
 

ДО ЕДИН БРАТ ОТ САРАЕВО, КОЙТО ПИТА ЗА  ПОМЕНАВАНЕТО НА 

МЪРТВИТЕ В ПОНЕДЕЛНИКА СЛЕД СВЕТЛАТА СЕДМИЦА 

 

Питаш: защо жените ходят на гробищата в първия понеделник след Светлата 

седмица? 

За да спазят един обичай, изпълнен със смисъл и красота. След осем- 

дневното прославяне на Христовото възкресение от мъртвите, на деветия ден 

христаянките отиват на гробовете на своите сродници, за да се помолят за тях, да им 

съобщят радостната вест за възкресението на Възкресителя и да покрият отново 

гробовете им с нови тревни чимове. Първо се отправят заупокойни молитви. С това ние 

изразяваме своята любов към скъпите и милите на сърцето ни хора, от които телесно и 

временно сме разделени. Знай -истински те обича този, който тайно се моли на Бога за 

теб. След молитвата се чука по кръста червено великденско яйце и се казва: Христос 

воскресе! С това ние поздравяваме покойниците с най-радостния поздрав и презирайки 

смъртта, ги уверяваме, че и за тях ще изгрее денят на възкресението от гроба. Накрая 

почистваме гроба от изсъхналата трева и поставяме нови чимове, които ще се раззеленят 

и ще го покрият с нова тревна покривка. Така изразяваме своята надежда, че в деня на 

всеобщото възкресение изтлелите тела на покойниците ще се превърнат в нови, небесни 

тела. Защото според истинното свидетелство на свидетеля на Христовото възкресение 

има „тела небесни и тела земни
”
. И още: Това тленното трябва да се облече в нетление, а 

това смъртното - да се облече в безсмъртие. Когато извършат всичко това, християнките 

още веднъж отправят молитва към Бога, покланят се на изток и си тръгват. 

И така, с молитвата те изразяват нашата любов, с червеното яйце и поздрава - 

нашата вяра, а с обновяването на тревното покритие - нашата надежда. Любов, вяра, 

надежда - и пак любов. Това е значението и смисълът на този обичай. 

По-нататък ти питаш защо в този ден на гробищата ходят само жени, а не и мъже, 

както е на другите задушници. С този понеделник започва седмицата на Жените 

Мироносици. А Мироносиците първи са посетили 

Господния гроб и първи са съобщили вестта за Христовото възкресение. Блажени са 

майките, сестрите и вдовиците, които по своята любов към починалите приличат на 

Жените Мироносици. Покойниците усещат нашето присъствие на гробовете им, чувстват 

- и още как - нашите молитви и жертви за тях, нашата любов към тях. И ние скоро ще 

почувстваме това - и аз, и ти - от другата страна на гроба, и ще бъдем благодарни на 

онези, които ни помнят и се молят за нас на Бога. 

О, брате мой, колко слаби са човешките думи, за да изразят тайната на живота и 

смъртта - чудната и страшна тайна, за която Ангелите си шепнат с покойниците! 

Добре са ни дошли християнските обичаи - прекрасни и изпълнени със смисъл, та 

да помогнат на нашите немощни души. 

Бог да те благослови и да ти дарува здраве! 

 


