A TEMETÉSI
ISTENTISZTELET
RENDJE
A) HAGYOMÁNYOS TEMETÉS
A R AVATA L O Z Ó N Á L
FOHÁSZ

1. A mi segítségünk és egyedüli vigasztalásunk az Úr nevében van,
aki teremtette az eget és a földet. Ámen (Zsolt 124,8; 2Kor 1,4).
vagy
2. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom
Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden
nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal
minket. Ámen (2Kor 1,3–5).
vagy
3. Isten a mi oltalmunk és erõsségünk, mindig biztos segítség a
nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek
omlanak a tenger mélyébe; a Seregek Ura velünk van, Jákób Istene
a mi várunk. Ámen (Zsolt 46,2–3.8).
vagy
4. A mélységbõl kiáltok Hozzád, Uram! Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgõ szavamra! Várom az Urat,
várja az én lelkem az Urat és bízom ígéretében. Ámen (Zsolt
130,1–2.5).
vagy
5. Könyörülj rajtam, óh, Istenem, könyörülj, mert benned bízik az
én lelkem, és én szárnyaid árnyékába menekülök. Ámen (Zsolt
57,2).
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ÉNEK

1. Énekeljük hitvallásként a 90. zsoltár 1–2. versét: Tebenned bíztunk eleitõl fogva…
vagy
2. X. Y. (életkor), tõlünk elköltözött és Urunkhoz tért testvérünk
ravatalánál tegyünk vallást Istenbe vetett hitünkrõl a 90. zsoltár 1.
versének eléneklésével:…
IMÁDSÁG*

A halál rontása feletti fájdalmunkat, gyászunkat vigyük Isten színe elé imádkozva a 130. zsoltár szavaival:
1. A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgasd meg az én
szómat, legyenek füleid figyelmesek könyörgõ szavamra! Ha a bûnöket számon tartod, Uram: kicsoda maradhat meg? Hiszen tenálad
van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem az Urat, és bízom az Õ ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban,
mint az õrök a reggelt, az õrök a reggelt. Bízzál lelkem az Úrban,
mert az Úrnál van a kegyelem és bõséges nála a szabadítás! Ámen.
vagy
2. Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert Nálad keres oltalmat az én lelkem. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. Csak Tenálad csendesül el lelkem, tõled kapok segítséget. Csak Isten az én kõsziklám és szabadítóm, erõs váram, nem
ingadozom. Bízzatok benne mindenkor, öntsétek ki elõtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk. Ámen (Zsolt 57,2 és 62,2–3.9).
vagy
3. Óh, Isten, Te vagy én Istenem, hozzád vágyakozom! Utánad
szomjazik lelkem mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. A Te szereteted az életnél is jobb, ajkam Téged dicsõít. Ha keseregne is szívem és
sajogna is bensõm, akkor is tudom, Te mindig velem vagy, mert Te
fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsõségedbe fogadsz. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kõsziklája
és örökségem Te maradsz Istenem, örökké! Ámen (Zsolt 63,2.4;
73,21–26).
vagy
*

Ez városi köztemetõkben elhagyható.
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4. Bízzunk Isten ígéretében, aki így szól: Hívj segítségül engem a
nyomorúság idején. Én megszabadítlak téged, és te dicsõítesz engem!
Imádkozzunk!
Mindenható Isten, aki teremtetted a mennyet és a földet, aki adtad nekünk az életet és bölcs végzésed szerint visszakéred azt! Megszomorodott szívvel, remegõ lélekkel, elõtted hajtjuk meg fejünket e
koporsó mellett. Kérünk, hogy a gyász sötétségében add nekünk a
Te világosságodat, szomorúságunkban igaz vigasztalásodat. Hisszük,
hogy akiket megsebeztél, be is kötözöd, akiket összetörtél, meg is
gyógyítod. Mennyei dicsõségedbõl hajolj le, és szólj hozzánk kegyelmesen, Szentlelked és igéd által vigasztalj meg minket! Ámen.
vagy
5. Mondjuk együtt a segítségkérés imádságát, amelyre a szent zsoltárok által Isten maga tanít minket, hogy megpróbáltatás idején így
fohászkodjunk hozzá: A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram! Uram,
hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmesek könyörgõ szavamra! Ha a bûnöket számon tartod, Uram, kicsoda maradhat meg?
Hajtsd hozzám füledet, hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én… Ne rejtsd el orcádat elõlem: ne utasítsd el szolgádat
haraggal. Te voltál segítõm, ne taszíts el, és ne hagyj el engem,
idvességemnek Istene. Most azért mit reméljek oh, Uram? Tebenned
van bizodalmam. Ámen (Zsolt 130,1–3; 86,1; 27,9; 39,8).
vagy
6. Hívjuk segítségül az Úr nevét: Ne légy tõlem távol, mert közel
van a baj és nincs, aki segítsen! – Imádkozzunk:
Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik hozzád az én lelkem, Istenem! Isten után szomjúhozik lelkem, az élõ Isten után: mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten elõtt? Könnyhullatásom a kenyerem éjjel és nappal, mikor naponként azt
mondogatják nekem: hol van a te Istened? Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyugtalankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még
hálát adok neki az õ szabadításáért. Ámen (Zsolt 42,2–4.12).
TEXTUS

1. Vigasztalásotokra hirdetem Isten szeretetének jó hírét, amelyet
Jézus Krisztus által közölt velünk. Az ige írva található a…
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vagy
2. Hallgassátok meg Isten igéjét, az élet üzenetét, amelyek alapján a megemlékezés és vigasztalás szavait hirdetem számotokra,
amint meg van írva a…
vagy
3. A mi Urunk Jézus Krisztus mondja: A Lélek az, aki életre kelt,
a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én szóltam
nektek, Lélek és élet (Jn 6,63). Hallgassuk tehát az örök életnek beszédét, amint írva található a…
vagy
4. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet – ezt mondja Istenetek;
hallgassuk figyelmesen a vigasztalás igéit, amint szól hozzánk a…
IGEHIRDETÉS
IMÁDSÁG

1. Jöjjetek, Testvéreim! Imádkozzunk a Szentírás igéivel: (Válogatás a zsoltárokból)
Csak Istennél csendesül el lelkem,
Tõle kapok segítséget.
Csak Õ az én kõsziklám, és szabadítóm,
erõs váram, nem ingadozom sokáig.
Bízzatok Benne mindenkor, ti népek,
öntsétek ki elõtte szíveteket,
Isten a mi oltalmunk! (Zsolt 62,2–3.9)
Könyörülj, Istenem könyörülj rajtam,
mert Nálad keres oltalmat a lelkem!
Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat,
Míg elvonul a veszedelem (Zsolt 57,2).
Óh, Isten, Te vagy Istenem,
Hozzád vágyakozom!
Utánad szomjazik lelkem,
utánad sóvárog testem,
mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld.
Mert szereteted az életnél is jobb,
ajkam Téged dicsõít (Zsolt 63,2.4).
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Ha keseregne a szívem,
és sajogna a bensõm,
akkor olyan ostoba és tudatlan volnék
Veled szemben, mint az állat.
De én mindig Veled leszek,
mert Te fogod jobb kezemet.
Tanácsoddal vezetsz engem,
és végül dicsõségedbe fogadsz.
Ha elenyészik is testem és szívem,
szívemnek kõsziklája és örökségem
Te maradsz, Istenem, örökké! Ámen
(Zsolt 73,21–24.26).
vagy
2. Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei Atyánk a Jézus Krisztus által! Mély fájdalmunkban és gyászunkban, elhunyt szerettünk koporsójánál (hamvainál) vallomást teszünk szent színed elõtt, hogy a
halál és enyészet közelsége mennyire lesújt, és lelkileg mennyire öszszetör mindannyiunkat. Nem találunk magunkban erõt arra, hogy
igéd szerint a láthatók helyett a láthatatlanokra nézzünk. Tõled kérünk mennyei látást, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus halálon is gyõzedelmes ereje és vigasztalása valóság legyen bensõnkben. Hadd láthassuk az Õ vigasztaló jelenléte által, elhunyt szerettünket abban a
kegyelemben, amelyben már itt, a földi életében is részesült, s amelynek teljességébe fogadtad be õt. A búcsúvétel órájában fogadd el tõlünk hálánkat és köszönetünket azért, hogy áldásaidat elhunyt szerettünk életén át reánk, környezetére, szeretteire kiárasztottad. Te adj
erõt, hogy mindennapi életünkben követhessük azt a jót, amire általa
tanítottál, s azt pedig, ami ítéleted szerint enyészetre való, hadd kerüljük. Különösen azok számára kérjük Szentlelked vigasztaló erejét,
akiknek a legfájdalmasabb a gyászuk: …
A mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imánkat. Ámen.
vagy
3. Mindenható Istenünk, vigasztaló mennyei Atyánk a Jézus Krisztus által! Igéd vigasztaló üzenetéért adunk hálát elhunyt szerettünk
koporsójánál (hamvai felett, síremlékénél). Amikor az élettel együtt
mindent veszni látunk, a Te szavad a mi lelkünk szilárd támasza: úgy
szeretted ezt a világot, hogy egyszülött Fiad adtad érte, hogy aki hisz
Benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tudjuk, hogy nem
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utasítod el megtérõ gyermekedet, hanem atyai szeretettel fogadod.
E nehéz percekben is érezzük szereteted nagyságát, a magunk méltatlan voltát, akik emberi gyarlóságaink tévútjáról érkezünk örök
szeretetedhez. Kérünk, fogadj el bennünket is, hadd térjünk meg vigaszt, megnyugvást adó atyai hajlékodba, melyet elkészítettél végsõ
otthonunkul. Hozzád könyörgünk, szálljon vigaszod a gyászban itt
maradottak szívébe: …
Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.
vagy
4. Mindenható Isten, mennyei Édesatyánk! Kihez mehetnénk
gyászunk fájdalmával, aki megvigasztalna bennünket! Örök életnek
beszéde van Tenálad, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Köszönjük,
hogy Õbenne megmutattad szeretetedet: Õt halálra adtad bûneinkért, hogy legyõzze a halált; feltámasztottad, hogy feltámadásunk
záloga legyen. – Ezzel a hittel és bizalommal helyezzük kezedbe eltávozott testvérünket, és kérünk, részeltesd õt a mi megváltó Urunk
vérén szerzett üdvösség javaiban. Atyai kezedre bízzuk magunkat is,
különösképpen elköltözött testvérünk szeretteit: …
Szentlelked vigasztaljon és erõsítsen bennünket gyászunkban és
vigasztaljon meg minden gyászolót. Köszönjük Neked Urunk, elköltözött szerettünk életét; a rajta keresztül kapott ajándékokat, melylyel szerettei életét meggazdagítottad. Erõsítsd meg õket és erõsíts
meg mindannyiunkat, hogy a Te erõddel fordulhassunk szembe a
halál és a pusztulás erõivel, a Tõled nyert élet szolgálatában az élet
fejedelme, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
ÚRI IMÁDSÁG

1. Foglaljuk össze lelkünk könyörgését az Úr Jézus imádságával:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek,
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied
az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
vagy
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2. Mondjuk el együtt a mi Urunk Jézus Krisztusról tanult imádságot:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek,
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied
az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
ÉNEK

1. Erõm és énekem az Úr, megszabadított engem, Õ az én Istenem, Õt dicsõítem… (2Móz 15,2). E hitben énekeljük: …
vagy
2. Feleljünk az ige üzenetére, az Úrtól jött vigasztalásra énekmondással, együtt énekeljük a…
ÁLDÁS

1. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a Szentlélek megáldó és vigasztaló közössége legyen mindnyájatokkal, most
és örökkön-örökké! Ámen (2Kor 13,13 némi változtatással).
vagy
2. Légy hû mindhalálig, és neked adom az élet koronáját… Aki
gyõz, annak nem árt a második halál. Ámen (Jel 2,10–11).
vagy
3. Maga a békesség Istene pedig szenteljen meg titeket teljesen,
és õrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben,
feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hû az, aki elhív erre titeket; és Õ meg is cselekszi azt. Ámen (1Thessz 5,23–24).
Ahol lehetséges, a ravataltól a sírig énekszóval kísérje a jelenlevõ gyülekezet a koporsót.
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A S Z E R T A R T Á S F O LY T A T Á S A A S Í R N Á L
FOHÁSZ

1. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki a mennyet és a földet
alkotta! Ámen (Zsolt 124,8).
vagy
2. Kegyelem néktek és békesség Istentõl, a mi Atyánktól és az Úr
Jézus Krisztustól. Áldott az Isten a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja,
az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban… (2Kor 1,2–4a).
vagy
3. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki
eljövendõ és a Jézus Krisztustól, aki elsõszülött a halottak közül, aki
szeret minket, és vére által megszabadított bûneinktõl: Övé a dicsõség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen (Jel 1,4–6).
vagy
4. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg… alkotónk, az Úr elõtt!
Mert Õ a mi Istenünk, mi pedig legelõjének népe, a kezére bízott
nyáj vagyunk. Ámen (Zsolt 95,6–7).
A FELTÁMADÁS ÉS A KERESZTYÉN REMÉNYSÉG IGÉI
Az alábbi bibliai szakaszok közül lehet
néhány verset felolvasni.

1. Hallgassuk meg elhunyt szerettünk nyitott sírjánál Isten vigasztaló igéjét:
Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott,
mimódon mondják némelyek tiközületek, hogy nincsen halottak feltámadása? Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem
támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a
mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.
Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden
embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadott a
halottak közül, zsengéjük lõn azoknak, akik elaludtak. Miután
ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak
feltámadása is. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak,
azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.
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De mondhatná valaki: mimódon támadnak fel a halottak és minémû testtel jönnek ki? Balgatag! Amit te vetsz, nem elevenedik meg,
hanemha megrothadánd. És abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzáét vagy
más egyébét.
Éppenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban,
feltámasztatik romolhatatlanságban; elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsõségben; elvettetik erõtelenségben, feltámasztatik
erõben.
Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön
magára és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon
írva: Elnyeletett a halál diadalra. Halál! Hol a te fullánkod? Pokol!
Hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bûn, a bûn ereje pedig
a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi
Urunk Jézus Krisztus által.
Azért, szerelmes Atyámfiai, erõsen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban. Ámen (1Kor 15,12–14.19–23.35–
37.42–44.53–58).
vagy
2. Gyászoló Testvéreim! Szívünk vigasztalására, hitünk erõsítésére hallgassuk a nyitott sírnál a feltámadás evangéliumának az örök
élet reménységérõl szóló bizonyságtételét:
Urunk Jézus Krisztus mondja: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek:
higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában
sok hajlék van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmentem, és helyet
készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket,
hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Én vagyok az út, az igazság és
az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam… Ha szerettek engem, tartsátok meg az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen
mindörökké… Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még
egy kis idõ, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én
élek, és ti is élni fogtok… Békességet hagyok nektek: Az én békességemet adom nektek; … Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Ámen (Jn 14,1–3.6.15–16.18.27).
vagy
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3. Elköltözött testvérünk földi maradványainak elhantolása elõtt
figyeljünk Isten örökkévaló országának, az üdvözültek seregének látomására, ahogyan adatott a látomás János apostolnak a Jelenések
könyve 7. részének 9. versétõl a 17. verséig a következõképpen:
Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetbõl és törzsbõl, népbõl és
nyelvbõl; a királyi szék elõtt és a Bárány elõtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak és hatalmas hangon kiáltottak:
„Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi széken ül, és a Bárányé!”
Az angyalok mind ott álltak a királyi szék, a vének és a négy élõlény
körül, arcra borultak a királyi szék elõtt, és imádták az Istent ekképpen: „Ámen! Az áldás, a dicsõség és a bölcsesség, a hálaadás és a
tisztesség, a hatalom és az erõ a mi Istenünké örökkön-örökké.
Ámen.” Megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tõlem: „Kik
ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?” Ezt mondtam
neki: „Uram, te tudod.” Mire õ így válaszolt: „Ezek azok, akik a
nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke elõtt, és
imádják Õt éjjel és nappal az Õ templomában, és a királyi széken
ülõ lakik velük. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé, sem a nap,
sem más hõség nem tûz rájuk, mert a Bárány, aki középen a királyi
széknél van, legelteti õket, elvezeti õket az élet vizének forrásaihoz,
és az Isten letöröl szemükrõl minden könnyet.” Ámen.
vagy
4. Most, amikor szomorú tanúi vagyunk a földi élet mulandóságának, az enyészetnek, figyeljünk az új ég és új föld ígéretére, ahogyan
olvashatjuk a Jelenések könyve 21. részének elsõ nyolc versében a
következõképpen:
És láttam új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is
láttam, amint alászáll a mennybõl az Istentõl, felkészítve, mint egy
menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy
hatalmas hang szól a királyi szék felõl: „Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és Õ velük fog lakni, õk pedig népei lesznek, és maga
az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükrõl, és halál
sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz
többé, mert az elsõk elmúltak.” A királyi széken ülõ ezt mondta:
„Íme, újjáteremtek mindent.” És így szólt: „Írd meg, mert ezek az
igék megbízhatók és igazak!” És ezt mondta nekem: „Megtörtént!
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Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a
szomjazónak az élet vizének forrásaiból ingyen. Aki gyõz, örökölni
fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.” Ámen.
vagy
5. Krisztus beszéde lakjék bennetek, teljes bölcsességgel (Kol 3,16).
Hallgassuk tehát miként szól hozzánk testünk feltámadásáról:
Nem szeretném – testvéreim – ha tudatlanok lennétek az elhunytak felõl, és hogy szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ahogyan hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, úgy bizonyos az is, hogy Isten az elhunytakat is elõhozza Jézus
által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi,
akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelõzni az elhunytakat, mert amint felhangzik a riadó hangja, a fõangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennybõl, és elõször feltámadnak a Krisztusban elhunytak, aztán mi, akik
élünk, akik megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhõkön az
Úr fogadására és mindenkor az Úrral leszünk.
Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Ámen (1Thessz
4,13–18).
vagy
6. Hallgassuk meg elhunyt szerettünk nyitott sírjánál Isten vigasztaló igéjét:
Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva.
Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól,
mert cselekedeteik követik õket – és maga az Isten lesz velük; és letöröl
minden könnyet a szemükrõl, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem
jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé! Ámen (Jel 14,13 és 21,3–4).
APOSTOLI HITVALLÁS

1. Isten Szentlelke tegye áldássá szívünkben Jézus Krisztus vigasztalását, jöjjetek, hitvallással válaszoljunk az Úr szavára, és együtt
mondjuk minden hívõ keresztyénnel:
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek
Teremtõjében. És Jézus Krisztusban, az Õ egyszülött Fiában, a mi
Urunkban, aki fogantatott Szentlélektõl, született Szûz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan
jön el ítélni élõket és holtakat.
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Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a
szentek közösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az
örök életet. Ámen.
vagy
2. Az örök élet igéjének meghallása után tegyünk vallást hitünkrõl, mondjuk együtt fennhangon a keresztyének egyetemes hitvallását, az Apostoli Hitvallást:
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek
Teremtõjében. És Jézus Krisztusban, az Õ egyszülött Fiában, a mi
Urunkban, aki fogantatott Szentlélektõl, született Szûz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan
jön el ítélni élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a
szentek közösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az
örök életet. Ámen.
vagy
3. Válaszoljunk a mi Urunk Jézus Krisztus (Isten) ígéretére, megvallván hitünket az egyetemes keresztyén anyaszentegyház hitvallásával:
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek
Teremtõjében. És Jézus Krisztusban, az Õ egyszülött Fiában, a mi
Urunkban, aki fogantatott Szentlélektõl, született Szûz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan
jön el ítélni élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a
szentek közösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az
örök életet. Ámen.
ÁLDÁS
Minden, a gyászolókra kért áldás elõtt elhangozhat.

A mindenható Isten kegyelmébe ajánljuk elköltözött testvérünket: testét átadjuk a földnek, port a pornak. Tesszük ezt a feltámadás és az örök élet reménységében az Úr Jézus Krisztus által.
*
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1. Mindezek után Istennek népe: Áldjon meg titeket az Úr, és
õrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az Õ orcáját tirajtatok, és
könyörüljön tirajtatok. Fordítsa az Úr az õ orcáját tireátok, és adjon
békességet néktek. Ámen (4Móz 6,24–26).
vagy
2. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és
a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen (2Kor 13,13).
vagy
3. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az Õ örök dicsõségére
hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, Õ maga tegyen tökéletesekké, erõsekké, szilárdakká és
állhatatosakká. Övé a dicsõség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen
(1Pt 5,10–11).
vagy
4. Ti azonban, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben,
imádkozván a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Istennek
szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az
örök életre. Annak pedig, aki titeket a bûntõl megõrizhet és az õ dicsõsége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel, az egyedül
bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsõség, nagyság, erõ és hatalom most és mindörökké. Ámen (Júd 20–21, 24–25).
ÉNEK
(HANTOLÁS ALATT)
A gyülekezet énekét a kántor (a szolgálattevõ) a szolgáló közösséggel együtt vezeti.

MEGHÍVÁS – ELKÖSZÖNÉS
(HANTOLÁS UTÁN)
A szolgálattevõ a gyászolókat (és a jelenlevõket) meghívja a következõ vasárnapi
istentiszteletre, a gyülekezet közösségébe. Elköszönés:

1. Vasárnap, a délelõtti istentiszteleten a gyülekezet közösségében is imádkozunk gyászoló testvéreink vigasztalásáért. Ezért a gyá116

szoló család tagjait erre az alkalomra különösen is szeretettel hívjuk
és várjuk. – Isten békessége maradjon mindnyájunkkal! Ámen.
2. Elhunyt szerettünk (vagy: elköltözött testvérünk) hozzátartozói
nevében megköszönöm a gyászoló gyülekezet minden tagjának
megjelenését. Minden gyászolót szeretettel meghívok a vasárnapi…
istentiszteletre, hogy a gyülekezet közösségében, imádságban együtt
emlékezzünk meg elhunyt szerettünkrõl, hálát adva a rajta keresztül
kapott ajándékokért, és erõt, vigasztalást kérve a gyász terhét hordozóknak. – Isten kegyelme hordozzon mindnyájunkat. Ámen.
vagy
3. Vegyünk most már végsõ búcsút az elköltözöttõl, legyen megfáradt testének békés pihenése e helyen. Neki Urunk bûnbocsátó kegyelmét, szeretteinek Isten vigasztalását kérjük. – A gyászoló családot szeretettel hívjuk és várjuk a reánk következõ vasárnap délelõtt
a gyülekezeti istentisztelet közösségébe, ahol együtt könyörgünk
majd gyászoló testvéreink vigasztalásáért. – Isten szeretete õrizzen
mindnyájunkat. Ámen.

B) HAMVASZTÁSOS TEMETÉS
Ez esetben értelemszerûen az elõzõ liturgia érvényes.

C) TEMETÉSI ISTENTISZTELET *
(Ha a temetésen nincsenek hozzátartozók, a gyülekezet képviselõi legyenek jelen)
FOHÁSZ
ÉNEK

A 276. dicséret 1. verse.
IGEOLVASÁS

* A helyzethez alkalmazkodva, az alábbiakat kell figyelembe venni: 1. ha csak a ravatalozónál történik szertartás, a sorrend a fentiek szerinti; 2. ha csak a sírnál, akkor a síri
liturgiát kövessük (ld. az elõzõ paradigmát); 3. ha mindkét helyen van szertartás, akkor
a fenti sorrend, hitvallás nélkül és az elõzõ paradigmából a síri liturgia.
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A SZOLGÁLATTEVÕ IMÁDSÁGA

Uram Jézus! Életnek fejedelme! Hozzád fohászkodom, Aki mindenütt jelen vagy és dicsõséged betölti a mennyet és a földet, tedd nyilvánvalóvá e koporsó mellett is, hogy Te irgalmas vagy és ha mindenki
elhagy is, Te mirólunk el nem feledkezel. Töltsd be szívemet jelenléted bizonyosságával, hogy amikor most a gyülekezettel állunk itt egy
embertársunk koporsójánál, érezzük meg a Te közelséged. Hadd legyen tükör ez az árván maradt koporsó, amely megmutatja, hogy nélküled minden élet ilyen árva. Mert akiket szeretünk, elhagyhatnak,
akikben bízunk, elfelejthetnek, de ha mindenki elfeledkezne is rólunk, Te Uram, megfogod kezünk, magadhoz fogadsz bennünket. Ez
a Testvérünk egyedül maradt, kedvesei szétoszlottak, ki-ki az övéihez
tért, akik számára talán a legdrágábbak voltak, elõre mentek az örökös hazába, de Te el nem hagyod õt. Tudjuk: drága elõtted, mert egyszülött Fiad adtad õérte is. Jöjj, tölts be jelenléted vigasztalásával,
hadd hirdesse ajkam és hitem – megváltott népeddel együtt –: nem
vagyok egyedül, mert Te, Uram Jézus, velem vagy örökké. Ámen.
ÚRI IMÁDSÁG

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek,
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied
az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
HITVALLÁS

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek
Teremtõjében. És Jézus Krisztusban, az Õ egyszülött Fiában, a mi
Urunkban, aki fogantatott Szentlélektõl, született Szûz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan
jön el ítélni élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a
szentek közösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az
örök életet. Ámen.
ÁLDÁS
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D) TEMETÕI ISTENTISZTELET
(Sírkõavatás vagy évforduló alkalmával)
KÖSZÖNTÉS

Kegyelem néktek és békesség Istentõl, a mi Atyánktól és az Õ
szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.
ÉNEK

Istentiszteletünket, elhunyt szerettünk síremlékénél, kezdjük a
23. zsoltár elsõ és második verse éneklésével.
FOHÁSZ

Fohászkodjunk Isten vigasztaló igéjéért a zsoltár szavaival:
1. Az ember napjai olyanok, mint a fû. De az Úr szeretete mindörökké az istenfélõkkel van. Ámen (Zsolt 103,15–16).
vagy
2. Tudom, Uram, hogy igazak döntéseid. Vigasztaljon meg engem
szereteted. Teljesedjék be rajtam irgalmad, hogy éljek. Ámen (Zsolt
119,75–77).
TEXTUS

Hallgassuk meg Isten vigasztaló igéjét a megemlékezés és hála ez
ünnepi alkalmán: …
IGEHIRDETÉS
IMÁDSÁG

Válaszoljunk imánkban Isten igéjére, kérve továbbra is Szentlelkének vigasztalását a gyászban, áldását a hálás megemlékezésben és
megsegítõ erejét a Neki engedelmes életben: …
ÚRI IMÁDSÁG

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is.
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Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek,
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied
az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
HITVALLÁS

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek
Teremtõjében. És Jézus Krisztusban, az Õ egyszülött Fiában, a mi
Urunkban, aki fogantatott Szentlélektõl, született Szûz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan
jön el ítélni élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a
szentek közösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az
örök életet. Ámen.
ÉNEK

Adjunk hálát Urunk megsegítõ kegyelméért a 105. zsoltár (vagy
167. dicséret, vagy 264. dicséret) 1. versének eléneklésével.
ÁLDÁS

1. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja
õrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. A dicsõség
pedig Istenünké és Atyánké örökkön-örökké. Ámen (Fil 4,7–20).
vagy
2. Maga a békesség Istene pedig szenteljen meg titeket teljesen,
és õrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben,
feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. A mi Urunk
Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Ámen (1Thessz 5,23–28).
vagy
3. Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal. Ámen
(2Thessz 3,16).
vagy
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4. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát, a mi Urunkat, Jézust, tegyen
készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére; és munkálja bennetek azt, ami kedves õelõtte Jézus Krisztus által, akinek
dicsõség örökkön-örökké. Ámen (Zsid 13,20–21).
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