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Вяра
ЗАДУШНИЦА ПРЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

"Милост за даване да имаш към всеки
живеещ, но и умрелия не лишавай от милост" (Сир. 7:36)
... Съгласно със Свещеното Писание и Св. Отци ние вярваме,
че веднага след смъртта на телата душите отиват в отвъдния
свят и продължават там съзнателния си живот. Иисус Христос
ясно е казал: душите на праведниците се намират в мястото на
радостта, където живеят, чувстват и мислят, а душите на
грешниците са в мястото на мъката, където страдат, разбират
ужасното си състояние и напразно скърбят за пропиляното на
земята време, прекарано в грехове. Но нито грешниците в ада,
нито праведниците в рая получават пълно и окончателно
възмездие непосредствено след смъртта си. Едните живеят
частично в блаженство, другите - очаквайки вечните мъки.
Положението на умрелите, които са на оня свят, не е
окончателно.
Затова за грешниците, попаднали в ада, които са
вярвали и са се каели приживе за лошия си живот, но не
са имали време да принесат достойни плодове на
покаяние, има още надежда за спасение. Господ Иисус
Христос ни казва, че хулата против Светия Дух е

непростим, смъртен грях, но всеки разкаян и изповядан
грях ще ни се прости. Затова вярваме, че Милостивият
Господ - Всеведецът, за Когото всички са живи, може да
прости и греховете на обичаните от нас покойници. Как
могат да бъдат простени такива грехове? Молитвите,
милостинята и помените, правени в чест на
покойниците, могат да умилостивят Бога и да покрият
много грехове.
... Църквата е определила специални дни в тяхна памет на
починалите. Те винаги са в съботен ден, защото тогава Господ
Иисус Христос е бил също Покойник, с тялото Си в гроба. В
тези дни се извършва специално богослужение - Литургия за
упокой и Обща панахида, която отбелязваме като Задушница.
Mолитвени възпоменания за тях правим и на техните
гробове, като ги почистим, прикадим и украсим с цветя,
красиви като добродетелите на починалия, като запалим
църковната свещ и като раздадем малък дар на колкото се
може повече познати и непознати, за да могат и те молитвено
да поменат с "Бог да прости!" нашите сродници.
Кога Църквата прави (и кога не прави) помени за
починалите?
Общ помен за починалите Църквата извършва
в съботния ден срещу Неделя Месопустна (пред Великия
пост) - срещу Месни заговезни
в съботния ден срещу Петдесетница (наричана не съвсем
удачно и Черешова задушница)
в съботния ден срещу Архангеловден - Архангелова
задушница

В определени периоди Църквата е отредила също помени-

панахиди да не се правят. Ние почитаме първом Господаря на
живота и на смъртта, без да прекъсваме да се молим за
нашите покойници в следните дни:
през първата седмица на Великия пост
от Лазарева събота до Томина неделя (Неделя след
Пасха)
от навечерието на Рождество Христово (Игнажден) до
Ивановден.

Задушница пред Петдесетница
Съботният ден пред Петдесетница е ден в памет на всички
починали с вяра православни християни.
Всеки съботен ден е ден за възпоминание на покойниците, а
задушница пред Петдесетница е нарочен възпоменателен ден.
След Възнесението на Господа входът на Царството
небесно в невидимия свят - на рая, е отворен. Затова в
този ден Църквата усърдно се моли през него да влязат
починалите с вяра - и ще се моли за тях до свършека на
света.
На Петдесетница са дадени даровете на Светия Дух, които
очистват от всяка сквернота. Преди този ден и на самия ден
Църквата усърдно се моли за очистване от сквернотата на
греха и опрощение на починалите с вяра в Христа.
Опечалените по смъртта на свои близки от предния ден и на
самия ден посещават гробищата, палят свещи и кандила,
поставят цветя, преливат гробовете с вино, кадят над тях с
тамян, носят жито, и в израз на вярата във възкресението
разчупват хляб и раздават донесеното от името на
покойниците молитвено да се помене: Бог да прости.

† ВИЖТЕ ОЩЕ
Против ереста на новостилието
Икуменизъм в развитие - след като Б"ПЦ" напусна
ССЦ
Отстъплението от вярата наречено "нов стил"
ЗА СЪКРАЩАВАНЕТО НА ЛИТУРГИИТЕ, ТАЙНСТВАТА И
ТРЕБИТЕ В НОВОСТИЛНАТА ЦЪРКВА
ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ОГЛАШЕНИЕТО
ЗАЩО БОГ НИ ИЗОСТАВИ
За Петровият пост и въпросите, които поражда
ЗА КОРЕНА НА ЗЛОТО, ЗА НАЧАЛОТО НА
ОТСТЪПЛЕНИЕТО НА РОДНАТА НИ „ЦЪРКВА“, ЗА
БЪЛГАРСКАТА СХИЗМА
Театърът на антихриста
ИСТИНАТА ЗА НАШИЯ НАРОД
Християнството на българите и техните владетели
ИДЕЯТА "ПРАВОСЛАВНИ БУДИТЕЛИ"
Православна ли е демокрацията
Народе, народе...
Защо се премахва вероучението
За старостилния икуменизъм
КОЙ СТОИ ЗАД ОТСТЪПЛЕНИЕТО

ДИСЕКЦИЯ НА ЧОВЕКООМРАЗАТА
ПАСТИРСКО ОКРЪЖНО ПОСЛАНИЕ ПРОТИВ
МАСОНСТВОТО
Против юдомасонството
Изповедание на вярата
КЪДЕ СЕ Е СЪХРАНИЛО ПРАВОСЛАВИЕТО
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