
Evangélium Szent János könyvéből: 

„Az asszony is szomorú, aki szül, mert elérkezett az órája. Amikor azonban 

megszületik a gyermeke, azon való örömében, hogy ember született a világra, nem 

gondol többé a gyötrelmeire. 
 

Így most ti is szomorúak vagytok. De viszontlátlak benneteket, s akkor majd örül a 

szívetek, és örömötöket nem veheti el tőletek senki 

Azon a napon már nem kérdeztek tőlem semmit. Bizony, bizony mondom nektek: 

Bármit kértek az Atyától a nevemben, megadja nektek. 

Ezek az Evangélium igéi 

 
Kaposvár, 2013.febr. 1. 

+ Gyenesei Istvánné 

 

Kedves hozzátartozók és Mindazok, akik eljöttünk a végtisztesség magadására + 

Judit   temetésére. 

  A szentmisén imádkoztunk +Judit testvérünk lelkéért, Jézus által kértük, lelkét 

Isten fogadja be az Ő országába. Most itt , megköszönjük létét, életét a 

Jóistennek, és imádságokkal kísérve megadjuk a végtisztességet. 

 

Minden elmúlás elgondolkoztat bennünket, életről és haláról. Már a görögök 

tudták, „az életet tanuld a temetőn. „  

Furcsa ellentmondás, de lehetséges. 

 

Most is tanít. Elmúlik minden ezen a világon. Jézus szavaival, csak a szeretet 

örök. „Így búcsúzott férjétől, gyerekeitől utolsó szavaival Judit is, örökké 

szeretlek benneteket.” 

 A Szentírásban olvassuk:” jó asszonyt ki talál!? Értéke az igazgyöngyét is 

meghaladja, … jó feleség nagy ajándék.” Judit nagy ajándék volt, családja, 

gyermekei, rokonai számára. Jósága, szeretete példaértékű volt. Férjével szinte 

egy Testé lettek, mint a házasság szent köteléke tanítja. 

Polc Alain írja: Ha valaki meghal, azt kérdezik a nem értő emberek, mit hagyott 

itt? Az élet bölcsei azt kérdezik? Mit vitt magával? A Szentírás arra tanít, olyan 

kincseket gyűjtsünk, mely megmarad az örök életre. Olyat, melyet magunkkal 

tudunk vinni. 

  

Tanít a koporsó. Csak a három isteni erényt vihetjük magunkkal. A hitet, a 

szeretetet és a reményt. Judit mindegyiket magával vitte. Hittel ment el. Nem 

félek, mondta utolsó óráiban. Szent Pál írja, a szeretetben nincs félelem. Nem a 

haláltól kell félnünk, hanem az elrontott élettől. 

 

A fejfánk a kereszt, azt juttatja eszünkbe, nincs élet, melynek ne lennének 

fájdalmai. Mindenkinek megvan a keresztje. De a kereszt, aki hittel néz rá, Isten 



szeretetének a jele. Aki megváltotta, és örök élettel ajándékozta meg 

mindannyiunkat. A kereszt azt jelenti, Isten ott van mellettünk életünk minden 

pillanatában.  

A betegségben különösképpen. A betegség olyan kereszt, mely meg tud 

változtatni bennünket. A házassági hűségünk  és  ígéretünk a betegségre és a 

gondokra is szól. Az Isten különleges ajándéka, hogy  a betegségben, még 

tökéletesebb és nagyobb fokra tudott jutni Judit és István egymás iránti 

szeretete. Az élet ajándéka, hogy „Úton lenni boldogság, megérkezni halál” 

(Jack K.) A kereszt jelzi, hogy áldozatos szeretetünk naggyá tesz bennünket 

Isten előtt. Minden jócselekedetünk, mellyel enyhítjük más szenvedését, nem 

marad jutalom nélkül. 

 

Virággal búcsúzunk. A virág a tisztelet és a szeretet jele. De az életé is. Aki 

virágot visz, hisz az életbe. Így énekeljük énekünkben, Krisztus virágunk, szép 

termő águnk. Mert örökké csak Krisztus él. Vajda János írja: Elhervad a rózsa, 

lehull a levél, ezért születtünk, ez a földi cél? ”Szent Pál írja, azok támadnak fel, 

akik Krisztushoz tartoznak. A Krisztushoz tartozás az örök élet záloga. A 

szentségek vétele, az imádkozások, a Szentírás olvasása, az emberek Jézusban 

való szeretete Krisztushoz kapcsol bennünket. Aki így él, annak virága, élete, 

örök. 

„Aki bennem hisz, még ha meghalt is élni fog” tanít Jézus.  

 

Sírba helyezzük testét. Azt a testet, melyet a szentségek és a Szentlélek élő 

templommá avattak. „ Midőn a roncsolt anyagon diadalmas lelked megállt,     S 

megnézve bátran a halált, Hittel reménnyel gazdagon, indult nem földi utakon. 

Egy volt közös szent vigaszunk a lélek él: Találkozunk.”(Arany J) 

 A sír a Feltámadásba vetett hit jelképe.  A test pihen. Várja a Feltámadás 

pillanatát.  

 

Imádkozzunk! 

Istenünk! Köszönjük neked, Judit életét! Lelkét fogadd országodba, testének 

pedig adj áldott nyugodalmat. Tiéd Ő!  

Az itt maradottaknak számára add Szentlelked vigasztalását, hogy hálatelt 

szívvel köszönjék meg, a sok szeretetet és jóságot amit kaptak Tőle. 

„Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket 

testvérek, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménye. Ha 

Jézus, mint hogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt 

feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el” (I.Tessz.4.13-14) 

Ámen! 

 
 

 


