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Szeretettel köszöntök mindenkit az apostol szavával: 

„Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő egyszülött Fiától, az Úr Jézus 

Krisztustól.”  

Ámen. 

 

Imádkozzunk! 

Mennyei Atyánk, jó nekünk a Te közeledben lenni, és rád figyelni, a Te igédet érteni és követni. 

Segíts bennünket abban, hogy hűségesek tudjunk lenni a nehéz helyzetekben is tehozzád, hogy a 

Te igéd szerint éljünk és járjunk, akkor is, ha koporsó, sír mellett kell megállnunk, amikor 

megpróbál bennünket az élet. Köszönjünk, hogy Te adsz erőt ezeknek az elhordozásához is, 

köszönjük, hogy Te adsz élő reménységet, hogy megnyílnak a mi szemeink, és láthatjuk a mi 

szerettünket ott, a Te közeledben. Így kérünk Urunk, légy irgalmas hozzánk, a Te kegyelmedre 

bízzuk a saját életünket és szeretteink életét is, hiszen mindannyian ott vagyunk, ott vagyunk jó 

helyen. Így kérünk, a Te Fiad, az Úr Jézus nevében szólj most hozzánk, és lelkeddel erősíts 

bennünket. 

Ámen. 

 

Figyeljünk Isten igéjére, amint szól hozzánk Mózes 5. könyvéből, a 14. fejezetből, annak is az első 

két verséből. 

 

5Mózes 14,1-2 „Ti az Úrnak, a ti Isteneteknek a gyermekei vagytok. Ne vagdaljátok hát össze 

magatokat halottért, a homlokotok fölött se nyírjátok le a hajatokat! Mert az Úrnak, Istenednek 

szent népe vagy te. Téged választott ki az Úr, hogy az Ő tulajdon népe légy mindazon népek közül, 

amelyek a föld színén vannak.” 

 

Szeretett testvéreim az Úrban!  

Izrael népe számára eligazítást adott ez a halállal, a halottakkal kapcsolatban, hogy mindaz, ami a 

halálban történik, az távol van az élettől, az távol visz és tisztátalanná tesz, és ezért szükséges, hogy 

mindenki, aki halottal találkozik, vagy halottja van, az kellő távolságot tudjon tartani. Ráadásul 

azokat a szokásokat, amelyeket pogány népektől lát Izrael népe majd ott, amikor megérkezik 

Kánaán földjére, akkor szintén a távolságtartás megmaradjon, és soha ne felejtse el, mi az Isten 

akarata, akkor, amikor el kell temetni valakit. 

Mert szükséges azt látni, hogy idegen erőket, hatalmasságokat, pogány isteneket láttak a halál erői 

mögött munkálkodni, és mindazok a pogány szokások, amelyek megnyilvánultak, kaput nyitottak 

ezeknek az erőknek, és nagyon fontos volt, hogy Izrael népe ne nyissa ki ezeket a kapukat, és ne 
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engedje be a saját életébe, hanem tudjon tőle tartózkodni. Ezért volt szigorú a papok számára is az 

előírás, hogy abba a házba, ahol halott van, be se menjen. Ha saját halottja van, közvetlen 

családtagja hal meg, akkor ugyan bemehet, de a tisztátalanság akkor is úrrá lesz az ő életén. Fontos 

látnunk nekünk, akik szintén körbe vagyunk véve a halál erőivel, hogy mit tehetünk mi, és hogyan 

kell nekünk viselkedni akkor, amikor a halál hozzánk jön ilyen közel is, a mi közelünkbe sújt le. És 

éppen ezért, a mai világban, amikor a halottkultusznak mindenféle megnyilvánulását látjuk anélkül 

is, hogy értenénk, hogy igazából mivel van dolgunk, vagy átlátnánk mindezeket, és kellő ismeretünk 

lenne ezekről, nagyon is szükséges, hogy ragaszkodjunk a Szentíráshoz, és, ahogy a Biblia elmondja 

azt, hogy vannak dolgok, amikre keresztyén embernek, az Isten gyermekének nincs szüksége. 

Léteznek ilyen erők, vannak hatalmasságok, vannak olyan praktikák, amik működnek, de neked, 

erre, Isten népének, nincs szükséged. Te ezeket ne használd, hiszen neked kijelentésed van, te 

magával az élő Istennel tudsz beszélgetni, és az élő Istenhez tudsz menni. Ezért fontos nekünk is 

mindig Jézus Krisztussal tartani a kapcsolatot, hogy mindaz, ami írva van, az valóság lehessen a mi 

életünkben. 

Tehát ilyenkor, halottak napján, ha kimegyünk a temetőbe, és emlékezünk, akkor is megmaradjunk 

keresztyénnek, és se a család, se az emlékezés, se a halál ne hozza ki belőlünk a pogányt. 

Nagyon fontos Isten igéjéhez ragaszkodni, és megmérni minden szokásunkat, minden 

gyakorlatunkat, esetleg minden kijelentésünket, mondatunkat az igének a mérlegén. Helyes ez, amit 

mondtam? A Biblia is ezt tanítja? Valóban így van ez? Vagy ez egy tévedés, egy rossz szokás, egy 

rossz ismeret? Mert a veszély ott leselkedik mindannyiunkra. 

 

És, akkor most kérném az első diát Csabától, hogy akkor vetítsük ki. 

 

 
 

Itt látszik a cím, hogy miről lesz majd szó.  

És a nagy kérdés, ami megoldja valamilyen szinten. Hogy ha ismerjük a választ erre a kérdésre, 

hogy mi az okkultizmus, akkor segít bennünket eligazodni halál és gyertyagyújtás kérdésében is. 

Tudniillik, lehet, hogy jobban ismerjük azokat a szinonimákat az okkultizmussal kapcsolatban, 

amelyek általánosan elterjedtek, és egy kicsit többet elárulnak erről a dologról, ha azt mondom, 

hogy mágia, varázslás. Akkor egy kicsit közelebb vagyunk mindahhoz a valósághoz a mi 
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életünkben, jobban érezzük és átéljük, hogy boszorkányság és egyebek, amik mind-mind ide 

tartoznak, és szükséges, hogy a halottkultusznak azt a részét, ami megnyilvánul a mai, modern 

ember hétköznapi életében, azt valahogy helyre tudjuk tenni. Ugyanis az okkultizmus, mint a mágia, 

olyan eszközöket ad a beavatottaknak a kezébe, amelyek titkos tudás révén bizonyos erőket 

mozgatnak meg, mégpedig nem az ismert tudás alapján, hanem egy titkos, évszázados tudásra 

hivatkozva. 

Az okkultizmus az egy olyan hiedelem, amelyben a különböző gyakorlatokba vetett bizalom a 

világnak és titkos erőinek rejtett ismeretére, és nem az Isten ismeretére alapozódik. És olyan 

dolgokat sajátít el ennek a követőivel, és ismertet meg, amelyek az Istenhez nem közelebb visznek 

bennünket, hanem erővel ruháznak fel, és olyan gyakorlatokat, praktikákat sajátít el az ember, 

amellyel a különböző élethelyzetekben uralni tudja a szellemi világot. 

Van egy alapelv az okkultizmuson, mágián belül, amit érdemes megjegyezni, és ez kulcs sok 

mindennek a megértéséhez. Ez pedig így hangzik, hogy amit itt teszek, az ott is megtörténik. 

Ismerjük a mágiának ezeket a fortélyait. Valamit a titkos szobában, titkos cselekedetekkel és 

mágikus szavakkal kísérve megteszek, és annak hatása lesz másoknak, akik távol vannak tőlem, az 

életére, sőt egészen, akár a túlvilágra is. 

 

És akkor, hogy ne túl sokat időzzünk itt, hanem eljussunk majd Krisztusig, érdemes egy kicsit 

haladnunk, és látnunk a folytatást, hogy akkor most mi a baj a halottakért való gyertyagyújtással? 

Miért mondjuk azt és gondoljuk azt, hogy a gyertyagyújtás a halottakért az okkult cselekedet lenne? 

Úgy mondják ezt a katolikus testvéreink – hithű, gyakorló katolikusok –, hogy adj Uram örök 

nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék nekik. 

Ismerős talán ez az imádság, amit a halottakért, halottak fölött mondanak a katolikus testvérek. 

Meggyújtják a gyertyát, hogy amíg az ég, addig az elhunyt hozzátartozó kikerüljön a tisztító tűzből, 

és rövid nyugalmat találjon az ő lelke. Elhunyt szeretteiért ezért gyújt gyertyát évszázadok óta a 

hithű katolikus ember. És ezért mondat érte misét, tehát ez folytatódik, és ismerjük ezeket a 

katolikus gyakorlatokat, hogy igenis, nemcsak az élőkért, hanem a holtakért is mondatják a misét, 

a gyertyát pedig abszolút a halottakért gyújtják. 

 

Hogy is van ez, akkor? 

Az a cselekedet, amit én a sírnál teszek vagy a templomban, amikor meggyújtom a gyertyát, annak 

hatása van, hogy a purgatóriumból ki tudom hozni az én szerettemet. Enyhíteni tudom az ő 

szenvedését odaát. 

Idegen tőlünk ez a tanítás, hiszen nem biblikus, mert mi mennyországról meg pokolról tudunk 

túlvilággal kapcsolatban, a purgatórium nem fér bele a mi bibliás kegyességünkbe. Csak 

katolikusok úgy gondolják, hogy igazából kevés az az ember, aki annyira tökéletes életet él, és 

Istennek kedves volt, hogy a mennyországba jusson; ők a szentek. Kevés az, akiről tudjuk, hogy 

annyira gonosz volt, hogy a pokolba kerüljön. És valahol a többség ott van a kettő között, a 

tisztítótűzben. Ideig való szenvedésre ítélve, hogy tökéletesedjen az élete, és méltó legyen a 

mennyországra.  

Ez a gondolat van mögötte, és ehhez a gondolathoz társul a gyertya, amit a halottakért gyújtanak. 
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És akkor most kérem a második diát. 

 

 
 

Mi származik az okkultizmusból, és miért tiltja az Isten mindezt? 

És akkor látjuk, hogy ennek milyen következményei vannak. Bűn, hűtlenség, pogányság, 

bálványimádás. Tehát mindaz, amibe az okkultizmus beleviszi akarva, akaratlanul azokat, akik 

elfordulnak az élő Istentől, és ilyen praktikákra adják a fejüket, azoknak ezzel kell számolni, és ez 

hozza számukra az életükbe, és ezzel kötözi meg őket. 

 

Például a halottkultusz az évszázadok alatt, hogy milyen bűnöket és milyen sötétségeket és 

bálványimádást hozott a kereszténység tanításába és gyakorlatába. Erre nézzünk meg most néhány 

példát. 

4. század második fele, amikor már szabadon lehet keresztyénnek lenni, elmúltak az üldözések, 

Nagy Konstantin-i fordulat megtörtént, Damasus pápa idejében. A mártíroknak a kultusza kezd 

egyre erőteljesebben elterjedni, azoknak a mártíroknak, akik életüket adták a hitükért. És úgy 

gondolják abban az időben, ezek a mártírok, ezek, akik vérükkel megpecsételték és szentesítették 

hitüket, ők biztos, hogy a mennyországba jutottak. S, ennek megfelelően, ha ők ott vannak a 

mennyországban, akkor tudnak nekünk segíteni, akik idelenn vagyunk a földi valóságban. Lehet 

hozzájuk imádkozni, és elterjednek olyan gyakorlatok, amik a szent kultuszban válnak majd 

általánossá a katolikus egyházban. Mindez éppen abból, hogy egy téves gondolat és egy téves 

gyakorlat magával hozza és szentesíti azt, hogy igenis érdemes kijárni a halottakhoz, mert azok 

segítenek az élőknek. 

És az az igazság, hogy ez a csapda ma is fennáll. Nem tudom, hogy ki az, aki emlékszik Casey 

Bernardnak a nevére? Amerikában, egy iskolában lövöldözés volt, 16 embert lőtt le az egyik 

diáktársuk, és köztük volt ez a leányzó is, akiről azt mondták, hogy lehetett volna ő is ez a lövöldöző 
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pár évvel korábban. De közben megtért, megváltozott az élete, és evangéliumi körökben is 

elkezdtek kultuszt kialakítani Casey Bernardnak a személye köré. Hogy igen, ő a vérével 

megpecsételte a hitét, ő ott van a mennyben, és rajta keresztül mi is kapcsolatot tarthatunk a 

mennyországgal. És furcsa következményei lettek ennek.  

Tehát veszélyes és valóban, ahogy furcsa módon, Csaba fogalmazott, ez a banánhéj, ez valahogy 

ott van, és veszélyes, és el lehet rajta csúszni, hogy az ember a megemlékezést átviszi egy olyan 

tiszteletbe, amelyből elkezdi a saját hasznát keresni, és olyan praktikákat meghonosítani, ami segít 

neki, és őt magát közelebb viszi az örökkévalósághoz. Ezért kell vigyáznunk, és odafigyelnünk erre.  

 

A másik, ugyanígy a halottkultusz és az óegyháznak a gyakorlata, de ez most Egyiptom.  

Biztos látott már mindenki szarkofágot. Beleteszik fakoporsóba az elhunytat, és ott fölfestik az arcát 

meg az egész testét, és színesre kifestik ezt a fakoporsót. És igazából a szentéletű szerzeteseknek a 

szarkofágjairól elkezdték levenni ezeket a képmásokat, és kifüggeszteni a templomokba, és 

imádkoztak hozzájuk, és a közbenjárásukat kérték. Az ikonoknak a kialakulásánál a kezdeti lépés 

ez volt. Egy halotti képmás, amit Egyiptomban a szerzeteseknek az ő haláluk után adtak, behozza 

az egyházba azoknak tisztelete által az ikonok kultuszát, a képmásnak a kultuszát, és széles körben 

elterjeszti. Ugye nemcsak Krisztusnak, hanem a szenteknek a képmását is lehet imádni, és azokon 

keresztül közbenjárást kérni.  

Nyílt bálványimádás, és tudjuk, hogy ez hova vezetett, és ismerjük ennek a tanításnak a veszélyeit. 

Látjuk megint, valamin elcsúszott az egyház, valamin elcsúsztak a hívek, és nem volt, aki megállítsa 

mindezt, és mind a mai napig oly sokan ebben a bűnben vannak. 

 

De hol vagyunk mi? 

Azzal, hogy gyertyát gyújtunk – és most kérem a hármas diát –, tudatlanságból vagy szándékos 

engedetlenségből gyújtják a sírokon a mi kortársaink a gyertyákat? 

 

 
 

Tudja valaki, hogy az ő szerettei, amikor gyertyát gyújtanak, miért gyújtják meg? Beszélgetünk 

velük ezekről a dolgokról?  
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Iszonyú sok gondolat van emögött, és egyéni és tömeges magyarázatok, amelyek megpróbálják 

valahogy elviselhető színben feltüntetni ezt a fajta gyakorlatot. 

Van, aki azt mondja, hogy a halottak visszataláljanak – azért kell a gyertya a sírra. 

Van, aki azt állítja, és azt mondja, hogy olyan szép szokás, mindenki gyújt. Miért az én halottam 

legyen sötétségben? És lángolnak a temetők. Ősszel, ilyenkor este arra megy az ember, lehet látni. 

Iszonyú üzlet. Iszonyú divat. És terjed. 

 

Nagyszüleink, hívő reformátusok, nem gyújtottak gyertyát. És forognak a sírjukban, amikor az 

unokáik gyertyát gyújtanak a sírjukon. Hívő, bibliás keresztyéneknek. 

Ne szentségtelenítsük meg az ő hitüket és az ő sírjukat azzal, hogy oda sem figyelünk arra, mit 

csinálunk, de gyertyát gyújtunk. Fel kell vállalnunk, hogy ez hitvallásbeli kérdés. Ez nem szokás 

kérdése, hogy régen nem volt szokás, most meg már szokás lett, és akkor mi is gyakoroljuk ezt. Ez 

nem engedékenység kérdése, vagy nem fafejség kérdése, hogy jaj, te miért nem gyújtod? Ez igenis 

hitbeli kérdés, hitvallásos kérdés. Azt gondolod, hogy ott van a tisztítótűzben? És a te imádságoddal 

és a gyertyagyújtásoddal enyhíteni tudsz a szenvedésein? Hogy az örök világosság fényeskedik 

addig neki? Vagy pedig el tudod fogadni, hogy ő is az Isten kegyelmében van, ő is az Isten kezére 

van bízva, és Ő tud rajta könyörülni. A holtak hazájában várja a feltámadást és várja az ítéletet.  

Igenis, a mi biblikus meggyőződésünket hangoztatni kell családon belül, rokonok között, ismerősök 

között, amerre járunk, elmondani. Udvariasan rákérdezve, tudod-e, hogy miért gyújtod azt a 

gyertyát? Tudod-e, hogy az mit jelent? Figyelmeztetnéd-e családtagodat, rokonodat, ismerősödet, 

amikor elmegy, és halottat idéznek meg, asztalt táncoltatnak, hogy az milyen veszélyes? 

Ugyanolyan okkult cselekedet gyertyát gyújtani. 

 

Érdemes odafigyelnünk arra, hogy igenis a tudatlanság nem fog felmenteni bennünket, mert nekünk 

a Szentíráson tájékozódva tudnunk kell, hogy aki Jézus Krisztusban hisz, annak van örök élete! 

Nem lehet megvásárolni, sem pénzért bűnbocsátó cédulát véve, sem pedig gyertyát gyújtva a 

másiknak az üdvösségét. Nem lehet kiváltani őt. 

Nagy a közbevettetés az itteni világ és az ottani világ között. Nincs átjárás! És nekünk erre igenis 

oda kell figyelnünk, és fel kell hívnunk a figyelmét másoknak is, hogy ők ezzel tisztában legyenek 

és ne essenek csapdába.  

 

Mert az ördög valóban csapdákat állít újra és újra. Olyanokat, amik talán tetszetősek, amik talán 

szépek, de nekünk tudnunk kell, hogy veszélyesek. És inkább a veszélyre kell figyelnünk, mint 

annak az esztétikumára. 

 

Kérem a 4. diát. 
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Adódik a kérdés, hogy akkor mit tegyek Krisztus követőjeként szeretteimnek a sírjánál? 

Ugye megkérdezi magától az ember, hogy akkor érdemes akkor egyáltalán kimenni a temetőbe, ha 

ilyen praktikákkal vagyunk körülvéve, és annyi gyertya ég ott, abban a temetőben? Mert a 

keresztyén ember kimegy-e egyáltalán a sírokhoz? És a válasz tudjuk, hogy az, hogy igen, kimegy 

a sírhoz, mert a keresztyén embernek is van kötelezettsége. Ez pedig ugye a Bibliában, az 

Ószövetségben így ismétlődik többszörösen, amikor jönnek ki Izrael fiai Egyiptomból, és mennek 

Izrael földje felé, Kánaán földje felé, akkor mindenütt emlékköveket, táblákat kell állítani. Miért? 

Hogy záká, hogy emlékezz. Hogy meg tudj emlékezni Istennek a jóságáról! Igenis ki kell mennünk 

egy-egy sírhoz, és hálát adni. Megemlékezni arról a jóról, amit Isten annak az embernek az életében 

tett. Hálát adni. Mert a keresztyén ember, Isten gyermeke emlékezik, nem hálátlan és nem felejti el 

az Isten jóságát. Hanem meg tudja köszönni azt. És így tud megállni egy sír mellett és így tud hálát 

adni. Krisztus követője ugyanis imádkozik, és az imádságában leginkább hálát ad az Úrnak, és ha 

együtt megyünk ki keresztyének többen is, akkor zsoltárokat, dícséreteket tudunk énekelni, dícsérve 

az Istent az Ő jóságáért és csodálatos kegyelméért. A hívő ember a temetőben is megvallja hitét. 

Ezt lehet látni sírköveken fölírva, ezt lehet látni, amikor keresztyén ember temetésén vagyunk és 

tudjuk, hogy ez arról szól, hogy Ő végre megérkezett az ő Urához! Hogy megfutott egy életpályát, 

és most már semmi el nem választhatja az Isten szeretetétől. Mert az ő élete arról szólt, hogy 

mindvégig ki tudott tartani. Hiszen figyelnünk kell az ő élete végére is, és látni azt, hogy hűséges 

volt, és akkor tudunk igazán hálát adni érte.  

Keresztyén ember, amikor kimegy a sírhoz, akkor nem beszél az ő halottjával. Nem arról szól az 

emlékezésünk, hogy elkezdjük szólítgatni a halottat. Ő már nem hallja. Ő nem ebben a valóságban 

van. Azért megyünk, hogy az élő Istennek adjunk hálát, és nem a halottal, az elhunyttal akarunk 

találkozni, hanem az Isten vigasztalását kérjük és várjuk. Hogy Ő adjon nekünk erőt és segítséget a 

nehéz helyzetben is, hogy el tudjuk hordozni a gyászt, a keserűséget. És soha nem az elhunythoz 

beszélünk, és nem hozzá szólunk. Ezt meg kell tanulnunk és értenünk kell. És nem is viszünk ki 

nekik ennivalót, és nem viszünk ki nekik semmit, amit meg akarunk mutatni ott a temetőben. Mert 

ugyanannyira látja otthon, mint amennyire a temetőben. 

 



8 
 
 

 

www.episzunago.com 

 

Fontos, hogy el tudjuk engedni az elhunytakat, hogy ő menjen a maga útján, és rábízni az Isten 

kegyelmére, hogy mi itt ebben a vilában el tudjunk igazodni, és megtaláljuk a saját utunkat, és ne 

zavarja a mi életünket az, hogy idegen erőkkel és hatalmasságokkal vesszük fel a kapcsolatot, és 

nyitunk kaput nekik, beengedve az életünkbe, hogy uralják azt és idegen irányba vigyék, távol az 

élő Istentől. Nagyon fontos, hogy hűséggel ki tudjunk tartani az Isten mellett akkor is, ha mély a 

gyászunk, akkor is, ha nagyon fáj, akkor is, ha úgy érezzük, az Isten elhagyott bennünket, mert a 

vigasztalás éppen arról szól, hogy megtaláljuk és megértsük, ott van velünk az Úr, nem hagyott el, 

és hordozza a mi életünket a gyászunkban is, a fájdalmunkban is, sőt átvisz majd az utolsó órán is 

az Ő országába. Csak nekünk a hitünket kell megőriznünk és megtartanunk, mindvégig kitartva, 

hogy az Ő dicsőségére tudjunk élni, és így tudjunk majd megérkezni Őhozzá. 

Ámen. 

 

Imádkozzunk! 

Mennyei Atyánk, bocsáss meg nekünk, ha oly sokszor meginog a mi hitünk, és eltévelyedünk, és 

magával ránt ez a világ, és olyan dolgokat teszünk, amit nem is értünk, és nem tudjuk, mi mit jelent, 

és miért teszik az emberek. Segíts, hogy mindennek az értelmét lássuk, értsük, és úgy tudjunk 

cselekedni, hogy az hittel vállalható legyen. Kérünk, erősíts bennünket a mi hitünkben. Segíts 

minket abban, hogy másokat is meg tudjunk erősíteni az ő hitükben, hogy ne inogjanak meg, ne 

tántorodjanak el. Adj nekik is hűséget a Te igédhez, a Te kijelentett akaratodhoz, hogy meg tudjunk 

maradni a Te kegyelmedben. Így kérünk Urunk, adj nekünk vigasztalást, mert szomorú a mi életünk, 

hiszen egymás után veszítjük el szeretteinket. Szükségünk van a Te erődre és hatalmadra, 

szükségünk van a mennyei látásra, hogy lássuk a láthatatlant, azt, amit Te készítettél el a Téged 

szeretők számára. Így kérünk Urunk, vezess bennünket tovább, őrizd a mi életünket, a mi szeretteink 

életét, családunk, gyülekezetünket, hazánkat, népünket, hogy meg tudjunk maradni a Te 

kegyelmedben.  

Ámen. 

 

Mondjuk el az Úrtól 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. A mi mindennapi kenyerünket add meg 

nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 

vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a 

hatalom és a dicsőség mindörökké.  

Ámen. 

 

„Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak 

ismeretében! Néki legyen dicsőség mindörökkön örökké!” 

Ámen. 

 


