
Panachida 

Megemlékezés az elhunytakról 

Áldott a mi Istenünk, öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké! 
Ámen. 
Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk! 
Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk! (Kétszer)  
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! 

Ámen. 
Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg 

vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért! 
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! 

Ámen. 
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. Mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és bocsásd meg 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, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor 
és örökkön-örökké! 

Ámen. 
Tropár 4. hang:  
A megdicsőült igazak lelkeivel, / nyugtasd meg, Üdvözítőnk, a te elhunyt szolgá(i)dnak 

lelkét, / megőrizvén ő(ke)t a boldog életben,* mely nálad van, Emberszerető! 
A te nyugalmadban, Urunk, / hol minden szenteid megnyugszanak, / elhunyt szolgá(i)dnak 

lelkét, * Üdvözítőnk, nyugtasd meg! 
Dicsőség. Te vagy, Isten, ki leszállottál a poklokra, / és a lebilincselteknek kötelékeit 

feloldozád, / elhunyt szolgá(i)dnak lelkét, * Üdvözítőnk nyugtasd meg! 
Most és. Egyetlen tiszta és szeplőtelen Szűz, / ki Istent mag nélkül szüléd, / kérjed őt 

elhunyt szolgájának (szolgáinak) * lelke üdvéért! 
Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg 

minket és könyörülj! 
Uram, irgalmazz! (Háromszor) 
Könyörögjünk még Isten elhunyt szolgájának (szolgáinak), N-nek lelki nyugalmáért, és 

minden szándékosan és akaratlanul elkövetett vétkei(k)nek bocsánatáért! 
Uram, irgalmazz! (Háromszor) 
Hogy az Úr Isten helyezze el lelkét (lelküket), hol az igazak megnyugosznak! 
Uram, irgalmazz! (Háromszor) 
Istennek irgalmát, mennyeknek országát, bűnei(k)nek bocsánatát Krisztustól, a mi 

halhatatlan Királyunktól és Istenünktől kérjük! 
Add meg, Uram! 
Könyörögjünk az Úrhoz! 
Uram, irgalmazz! (Hosszan.) 
Csendes ima: Minden szellem és minden test Istene, ki letiportad a halált, legyőzted az 

ördögöt, és világodnak életet ajándékoztál: tenmagad Urunk, nyugtasd meg elhunyt N. 
szolgá(ló)dnak lelkét a világosság, kellem és felüdülés helyén, honnan száműzve a fájdalom, 
aggódás és sóhaj! Mint jóságos és emberszerető Isten, bocsásd meg összes bűneit, melyeket 
szóval, tettel vagy gondolattal elkövetett, mert nincs ember, ki él és ne vétkezzék. Te vagy 
egyedül bűn nélkül, a te igazságod örök igazság és a te igéd valóság. 



Mert te vagy, Krisztus Istenünk, elhunyt N. szolgá(i)dnak feltámadása, élete és nyugalma, s 
téged dicsőítünk, kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, 
most és mindenkor és örökkön-örökké. 

Ámen. 
Adj, Urunk, a tőlünk elköltözött N. szolgá(i)dnak boldog nyugalmat, és készíts neki(k) örök 

emléket! 
Boldog nyugalmat és örök emléket!	


