at have fuldført et løfte. Kødet fra disse dyr blev 

delt imellem den, som bragte offeret og præsterne.  

 

Hvis man er traditionel jøde, så er ”taknemmelighed bagt ind i bønnerne fra det øjeblik vi vågner”, 

siger Erica Brown, som er direktør i Mayberg Center for Jødisk uddannelse og lederskab på George 

Washington Universitet i Washington, DC. ”Bøn for maden og aspekter i naturen gør os bevidste 

om hverdags-taknemmelighed og skaber et fundament for taknemmelighed”. 

 

Så – her lige før året 2020 slutter, er der en god anledning til at sige tak til Tove Elisabeth Videbæk 

(Shuva DK formand), Hanne Blom Dieu (bestyrelsesmedlem i Shuva DK) og til alle givere for jeres 

store del af æren for månedlige gaver til SHUVAs projekter i Israel. En stor TAK også til Betania 

Kirken for det tætte venskab med jer.  

Det er kun på grund af jer alle - og det evige venskab imellem Israel og Danmark - at vi har kunnet 

gøre en stor forskel i Israel i mere end 20 år. 

 

Fra os alle her i Israel: Tusind tak – og som Bibelen siger: “Gud vil velsigne jer!” 

 

 

“Tak! Vi vil stå sammen i tro!”  Shay Attias                                                                                                                                                

For any suggested help, support, donations or any other matter - you may contact me directly:  

Shay@shuvaglobal.org 

NYT! Her nedenfor er der tilføjet en ny mulighed for at give støtte! Og - se venligst vedlagte gaveseddel! 
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