
Gyászszertartás – Búcsúztató
 

Nyitó ima:
Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és

kegyeletünket szeretett teremtményed, ………………… élete előtt.
Összejöttünk, hogy hálát adjunk Neked az ő életéért, és tisztelettel emlékezzünk

az ő istenfélelmére, mely oly sok ember számára jelentett áldást.

Összejöttünk, hogy elköszönjünk …........................-től, aki …......................-tól
már egy más címen található.

Atyám,  eljöttünk továbbá, hogy erőt  és vigasztalást  merítsünk Isten Igéjéből,
Isten Szelleméből és az egymással való közösségből.

Köszönjük Neked, hogy nem vagyunk egyedül, nem vagyunk elhagyottak, és a
Te  irgalmasságod  mindörökké  tart.  Hálát  adunk  Neked  a  Nagyobbért  –  a
Vigasztalóért, a Szentháromság harmadik személyéért, a Szent Szellemedért – és
kérjük Őt, hogy vigasztaló kegyelmében nyilvánítsa ki Magát az egybegyűlteknek.
Jézus Nevében, Ámen.

Gyászjelentés:
Először  is  szeretném  megköszönni  minden  egybegyűltnek  –  rokonoknak,

barátoknak,  ismerősöknek  –,  hogy  a  gyász  idején  kimutatták  szeretetüket
…………..  iránt,  és  támogatásukat  a  családja  felé.  A  törődés  különböző
megnyilvánulásai  –  a  részvétnyilvánítások,  a  virágok és  a  személyes  főhajtás  –
nagyon sokat jelentenek a család számára.

(Név)…………................19………………….-én született, .................…..(hely),
és ……………….………-án távozott a földi életből, miután leélt e földön 

…...….. évet, …………. hónapot és ……… napot.

A szép emlékeket megőrizve a szívükben, búcsúznak tőle:
lánya …........., veje …..........., unokája …..........................., násza ….................,

nászasszonya …......................., ismerősei és jó barátai.

….................  is azok közé tartozott, akit a lelkünk igen kedvelt! Tisztelettel és
hálával adózunk az Ő élete előtt és megőrizzük a szívünkben szeretetteljes emlékét.
Megköszönjük  az  ő  életét,  és  hálát  adunk  Istennek,  hogy  ismerhettük  őt,  és
tanulhattunk tőle. 

A Teremtő mindannyiunkat egyszeri és megismételhetetlen alkotásként plántál
el itt a földön. Az egyéniségünkkel hagyunk benyomást, emlékeket a családunk,
rokonaink, barátaink, ismerőseink szívében. Csak a testünk az, ami nem örökkévaló
belőlünk,  az  emberi  szellemünk  és  a  lelkünk  Istenhez  költözik,  ha  tudatosan
befogadtuk Jézus Krisztust, és Isten Szellemétől újjászülettünk. 



….......................  jóságos  szívű, szeretetreméltó  és  szeretetteljes  ember  volt.
Szorgalmas,  lelkiismeretes,  igyekvő  és  kötelességtudó  asszony.  Visszasugározta
családjára  és  barátaira  azt  a  szeretetet,  amivel  körülvették  őt.  A  saját  magával
szembeni igényességéből fakadóan mindig a legjobban akart megfelelni az előtte
álló feladatoknak. 

Erős akaratú és céltudatos volt az élete terveit és az akadályok leküzdését ….....
…....... illetően is. Érzékeny szívével és lelkével sokak szeretetét nyerte el, mindig
segítőkész együttérzése, tapintata kedvessé tette őt a legtöbb ember előtt. Az élő
reménység – hogy az Úrnál örökre együtt  lesznek az üdvözültek – nem engedi,
hogy felettébb megszomorodjunk a mostani elszakadásunk miatt.

Igeolvasás:
JÁNOS EVANGÉLIUMA 14:1-3,18-19. 27.
1  Ne  nyugtalankodjék  a  ti  szívetek:  higgyetek  Istenben,  és  higgyetek

énbennem.
2  Az  én  Atyámnak  házában  sok  lakóhely  van,  ha  pedig  nem  volna,

megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.
3  És  ha  majd  elmegyek  és  helyet  készítek  néktek,  ismét  eljövök,  és

magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek…
18. Nem hagylak titeket árván: eljövök tihozzátok.
19  Még egy  kevés  idő  és  a  világ  nem lát  engem többé:  de  ti  megláttok

engem: mert én élek, ti is élni fogtok.
27 Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek: nem úgy

adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne
féljen!

Üzenet:
Amikor  szeretteink  elhagyják  e  földi  életet,  természetes,  hogy  a  hiányuk

fájdalmasan  érint  minket.  A  veszteség  és  üresség  érzése  tölt  el  bennünket,  és
könnyeket hullatunk.

Jézus is sírt Lázár sírjánál. Hiszen a könnyek az érzelmeink fizikai kifejeződései
– Isten egyfajta „biztonsági szelepe” hogy megvédelmezze lelkünket az elfojtott
gyász okozta sérülésektől.

A könnyek nem a hitetlenség vagy a kishitűség jelei. Tudjuk azonban, hogy e
könnyek  „önző”  könnyek.  Valójában  önmagunkért  sírunk,  mert  ………………
hiányozni fog nekünk. De tudjuk, hogy az üdvözülteknek sokkal jobb dolguk van
Istennél, és boldogok odaát.

A  Thessalonikaiakhoz  írt  első  levelében  Pál  azt  mondja:  „Nem  akarom
továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak,
hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.

 



Miért van reménységünk még a bánatunkban is? Először is azért, mert egy hívő
számára  a halál nem más, mint átmeneti állapot a hústestből a megdicsőült testbe
való költözés között.

Pál apostol, aki mély betekintés kapott az életbe és halálba, azt mondta, hogy
földi  testünket  egy  napon  megdicsőült  szellemi  test  fogja  felváltani.  (A
Korinthusiakhoz írt második levelében)

A  közönséges  hernyót  tanulmányozva  egy  képet  kaphatunk  erről  az
átalakulásról. Aki nem ismeri a természet működését, nem sok szépséget találhat
egy hernyóban.  A hernyó azonban hamarosan leveti  ezt  a  burkot és  csodálatos,
színpompás pillangóvá változik.  Ez része Isten csodálatos  tervének a természeti
világban.

Halhatatlan  életünk első  fázisára  Isten  földi  testet  adott  nekünk,  ahogy földi
létünk  első  időszakára  tejfogakat  kapunk  Tőle.  A  tejfogak  elvesztése  gyakran
fájdalommal jár. Ugyanígy a földi testünk is hasznos számunkra, amíg a földön
élünk. Ezután e földi testet egy szellemi test váltja fel.

Egy ideig természetes testünkben élünk, amíg az túl öreg vagy beteg nem lesz
ahhoz, hogy benne lakjunk. Majd, ahogy haldoklunk, levetjük földi sátorházunkat és
egy  figyelemreméltó  átalakulás  következtében  megkapjuk  gyönyörű  szellemi
testünket.

Jézus azt mondta:  „Ne nyugtalankodjék a ti  szívetek” (János evangélium 14.
fejezetének  1.verse).  Létezik  olyan  hit,  amely  elűzi  a  félelmet.  Amikor  a
tanítványok számára  úgy tűnt,  hogy minden összeomlik  és  véget  ér  körülöttük,
amikor  Jézus  halálának bizonyossága elnémította  őket,  Ő azt  mondta  nekik,  ne
aggódjanak, ne ijedjenek meg, ne féljenek.

Jézus azt mondta: „Higgyetek Istenben”. Hidd, hogy Isten létezik és nem vagy
egyedül. Nem hagyott magadra téged, hogy te gondoskodj önmagadról, mert Isten a
Kezdet és a Vég; Aki örökkön-örökké él.

Ő  alattad  tarja  mindenható  Karját.  Ő  mindeneknek  előtte  született,  és
mindeneknél tovább megmarad. Nem kell tehát elcsüggedned, hiszen Ő az, akiben
hiszel.

Nincs semmi, ami bizonyosabb a halálnál, vagy bizonytalanabb az életnél.  Pál
apostol  is  kiköltözött  a  testéből,  és  ez igaz  az  egész emberiségre.  A halál  nem
váltott  ki  félelmet  belőle.  Tudta,  hogy  a  halál  sem képes  elválasztani  őt  Isten
szeretetétől.



A Rómaiakhoz írt levelében olvassuk Pál meggyőződését:  „Mert meg vagyok
győződve,  hogy  sem  halál,  sem  élet,  sem  angyalok,  sem  fejedelemségek,  sem
hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység,
sem semmi  más teremtmény nem szakaszthat  el  minket  az  Istennek szerelmétől,
mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.”

Azért van reményünk még a bánatban is, mert a hívő számára a halál nem jelent
vereséget. A Biblia ezt mondja:  „Mert nékem az élet Krisztus, és a MEGHALÁS
NYERESÉG” (Filippiekhez írt  levél  1.  fejezetének 21.  verse).  A halál  csak  azt
jelenti, hogy az emberi szellem és a test különválik.

Pál  tudta,  hogy a  halál  az  ő számára  nyereség lenne.  A Korinthusiakhoz írt
második levelében azt mondja a Szent Szellem által: hogy a testtől távol lenni azt
jelenti, hogy az Úr jelenlétében vagyunk.

A halál a földi lakozásunk végét jelenti, ami egyben kapu az örökkévalóságba.
A hívő számára a halál az Istennel való találkozást jelenti. A halál bizonyos, a halál
ideje azonban bizonytalan.

Ez az egyetlen olyan világ, ahol  felkészülhetünk a halálra. Bölcs ember az, aki
felkészül, mert a halál örökre lepecsételi a változás lehetőségét.

Ez  az  élet  csak  egy  öltözőszoba  az  örökkévalósághoz.  És  mindannyiunk
számára elfecséreltek azok a napok, amikor nincs a szánkon az Ő  dicsérete, nincs
hálaadó imánk, és nem szentelünk időt Istennel való közösségünkre.

Tehát  számoljuk  napjainkat,  és  vonjuk  be  Istent  minden  gondolatunkba,
szavunkba és cselekedetünkbe. Életünk minden napját Érte éljük. Így amikor majd
földi utunk végére érünk, hallani fogjuk, ahogy Megváltónk azt mondja: „Jól van,
hűséges szolgám...!”

Hiszem,  hogy  …………..  e  szavakat  hallotta  Jézus  szájából.  Ezért  ne
bánkódjunk,  mint  azok,  akiknek  nincsen  reménységük.  Ehelyett  reménykedjünk
abban, hogy ………..….. nyugodalomban van az Úrral. Hirdessük Pállal együtt:
„Halál! Hol a te fullánkod? Pokol! Hol a te diadalmad?” (Korinthusiakhoz írt első
levél, 15:55).

Temetés:

Igék:
JELENÉSEK KÖNYVE 1:17,18
17 …Ne félj, én vagyok az első és az utolsó.
18 És az Élő, pedig halott voltam és ímé élek örökkön-örökké…



JÁNOS EVANGÉLIUMA 14:19
19 … mert én élek, ti is élni fogok

JELENÉSEK KÖNYVE 14:13
13. … Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva.

Bizony, azt mondja a Szellem, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő
cselekedeteik követik őket.

KORINTHUSIAKHOZ ÍRT ELSŐ LEVÉL 15:51-55
51  Ímé,  titkot  mondok  néktek:  mindnyájan  ugyan  nem aluszunk  el,  de

mindnyájan elváltozunk.
52  Nagy  hirtelen,  egy  szempillantásban,  az  utolsó  trombitaszóra,  mert

trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig
elváltozunk.

53  Mert  szükség,  hogy  ez  a  romlandó  test  romolhatatlanságot  öltsön
magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.

54 Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó
test halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz Ige, mely meg van írva:
Elnyeletett a halál a győzelemben.

55 Halál! Hol a te fullánkod? Pokol! Hol a te diadalmad?

A test  visszatér  a földbe,  ahonnan vétetett.  A szellem visszatér Istenhez,  aki
adta, és várja a napot, amikor szellem és test újra egyesül majd az Úr eljövetelekor.
De  tudvalevő,  hogy  nem  veszíthetjük  el  azokat,  akik  Krisztusban  újjászületve
költöznek el. Ők csak előre mennek, s mi majd követni fogjuk őket. 

…….. nincs közöttünk.  Bízunk benne, hogy ő az ÚR jelenlétében áll, annak a
Jézusnak a jelenlétében,  aki  ezt  mondta a  kereszten haldokló embernek,  miután
Urának  nevezte  Őt:   „…Még  ma  velem  leszel  a  paradicsomban.”  (Lukács
evangélium 23. fejezet 43. vers)

Az  előttünk  fekvő  test  nem más,  mint  a  földi  sátorház,  az  a  ház,  melyben
…………..  közöttünk lakott  egy ideig.  Gyengéden és  tisztelettel,  e  háztól  most
elbúcsúzunk.

THESSALONIKABELIEKHEZ ÍRT ELSŐ LEVÉL 4:16-18
16 Mert maga az Úr riadóval,  arkangyal  szózatával  és  isteni  harsonával

leszáll az égből: és először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban:
17 Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk Vele együtt a

felhőkben, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben; és ekképpen mindenkor az
Úrral leszünk.

18 Annakokáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel.



Odaajánló ima:
Mennyei Atyám, hálát adunk Neked ezen a napon a Te drága, örökkévaló és

változhatatlan Igédért. Köszönjük, hogy Te vagy számunkra a nagy ÉN VAGYOK.

Természetes  bánatunk  közepette  hálát  adunk  Neked  természetfeletti
vigasztalásodért  és kegyelmedért.  A halállal  szembesülve hálát  adunk Neked az
örök  életért.  Az  elkülönüléssel  szembesülve,  hálát  adunk  Neked  az  örökkévaló
újraegyesülésért, amit annyira várunk.

Köszönjük Neked ………..….. életét itt e földön, és tudjuk, hogy az előttünk
fekvő test/hamvak nem …………….., csak a háza, amelyben lakott. 

Várjuk  a  napot,  amikor  a  szellem  és  test  újra  egyesül  majd  az  Úr  közeli
eljövetelekor,  és  nagy  vigasztalást  merítünk  abból,  hogy  mindörökké  együtt
leszünk majd az Úrral.

Köszönjük  neked,  Atyám,  hogy  a  következendő  napokban,  hetekben  és
hónapokban ezen igazságok és  a  Te  Szellemed  megnyugvó jelenléte  különösen
megerősíti, megtartja és vigasztalja majd ……………. családját.

Közös imádság:
Mennyei  útlevél  a  fenti  találkozáshoz!  Jézus  nyomatékosan  tanítja,  hogy

szükség néktek újonnan születnetek, mert aki nem születik újjá, nem láthatja Isten
országát!  Az ember valódi  lénye a szelleme,  testben él  és  van lelke.  Az ember
szellemének  kell  újjászületnie,  hogy  elnyerje  az  üdvösséget  és  élete  végén  a
Mennybe juthasson – tanítja a Biblia. S ez egyedül Jézus elfogadásával lehetséges.

Mindazok  birtokolhatják  az  újjászületés  csodáját,  akik  tudatosan,  hittel  és
hangosan megvallják a Krisztusba vetett hitüket, s elmondják az üdvösség imáját!
Imádkozzunk együtt:

Teremtő  Istenem,  megtéve  az  első  lépést,  Eléd  állok  és  fennhangon
imádkozom a Hiszekegy imájának a Pál apostoli szerinti változatát: Hiszem,
hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia
tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, hogy igazzá tegyen
engem Isten előtt! Kérlek, Jézus, költözz a szívembe és teremts újjá engem!
Kérlek,  Jézus,  legyél  az  én  Uram,  Megváltóm,  Gyógyítóm  és  Szabadítóm!
Elfogadlak  Téged,  mint  személyes  Megváltómat,  Uramat  és  Gyógyítómat!
Hiszem,  hogy  a  hittel  elmondott  megvallásom által  megváltást  nyertem,  és
újjászülettem  Krisztusban!  Az  Ő  szent  vére  megtisztított  minden  bűntől.
Köszönöm Úr Jézus az örök életemet! Ámen! 

(Az  ima  alapja  a  Római  levél  10,9-10  versei.  Az  üdvösséget  kegyelemből
kapjuk, hit által — az Efézusi levél 2,8-9. értelmében)

Részvétnyilvánítás
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