
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EGYÜTTÉRZÜNK 

A GYÁSZOLÓ CSALÁDDAL 
 

 
Szeretettel ırizzük 

  

………………………………………… emlékét a szívünkben:  
 

KSZE ………………………………………………  
 

Kelt: …………………………………  

 
VIRÁGOK A MENNYBEN 

 

Némely virág összezárja szirmait naplementekor, 
És csak hajnalban nyílik újra. 

Bár nem láthatjuk csodálatos színeiket, 
E virágok, melyek szerették a napsütést, tovább élnek. 

Mikor a bánat árnya vetül ránk és  
Szeretteink eltávoznak mellılünk, 

Abban bízunk, hogy a Mennyei kertben 
Újra kivirágoznak majd Isten örök ragyogásában. 

Bármit mondanánk,  
Az nem szüntethetné meg fájdalmadat. 
De reméljük, hogy így emlékezni tudsz  

a különleges dolgokra, a boldog dolgokra, 
és a fontos dolgokra errıl az emberrıl,  

Aki olyan sokat jelentett. 
Azt reméljük, hogy Isten ígérete 
Megnyugvást is hoz a számodra… 

Hogy egy napon majd mindannyian  
Együtt leszünk mindazokkal, akiket szerettünk. 

 

MENNYEI ÚTLEVÉL A TALÁLKOZÁSHOZ 
 

Teremtı Istenem, válaszolva a hívásodra, Eléd állok, és 
fennhangon imádkozom a Hiszekegy imájának Pál apos-
tol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, 
Aki meghalt az én bőneimért és feltámadt a halálból az 
én megigazulásomért. A szívemet megnyitom és átadom 
magam Neked! Megvallom, hogy Jézus az Úr az életem 
felett! A hittel elmondott imádságom által újjászülettem 
Krisztusban, így teljes megváltást és üdvösséget nyertem! 
Az İ szent vére megtisztított minden bőntıl. Köszönöm, 
Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róma 10,9-10 alapján) 

 

Ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs 
reménységük a feltámadásban. Vigasztaljátok 
egymást e beszédekkel! — tanácsolja Pál 
apostol. (1Thessalonika 4,13-18)  
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