
����     IMA VIGASZTALÁSÉRT, HALÁLESET IDEJÉN    ���� 
 

Atyám, köszönjük, hogy olyan Fıpapunk van, Aki megérti szívünk bánatát, és együtt érez velünk a gyász 
idején. Ezért bátran és bizalommal lépek a kegyelem királyi trónja elé, hogy ......* vigasztalást kapjon, 
irgalmasságot nyerjen, és kegyelmet találjon, segítségül minden szükségére, alkalmas idıben. (Zsid. 4,15-16) 
Atyám, köszönöm Neked, hogy .......* vigasztalást vesz és szívében nincs szomorúság, nem bánkódik, mint a 
többiek, akiknek nincsen reménységük, mert ı hiszi: úgy, ahogy Jézus meghalt és feltámadt a halálból, 
azonképpen az Isten is elıhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által İvele együtt. (1Thess. 4,13-14) 

Atyám, arra kérlek, vigasztald meg ......* az Igéd szerint: „Boldogok, akik sírnak: mert ık megvigasztaltatnak.” 
(Mát. 5,4) Jézus, te azért jöttél, hogy a megtört szívőeket meggyógyítsd. (Luk. 4,18) Atyám, Jézus nevében vigasztald 
meg .....*-t, mert Te szereted ıt, örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékoztad meg ıt a kegyelmedbıl. 
(2Thess. 2,16) Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak Atyja és minden vigasztalásnak 
Istene. Te megvigasztalod .....*-t minden nyomorúságában, szenvedésében és megpróbáltatásában, hogy ı is képes 
legyen arra, hogy vigasztalást nyújtson azok számára, akik bajba kerülnek, azzal a vigasztalással, amellyel Te 
vigasztaltad ıt. (2Kor. 1,3-4) Köszönöm Atyám, hogy Te megvigasztalsz minden gyászolót. A GYÁSZOLÓNAK ÉKESSÉGET 

ADSZ a hamu helyett, ÖRÖMNEK KENETÉT a gyász helyett, DICSİSÉGNEK PALÁSTJÁT a csüggedt lélek helyett. Köszönöm 
Mennyei Atyám, Jézus nevében. Ámen. (Ésa. 61,3)        * A csillaggal jelölt helyre helyettesítsd be a gyászoló nevét. 

 

���� ����   AZ ELHUNYTAK FELİL VALÓ REMÉNYSÉGÜNK  ���� ���� 

 

Pál I. levele a Thessalonikabeliekhez 4. fejezet 13-18. versek: »Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy 
tudatlanságban legyetek azok felıl, akik elaludtak [meghaltak], hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs 
reménységük. (14) Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is elıhozza azokat, 
akik elaludtak, İvele együtt. (15) Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk 
az Úr eljöveteléig, semmiképpen sem elızzük meg azokat, akik elaludtak. (16) Mert maga az Úr riadóval, arkangyal 
szózatával és isteni harsonával leszáll az égbıl: és elıször azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban; (17) 
Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk velük együtt a felhıkben, hogy találkozzunk az Úrral a 
levegıben; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. (18) Annakokáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel.« 
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TEREMTİ ISTENEM! ELÉD ÁLLOK, ÉS FENNHANGON IMÁDKOZOM: HISZEM, HOGY JÉZUS ISTENNEK FIA! HISZEM, 
HOGY JÉZUS MEGHALT AZ ÉN BŐNEIMÉRT. HISZEM, HOGY JÉZUS FELTÁMADT A HALÁLBÓL, HOGY IGAZKÉNT ÁLLHASSAK 

ELÉD. KÉRLEK JÉZUS, KÖLTÖZZ A SZÍVEMBE, TEREMTS ÚJJÁ ENGEM ÉS LÉGY AZ ÉLETEM URA! ELFOGADLAK JÉZUS 

URAMNAK, MEGVÁLTÓMNAK, GYÓGYÍTÓMNAK ÉS SZABADÍTÓMNAK. MEG VAGYOK VÁLTVA, ÚJJÁSZÜLETTEM 

KRISZTUSBAN! AZ İ SZENT VÉRE MEGTISZTÍTOTT MINDEN BŐNTİL! KÖSZÖNÖM JÉZUSOM AZ ÖRÖK ÉLETEMET. ÁMEN.  
Kérlek, adj lehetıséget magadnak, fogadd nyitott szívvel a fenti sorokat és mondd el hangosan az 

odaszánás imáját, hogy birtokba vehessd a megváltásod részét képezı szent örökséget!  
A Szentírás azt tanítja, hogy az ember nem csupán fizikai lény: az ember szellem, van lelke (értelem, érzelem, 

akarat) és testben él. (1Thess. 5,23) A test elmúlásával nincs vége az életnek. A Bibliában (Luk. 16,19-31) az is 
olvasható, hogy az elhaltak szelleme és lelke egy örök tartózkodási helyre költözik. Két ilyen hely van a szellemi 
világban: a Menny és a pokol. Azok, akik elfogadják és megvallják Jézust életük Urának és Megváltójának, üdvösséget 
nyernek, s a Menny állampolgáraivá válnak! Jézus tudatos elfogadásával – Isten kegyelmébıl – elkerülhetı a pokol 
örökké tartó gyötrelme! Ragadd meg az örök élet lehetıséget, MOST! Hívd be Jézust az életedbe! 

»Mert ha a te száddal [meg]vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 
feltámasztotta İt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig 
[meg]vallást az üdvösségre.« (Pál Rómabeliekhez írt levele 10,9-10 — az üdvösség bibliai alapja) 

 
 

Ha hangosan és tudatosan elmondtad az üdvösség imáját, akkor biztos lehetsz abban, hogy Jézus Krisztus beköltözött 
a szívedbe; üdvösséget, örök életet, megváltást nyertél, és földi életed végén a Mennybe fogsz jutni.  

Az ÜDVÖSSÉG jelentése: szabadítás, biztonság, megırzés, gyógyulás, épség (egészség). A Mindenható megígérte, 
hogy mindezeket kinyilvánítja azok számára, akik ragaszkodnak Hozzá. Jézus az egyedüli üdvözítınk! Nincs más mód a 
Mennybe jutni! (Csel. 4,12) Az üdvösség elnyeréséhez viszont újjá kell születned!  

A szellemi ÚJJÁSZÜLETÉSRİL Jézus nyomatékkal tanít: „Szükség néktek újonnan születnetek.” (Ján. 3,7) Az 
újjászületés pillanatában Isten újjáteremti a belsı emberedet. Ez által üdvözülsz; örök életet nyersz; igaz kapcsolatba 
kerülsz Istennel; igényelheted a bibliai ígéreteket és áldásokat; gyakorolhatod a Krisztusban kapott hatalmadat. Az 
újjászületésedhez nem a bőneidrıl kell megvallást tenned, hanem a Krisztusba vetett hitedrıl. (Róm. 10,9–10) Ha 
szeretnéd Jézust befogadni a szívedbe, mint életed Urát, akkor mondd el hangosan, teljes szívedbıl az üdvösség imáját. 


