
A KÉTÁLLOMÁSOS (RAVATALOZÓ ÉS SÍRHELY) TEMETÉSI SZERTARTÁS MENETE 
 
 

 
I. ÁLLOMÁS: A RAVATALNÁL 

 
 

1. Bevezető rész 
 
Pap:  Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Hívők: Ámen. 
Pap: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme,  

az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. 
Hívők: És a te lelkeddel! 
 

2. Az egybegyűltek köszöntése (ehhez hasonló módon) 
 

Kedves egybegyűlt gyászolók! Szeretett hozzátartozók! Kedves Rokonok, és ismerősök! Plébániánk 
gyászoló hívei! Kedves Mindannyian! Isten gyermeke, X. Y. ekkor és ekkor, éltének ennyi éves 
korában a mennyei hazába költözött. Megrendülve, és a Teremtő Isten akaratát kutatva ajánljuk most őt 
imádságunkban Mennyei Atyánk végtelen irgalmába és a kérjük a Szentlelket, hogy hitünkből 
vigasztalódást meríthessünk, hogy a sötétségben felragyoghasson számunkra a fény. 

 
3. Búcsúvételi ének (Részlet a 72. zsoltárból) 

 

 
  



 
 

4. Igeolvasás 
 

Pap: Urunk, készítsd elő szívünket Igéd meghallgatására és befogadására,  
hogy megtaláljuk a sötétségben a világosságot, a kételyben a hitet, 
és a Szentírás szavai nyomán egymás közt megvigasztalódjunk. 

 
5. Szentírási olvasmány (1Tessz 4, 1-3, 13-18) (ehhez hasonlóan) 

 
Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, 
hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek – s amint éltek is –, ebben jussatok még előbbre. Hiszen 
tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy 
megszentelődjetek. (…) Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és 
szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és 
feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr 
igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni 
az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az 
Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és 
megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az 
Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel! 
 

6. Nekrológ, búcsúzó imádság az elhunytért, a gyászolókért és az ittmaradottakért  
(ehhez hasonlóan) 
 

„Élet-halál Ura, jó Istenem! Ne engedd felednem, hogy utas vagyok e világon, vándorló néped egy tagja. 
Ne engedd felednem, hogy nekem is át kell mennem a halál szoros kapuján egyedül. Tégy késszé az 
elmenetelre, Uram! Tégy szabaddá földi kincsek imádatától, hogy könnyű szívvel távozhassam. Tégy 
függetlenné, hogy ne ragaszkodjam senkihez jobban, mint tehozzád. Segíts elrendeznem dolgaimat, 
amíg időm van itt. Adj erőt a bocsánatkéréshez és a bocsánatadáshoz. Szabadíts meg a félelemtől, hogy 
ne rettegjek az ismeretlentől, és a döntő pillanatban is rád, ismerősömre gondolhassak. Adj türelmet, 
hogy elviseljem mindazt, ami halálomat megelőzi itthon vagy a kórházban. Adj bátor hitet, tág ölelésű 
szeretetet, jó reménységet, ha halálomra gondolok. (…) Köszönöm, hogy hozzád készülhetek, s majd 



örökké veled lehetek a mennyei gyülekezetben. Köszönöm, hogy munkatársad lehettem itt, és örökké 
dicsérhetlek az örökkévalóságban. Emlékeztess halálomra gyakran, és kérlek, emlékeztess örök 
életemre még gyakrabban.” Mennyei Atyánk, kérünk, tekints le ránk, amikor most Imre gyermeked 
búcsúvételén megállunk előtted. Nézz le az itt-maradottakra, a megrendültekre: elhunyt testvérünk 
szeretteire, különösen is feleségére, Irénre. Enyhítsd szíve fájdalmát és vigasztald őt! Ezt kérjük Tőled, 
mennyei Atyánk a Jézus Krisztusban, aki a halál bilincseit összetörve legyőzte a halált és a sírban 
nyugvóknak örök életet ajándékozott. 

 
7. Végső ajánlás és búcsúvétel: 

 
Testvéreim, amikor az emberi testnek hívő lélekkel megadjuk a végtisztességet, bizalommal kérjük az 
élet Urát, hogy elhunyt nővérünket, akit erőtlenségben temetünk el, erőben támassza fel, és állítsa őt 
megdicsőült szentjei sorába. Miután megszabadult a halál gyötrelmeitől, és elnyerte bűnei bocsánatát, 
irgalmazzon neki az Úr az ítélet napján. Fogadja őt szeretetébe a mennyei Atya, vegye vállára, mint 
hazatért bárányát Jézus a jó Pásztor, és a Szentlélek örök szeretetében örvendjen az el nem múló 
boldogságnak és a szentek társaságának.  
 
(rövid csend) 
 

8. Beszentelés 
 
Emlékeztessen a szenteltvíz keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével és feltámadásával 
megváltott minket. (meghintés) Amint megmosott Isten a keresztség fürdőjében, úgy tisztítson meg 
minden szennytől. 
 

9. Búcsúvételi ének – Jöjjetek segítségül Isten szentjei… 
 

 

 
 



 

 
  



10. Egyetemes könyörgések 
 
Pap:  Könyörögjünk elhunyt testvérünkért a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz! 
 

– Urunk, aki megsirattad az elhunyt Lázárt, töröld le könnyeinket!  
– Aki halottakat életre támasztottál, ajándékozd meg nővérünket is az örök élettel! 
– Aki a bűnbánóknak megígérted a mennyországot, vezesd nővérünket az örök boldogságra! 
– Aki elhunyt nővérünket megtisztítottad a keresztség vizében, fogadd őt szentjeid és 

választottaid közé! 
– Minket pedig, akik nővérünk elvesztésén szomorkodunk, erősíts meg a hit vigasztalásával és 

az őrök élet reményével! 
 
Pap:  Urunk Istenünk, hallgasd meg imáinkat.  

Szóljon hozzánk mindenkor életet adó, megváltó Igéd.  
Add meg elhunyt nővérünknek az örök életet,  
minket pedig őrizz meg a Te szeretetedben, Krisztus a mi Urunk által. – Ámen. 

 
11. Miatyánk – Most pedig imádkozzunk úgy…. 

 
12. Könyörgés 

 
Urunk, Istenünk, irgalmadba ajánljuk N. gyermeked lelkét, aki elköltözött ebből a világból. Bocsásd meg 
emberi gyarlóságból elkövetett bűneit. Add meg neki érdem nélküli ajándékként az örök életet, hogy 
Országodban, szentjeid társaságában találkozhasson szeretteivel, és velük együtt mindörökké 
dicsérhessen téged, Krisztus, a mi Urunk által! – Ámen. 
 

13. Ének 

 



Pap: Testvérek, Isten irgalmát kérve, kísérjük most elhunyt N. testvérünk hamvait  
végső nyughelyére, közben csöndes imádságunkban ajánljuk őt a mindenható Isten oltalmába. 

 
 

II. A SÍRHELYNÉL 
 

14. A sírhely megáldása 
 
Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, Te három napon át sírban nyugodtál, és ezzel megszentelted híveid 
sírját. Ezért a sírbatétel számunkra nemcsak a test temetése, a hamvak elhelyezése, hanem a feltámadás 
reményének növelése is. Add, hogy Ágnes nővérünk, akit most eltemetünk, békességben nyugodjék 
mindaddig, amíg majd életre kelted a feltámadás napján, mert te vagy a feltámadás és az élet. Engedd, 
hogy a mennyei örök világosságot a Te tündöklő arcodon lássa meg! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-
örökké. – Ámen. 
 

15. A sírhely meghintése, majd (közben az urna meghintése): 
 
Emlékeztessen a szenteltvíz keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével és feltámadásával 
megváltott minket. (meghintés) Amint megmosott Isten a keresztség fürdőjében, úgy tisztítson meg 
minden szennytől. Az Ő jósága pedig engedje, hogy dicsőséges feltámadásában is részesülj az utolsó 
napon! 
 

16. Áldás az Urnára 
 
Pap:  A mi Urunk Jézus Krisztus keresztjének + szent jele legyen rajtad.  

E jelben váltott meg Téged a Megváltó, e jelben van üdvösségünk. 
 
Pap:  Porból lettél és visszatértél a porba.  

De Isten feltámaszt Téged az utolsó napon.  
Béke veled! (hantot dob a sírgödörbe) 

 
17. Könyörgések a megholtakért 

 
Pap: Imádkozzunk, testvérek, a megholt hívekért, akik az Úrban hunytak el:  

– Hogy bűneiket megbocsássad! 
– Hogy büntetésüket elengedd! 
– Hogy a meghalt híveknek örök boldogságot adj! 

 
Pap:  Imádkozzunk azokért a testvérekért, akiket Ágnes nővérünk halála fájdalommal és szomorúsággal 

tölt el:  
– Hogy a szomorúakat megvigasztald! 
– Hogy a megtörteket megerősítsd! 
– Hogy az elhagyottakat megvigasztald! 

 
Pap: Imádkozzunk minden hívőért és minden emberért, mert mindannyiunknak a halálon át kell 

eljutnunk az életre:  
– Tarts meg és erősíts meg minket szent szolgálatodban!  
– Irányítsd magad felé szívünk vágyait! 
– Őrizz meg minket a készületlen haláltól! 
– Hívj haza minket a te békédbe! 



18. Ének 

 
 
1a Szemem a hegyekre emelem, * 

honnan jön segítségem? 
b Segítséget csak az Úr ad nékem, *  

aki az eget és a földet alkotta.  
 Antifóna 
2a Nem engedi, hogy lábad meginogjon, * 

éberen őriz téged, el nem alszik. 
b Bizony nem szunnyad és el nem alszik, * 

aki Izraelt őrzi. 
 Antifóna 
3a Megőriz az Úr téged minden rossztól, * 

az Úr megőrzi lelkedet. 
b Megőriz az Úr jártadban, keltedben, * 

most és örökkön-örökké. 
 Antifóna 
 

19. Záró ima 
 
Urunk, Istenünk, te ajándékozod nekünk az életet, és te veszed azt majd vissza. Egy ideig a halál 
titokzatosságában őrzöd, hogy aztán megújítva és megtisztítva, örök életként hozzad napvilágra. Tekints 
reánk, és hallgass meg bennünket. Gyászunkban és félelmünkben a te békességedet ajándékozd 
nekünk! Emlékeztess arra, hogy egyszer nekünk is meg kell halnunk. Addig is hadd legyünk hálásak, 
abban a reménységben, amely soha meg nem szégyenít. Mindezt a mi Urunk Jézus Krisztus nevében 
kérjük. – Ámen. 
 

20. Befejezés 
 
Pap: Adj Uram örök nyugodalmat neki 
H:  És az örök világosság fényeskedjék neki! 
Pap: Nyugodjék békében. 
H:  Ámen. 
Pap: Az Atya + a Fiú és a Szentlélek nevében. 
H:  Ámen. 
 

21. Hirdetések 


