
ПРАВИЛО ЗА СПОМЕНАВАНЕ НА ПОКОЙНИЦИ 

Заради молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Сине 

Божий, помилуй нас. 

Свети Боже ... Отче наш ... (стр. 108) 

Тропари 

Творче и Господи, Ти си устроил всичко с дълбока мъдрост и даваш на 

всички онова, що е полезно за тях! Успокой и душите на Твоите раби, 

защото те на Тебе възложиха упованието си - нашия Творец, Промислител 

и Бог. 

С л а в а... 

Богородице безневестна, спасение на верните, тебе те имаме за твърдиня, 

пристанище и благоприятна молит-веница пред Бога, Когото си родила по 

плът. 

И  с е г а... 

Кондак 

Със светиите успокой, Христе, душите на Твоите раби, където няма болка, 

нито скръб, нито въздишка, а живот безкраен. 

Други тропари 

Спасителю, успокой с духовете на починалите праведници душите на 

Твоите раби като ги запазваш в блажения живот, който е у Тебе, 

Човеколюбче. 

Господи, успокой в Твоето покоище, гдето почиват всички Твои светии, и 

душите на Твоите раби, понеже Ти си едничък Човеколюбец. 

С л а в а... 

Ти си Бог, Който слезе в ада и разруши веригите на окованите. Затова сам 

успокой и душите на Твоите раби. И  с е г а... 

Единствено чиста и непорочна Дево, която си родила безсеменно Бога, 

моли да се спасят душите им. Господи, помилуй (12 пъти) 

 



Молитви 

Дай, Господи, прошка на греховете на всички наши отци, братя и сестри, 

заминали си преди нас с вяра и надежда за възкресение, и направи вечна 

тяхната памет (три пъти). 

Молитва за починали родители 

Господи Иисусе Христе, Боже наш! Ти си пазител на сираците, прибежище 

за скърбящите и утешител на плачещите. Аз, който съм сирак, прибягвам 

при Тебе, охкам, плача и Ти се моля: послушай молбата ми, не отвъръщай 

лицето Си от въздишките на моето сърце и от сълзите на очите ми. Моля 

Ти се, милосърдни Господи, намали скръбта ми заради разлъката ми с моя 

скъп баща (или моята скъпа майка) (името). Приеми душата му (й) в 

Твоето небесно Царство. Прекланям се пред Твоята света воля и Те моля 

да не отнемеш от него (нея) Твоята милост и доброеърдечие. Зная, 

Господи, че Ти, Съдията на целия свят, наказваш децата заради греховете и 

нечес-тията на бащите. Но и това зная, че Ти помилваш родителите заради 

молитвите и добродетелите на чедата! Със съкрушение и сърдечно 

умиление Те моля, милостиви Съдия, не наказвай с вечно наказание 

починалия (починалата) незабравим за мене Твоя раб, мой баща 

(незабравима за мене Твоя рабиня, моя майка) (името), а му (й) прости 

всички съгрешения, които е сторил (сторила) в тукашния живот волно и 

неволно, с думи и дело, съзнателно и несъзнателно, и по Твоето 

милосърдие и човеколюбие, заради молитвите на Пречистата и Пресвета 

Богородица и на всички светии, помилвай го (я) и избави от вечните мъки. 

Ти, милосърдни Отче на родителите и на чедата! Дай ми през всички дни 

на моя живот дори до последното ми издихание да не преставам да 

поменувам починалия си баща (майка) в моите молитви и да Те моля, 

праведни Съдия, да го (я) настаниш в место светло, в место блажено, в 

место прохладно и в место спокойно, при всички светии, дето няма 

никаква болест, скръб и въздишка. Милостиви Господи! Приеми тази моя 

нищожна молитва за Твоя раб (рабиня) (името) и му (й) въздай за 

трудовете и грижите по моето възпитание във вярата и в християнския 

живот, защото той (тя) ме научи преди всичко да зная Тебе, моя Господ, 

благоговейно да Ти се моля, на Тебе само да се уповавам в нещастията, 

скърбите и болестите, и да пазя Твоите заповеди. Защото Ти си Бог на 

милостите и човеколюбието, Ти си успокоение и радост на Твоите верни 



раби, и затова на Тебе отдаваме слава, с Отца и Светия Дух, сега и винаги, 

и във вечни векове. Амин. 

Молитва за починал съпруг 

Господи Вседържителю, Иисусе Христе! Ти си утеха на плачещите и 

защита на сиромасите и вдовиците! Ти си рекъл: "Повикай ме в деня на 

твоята скръб и Аз ще те избавя". И ето, в тези дни на непосилна скръб аз 

прибягвам при Тебе и Ти се моля: не отвръщай лице от мене и чуй молбата 

ми, която Ти принасям със сълзи. Господи и Владико на всичко! Ти си 

благоволил да ме съчетаеш с един от Твоите раби, за да бъдем едно тяло и 

един дух. Ти си ми дал Твоя раб (името) за съжител и защитник. На Твоята 

блага и премъдра воля е било благоугодно да ми го отнемеш и да ме 

оставиш сама. Аз се прекланям пред тази Твоя воля и в дните на моята 

скръб прибягвам при Тебе. Премахни тъгата ми поради разлъката ми от 

Твоя раб и моя другар. Като си отнел него от мене, не отнемай от мене и 

Твоята милост. Както някога си приел двете лепти на вдовицата, така 

приеми и тази моя молба. Спомни, Господи, душата на починалия Твой 

раб (името), прости му всички съгрешения, които е сторил волно или 

неволно, с дума и с дело, съзнателно и несъзнателно. Не го погубвай 

заради беззаконията му и не го предавай на вечни мъки, но заради 

голямата Си милост и многото Си щедрости, облекчи и прости всичките 

му съгрешения, и го настани при Твоите светии, дето няма болести, нито 

скръб, нито въздишка, а е безкраен живот. Моля и прося, Господи, дай ми 

през всички дни на моя живот да не преставам да се моля за починалия 

Твой раб, и дори до последното си издихание да му изпросвам от Тебе, 

Съдията на целия свят, прошка за всичките му съгрешения и да бъде 

заселен в небесните жилища, приготвени за ония, които Те обичат. Защото 

няма човек, който да е живял и да не е съгрешил; само Ти едничък си без 

грях и Твоята правда е вечна правда. Вярвам, Господи, и изповядвам, че Ти 

ще чуеш моята молитва и не ще отвърнеш лицето Си от мене. Ти, като си 

видял вдовицата, че много плаче, смилил си се и си възкресил сина й, 

който бил носен за погребение. Така се смили и утеши и мене в моята 

скръб. Приеми молбата ми за Твоя починал раб и го въведи във вечния 

живот. Защото Ти си наша надежда, Ти си Бог, Който милуваш и спасяваш, 

и затова на Тебе отдаваме слава, с Отца и Светия Дух, сега и винаги и във 

вечни векове. Амин. 

 



Молитва за починала съпруга 

Господи, Вседържителю Иисусе Христе! В сърдечно съкрушение умилено 

Ти се моля! Успокой, Господи, душата на починалата Твоя рабиня (името) 

в Твоето Царство. Ти, Владико Вседържителю, си благоволил към 

съпружеския живот на мъжа и жената, и си казал: "Не е добро за човека да 

бъде сам; да му сътворим помощник, нему подобен." Ти си осветил тоя 

съюз по образа на духовния съюз между Христа с Църквата. Вярвам, 

Господи, и изповядвам, че Ти си благословил да се съчетая и аз в този свят 

съюз с една от Твоите рабини. Но на Твоята блага и премъдра воля е било 

благоугодно да ми отнемеш тая Твоя рабиня, която си ми дал за 

помощница и съпътница в моя живот. Прекланям се пред тази Твоя воля и 

Ти се моля от все сърце: приеми тази моя молба за Твоята рабиня (името) и 

прости й всичко, що е съгрешила с думи, с дело и с помисъл, съзнателно и 

несъзнателно; ако е обичала земното повече от небесното; ако е 

пренебрегвала чедата си; ако е огорчила някого с думи или с дело; ако е 

възроптала в сърцето си против Бога и ближния си, или е осъдила някого, 

или е посегнала на плода на утробата си, или друго нещо зло е сторила. 

Всичко това й прости като благ и човеколюбив, защото няма човек, който 

да е живял и да не е съгрешил. Не влизай в съд с Твоята рабиня, Господи, и 

не я осъждай според греховете й на вечни мъки, но я пожали и помилвай, 

според Твоята голяма милост. Моля Те и прося, Господи на силите, дай ми 

през всички дни на моя живот да не преставам да Ти се моля за починалата 

Твоя рабиня и дори до края на живота си да й измолвам от Тебе, Съдията 

на целия свят прошка за нейните съгрешения. Ти, Боже, увенчай я с вечна 

слава в Твоето небесно Царство при всички светии, които там 

тържествуват, та заедно с тях да възпява Твоето пресвето име, с Отца и 

Светия Дух. Амин. 

Молитва за починали чеда 

Господи ИисусеХристе, Боже наш, Владико на живота и смъртта, 

Утешителю на скърбящите! Със съкрушено и умилено сърце прибягвам 

към Тебе и Ти се моля. Помени, Господи, в Твоето Царство починалия 

Твой раб моето чедо (името) и направи паметта му вечна! Ти, Владико на 

живота и смъртта, ми даде това чедо, и на Твоята блага и премъдра воля е 

било благоугодно да ми го отнемеш. Нека е благословено Твоето име, 

Господи! Моля Те, Съдия на небето и на земята, по безкрайната Си любов 

към нас грешните прости на починалия Твой раб моето чедо (името) 



всичките му съгрешения, които е сторил волно и неволно, с думи, с дело, 

съзнателно и несъзнателно. Прости, милостиви Боже, и нашите родителски 

съгрешения: да не пребъдват те върху чедата ни. Зная, че много 

съгрешихме пред Тебе и не изпълнихме заповедите Ти. Ако ли нашето 

починало чедо (името) по наша или по своя вина е служел на света и на 

плътта, а не на Тебе, Боже Господи, моля Те усърдно, прости му преблаги 

Боже, всичките му прегрешения. Христе Иисусе! Ти си възкресил 

дъщерята на Иаир по вярата и молитвата на баща й. Ти си изцерил 

дъщерята на хананейката по просбата на майка й. Чуй и моята молитва, не 

презирай и моята молба за чедото ми (името). Прости, Господи, прости 

всичките му съгрешения и очисти душата му, избави я от вечните мъки, и я 

засели при всички Твои светии, които отвека са Ти благоугодили, дето 

няма болест, нито скръб, нито въздишка, а е безкраен живот. О, Господи! 

Няма човек, който да е живял и да не е съгрешил. Само Ти едничък си без 

грях и, когато ще съдиш света, нека моето чедо да чуе превъжделения Твой 

глас: "Дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, 

приготвено вам от създание мира". Защото Ти си Бог на милостите и 

щедростите, Ти си нашият живот и възкресение и затова на Тебе отдаваме 

слава, с Отца и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. 

Молитва 

при разлъка на душа от тяло, когато човек предсмъртно дълго страда 

Владико Господи Боже Вседържителю, Отче на нашия Господ Иисус 

Христос, Който искаш да се спасят всички хора и да достигнат до познание 

на истината; Който не искаш смъртта на грешника, но да се обърне и да 

бъде жив! Молим Ти се и умилено просим: развържи Твоя раб (името), 

който сега се преселва при Тебе, от всяка връзка и го освободи от всяка 

клетва. Прости всичките му прегрешения, сторени от младини дори до 

този час, съзнателни и несъзнателни, с дело и с думи, изповядани на 

неговия духовен отец, или поради забравяне, или поради страх и срам - 

неизповядани. Защото едничък Ти си, Който развързваш свързаните и 

изправяш съкрушените. Ти си надежда на безнадеждните. Ти можеш да 

прощаваш греховете на всеки човек, който се уповава на Тебе. Защото, 

макар и като човек, който носи плът, да е съгрешил, но не е отстъпил от 

Тебе, нашия истински Бог и Творец. Затова, о, преблаги и всемилостиви 

Господи, помилвай Твоя раб на Твоя Съд и заповядай като човеколюбец 

душата му кротко да се развърже от плътските връзки и по Твоето 



милосърдие да излезе от тялото очистена от всеки греховен порок. Приеми 

я с мир и я успокой при всички Твои светии в Твоите вечни жилища, 

заради светите страдания и проливането на животворната Кръв на Твоя 

Единороден Син Господа Бога и Спасителя наш Иисуса Христа, Който 

чрез тях изкупи нашия човешки род от вечното робство на врага. Затова и 

Ти си благословен с Твоя Единороден Син и с пресветия, благ и 

животворящ Твой Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. 

Молитва при биене на камбана за умряло 

О, премилостиви Спасителю! Заради горчивите мъки, които от любов към 

нас си претърпял на Кръста, а особено тогава, когато се е отделяла Твоята 

пресвета душа, смили се над тази душа, която се е отделяла от тялото, и я 

отведи във вечния живот. 

Пресвета Богородице, помощнице на починалите, свети Архангеле 

Михаиле, свети Ангели Пазители и всички светии, молете се за нея. Амин. 

 

Боже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, съсипа дявола и 

подари живот на Твоя свят! Сам Ти, Господи, успокой душите на 

починалите Твои раби:православните светеиши патриарси, преосвещени 

митрополити, архиепископи и епископи, които са Ти послужили в 

свещенически църковен и монашески чин; дарителите на храмове, 

православните праотци, отци, братя и сестри, тук и навсякъде лежащи; 

вождовете и воините, пожертвували живота си за вяра и отечество, убитите 

верни в междуособици, удавените, изгорелите, замръзналите, разкъсаните 

от зверове, без покаяние внезапно починалите и не успелите да се помирят 

с Църквата и с враговете си; в умопомрачение самоубилите се; всички, 

които са просили нашата немощна молитва и ония, за които няма кой да се 

помоли, както и лишените от християнско погребение ... в място светло, в 

място злачно, в място прохладно, дето няма никаква болка, скръб и 

въздишка. Всяко съгрешение, което са сторили с думи, или с дело, или с 

мисъл, прости, като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да 

живее и да не съгреши. Едничък Ти, Господи, сй без грях! Твоята правда е 

правда вечна и Твоето Слово е истина. Защото Ти си възкресението, 

животът и покоят на Твоите починали раби (имената), Христе Боже наш, и 

затова на Тебе отправяме славата с безначалния Твой Отец, и Пресветия, 

Благия и Животворящ Твой Дух, сега и винаги, и във вечни векове. Амин. 



+ + + 

В блажено заспиване дай, Господи, вечен покой на починалите Твои раби 

и направи вечна да бъде тяхната памет. 

+ + + 

Вечна памет! Вечна памет! Вечна памет!  

+ + + 

Заради молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже 

наш, помилуй нас. 

+ + + 

След това правило можеш да си прочетеш: II Мак. 12 гл.; 1 Сол. 4:13-17; 

Кор. 15:12-22; Йоан б:24-30;6:35-40 и дневното житие. 



ПРАВОСЛАВНИ ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ 

Всички книги в този сайт ги има свободно в интеренет 

пространството на съответните сайтове, които съм посочила. 

Аз само съм ги събрала на едно място и преобразувала в 

различни формати, за да могат да се четат от различни 

устройства.  

Ако оценявате труда ми и харесвате сайта може да направите 

дарение. 
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