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Abstract 

In all cultures and religions, death and burial rituals had an essential place in 
everyday life. Preceding Judaism and Christianity, the parallel between birth 
and death was emphasized already in the Egyptian culture. Belief in a post-
mortem life may be traced down in the funerary customs. Specifically Chris-
tianity regards death as a transition to the otherworld. The death of the 
martyrs was glorified as their heavenly birthday. Life after death and en-
counter with God, judgment and postmortem fate became central in medie-
val thinking. The concept of communio sanctorum urged the faithful to offer 
intercessions on behalf of the dead. The earthly community assisted the 
dead in their otherworldly purification offering prayers, atoning mass sacrifi-
ces and good deeds. The doctrine of the purgatory and the aiding practices 
related to it strengthened the sense of belonging together between the liv-
ing and the dead. Burial rituals preserved up to present day confirm this 
faith. 
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A Biblia tanítása szerint az élet Isten ajándéka, a nemlétezés vagy halál pe-

dig ezt az isteni ajándékot veszélyeztető ellenség. Isten szabadsággal aján-

dékozta meg az embert, a szabadságát helyesen használó ember kedves Is-

ten előtt, aki visszaél szabadságával Isten ítéletét vonja magára, mert bűnös. 

A bűn következményeként jelent meg a halál a világban. A bölcsességi iro-

dalomban tűnik fel először a hallhatatlanság gondolata. Krisztus halála és 

feltámadása a keresztény tanításban új értelmezést ad a halálnak és örök-

életnek (Babos, 1983). Krisztus az aki megszerezte a halál feletti uramat 

minden hívő számára, így a hallhatatlanság nem egyes kivételezettek osz-

tályrésze már, hanem a megváltó Isten ajándéka. Ezt az új életet ajándékoz-

za azoknak, akik hisznek benne, szeretik Őt és teljesítik akaratát. A halál és 

veszélyeztetettsége megmaradt, maradt a szabadság, amelyet Isten ellen is 

lehet használni. A keresztény temetési szertartásba az ember könyörögve 

fordul Istenhez, hogy az élet Ura legyen irgalmas az elhunythoz, ajándékoz-

za meg az örökélettel, még ha az rosszul is használta fel a szabadságát. A ha-

lál legyőzése, a hallhatatlanság utáni vágy jelen volt a Biblián kívüli nagy val-
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