
Проповед на Задушница 
 

Братя сестри, 

 

Днешният съботен ден е известен като Задушница. Днес Православната 

Църква повелява да се отслужва заупокойна Света Литургия и както чухте, молим 

се за душите на нашите предшественици и сродници, и за починалите от създание 

мира досега. Не забравяме и думите на богомъдрия Сирахов син, който казва: 

„Милост за даване да имаш към всеки живеещ, но и умрелия не лишавай от 

милост.“(Сирах.7:36) Така с молитвите на Църквата и нейното застъпничество, с 

упование Богу, Който не е Бог на мъртви, а на живи, защото у Господа всички са 

живи, ние просим милост и добра участ за нашите починали сродници. И делата 

на милосърдие, сторени в тяхно име – да нахраним гладния, да облечем голия, да 

почетем книга „Псалтир“ от Стария Завет с молитва за упокой, да запишем името 

на починалия, за да го помене свещеникът в Светата Литургия – всички тези дела 

на нашата любов, която не е намаляла с годините раздяла, Бог по Своето 

човеколюбие ще зачете и ще изпрати лъч от Своята благост, където и да се 

намират нашите покойници (стига, разбира се да са кръстени, защото тогава са 

членове на едната свята и съборна апостолска Църква). 

Да даде Бог и ние да възпитаме деца и внуци в това благочестиво знание. 

Защото правенето на жито, преливането на гроба, свързано със заупокойната 

служба, не е просто традиция, която трябва да се спазва. Житото е символ на 

възкресението, а всички ние ще възкръснем в Деня на Съда, и дано за вечен 

живот, а не за вечна гибел. Житното зърно „умира“ в земята, за да възкръсне като 

клас напролет, както и ние се молим да възкръснем за пролетта на вечния живот. 

Преливаме гроба с осветеното вино кръстообразно, за да достигне благодатта 

отвъд мъртвостта и тлението на положеното тяло. 

Молим се Богу с надеждата, че Всемилостивият Сърцеведец по молитвите на 

Своята Пречиста Майка, застъпница на човешкия род, ще даде милост на 

починалия. 

И нека знаем, че не бива да лишаваме нашите болни сродници и роднини от 

изповед и причастие. Защото мнозина, макар и християни, не водят свещеник при 

болния, за да не се уплаши и да не помисли, че умира. Нима не знаем, че всички 

ние сме смъртни. И още по-лошо – лишаваме онези, които обичаме от най-

силната подкрепа, от най-силното лекарство за безсмъртие – от Светото 

Причастие, което е пораза и ужас за демонските сили, които нападат починалия. 

Да постъпваме с ум Христов, с пълно съзнание, че животът не е само тук и 

сега, и че грижата за близките ни е преди всичко духовна. И тази грижа 

продължава и след тяхната смърт. Амин!  
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