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Още един балчиклия в мое 
лице на шести април 2019 
г.почувства и изживя послед-
ните мигове от земния жи-
вот на нашия Спасител-Исус 
Христос, който продължава 
нашето духовно убеждение за 
вярата в Доброто. Естествено 
това стана в Йерусалим-град, 
основан от цар Давид преди 
повече от 3 500 години, със 70 
различни имена оттогава, като 
в старите карти недвусмислено 
е посочено разположението му 
в центъра на света. 
 

В стария град, зад стените му, 
се намират трите символа на 
основните религии в Израел: 
Стената на плача-е свята за ев-
реите, църквата на Божи гроб-е 
свята за християните, Куполът 
на скалата на храмовия хълм-е 
свята за мюсюлманите. Кре-
постните стени са издигнати в 
библейски времена, доизграж-
дани от: римляни, византийци, 
араби, кръстоносци, осман-
ци...Като шест входни врати са 
отворени постоянно, а седма-
та-“Златната порта“ е зазидана 
от император Ираклий през 
628 г., защото тук за последно 
е минало шествие, когато са 
върнали Светият кръст и тук  
са посрещнали нашия Спаси-
тел, качен на бяло магаре с па-
лмови клонки и радостни въз-
гласи: „Осанна, на Давидовия 
син!“/ Ап.Марко/ В скоби ще 
отбележа Евангелията, писани 
от Апостолите Лука, Марко, 
Матей и Йоан/.
 Така в този незабравим за мене 
ден аз преминах по „пътя на 
болката“- „VIA DOLOROSA“, 
по който е преминал нашият 
Исус Христос, което не е само 
изкупление за нашите грехове, 
но и победа, която ще прео-
долее смъртта. Грехът носи 
своето неизбежно наказание, 
което е смърт. Нашият Създа-
тел е честен и справедлив и из-
исква наказанието на греха да 
бъде заплатено. Тъй като Бог 
е любещ и милостив, освен 
справедлив, Той изпраща Своя 
Еднороден Син да заплати  на-
казанието за човешките грехо-
ве, защото иначе сме обречени 
на цяла вечност. 
 Божията любов и милост са 
великолепно демонстрирани 

от думите на Христос, докато 
бивал разпнат на кръста, кога-
то поискал от Бог да прости на 
онези, които Го убиват поради 
невежество...
 Кръстният път започва от Лъв-
ската порта в мюсюлманския 
квартал и стига до Гроба Гос-
поден в християнския квартал. 
Трънливият път е разделен на 
14 спирки, като всяка от тях е 
свързана със станали събития, 
които са се случили при това 
гибелно изкачване на 600 метра 
от нашия Спасител. Всъщност 

това сега е една тясна стръмна 
уличка, направена с груби ка-
мъни, неочаквани стълбища, с 
които трябваше да се съобразя-

ваме да не се спънем, да пра-
вим място на нахалните хора, 
да не се отделим от групата и 
да не се изгубим в този подви-
жен Вавилон. До първа и втора 
спирка не бяхме допуснати, 
защото се намират в мюсюл-
манския квартал,където този 
ден, както обикновено, отново 
е имало размирици. От наша-
та екскурзоводка /за нея по- 
късно/, разбрахме, че тук бил 
Преториумът, в който Исус бил 
разпитан и осъден на кръстна 
смърт от Пилат Понтийски /
прокуратор на римска про-
винция в Юдея /26-36 г. след 
Хр./, който бил много свиреп 

и жесток и  знаел как да ужа-
си насъбралата се тълпа, която 
настоявала Христос да бъде 
разпнат. Смята се, че тук Пи-
лат е казал: „Това е човекът!“/ 
на лат. „Ecce Homo“/. Това 
впоследствие било написано 
и на арката. Като отдясно има 
два параклиса-на бичуването 
и на осъждането. Тук Христос 
отново е малтретиран по нечо-
вешки начин и взема кръста, 
където според Ап.Лука е казал: 
„Но нека бъде не Моята воля, 
а Твоята!“ Това е втората спир-

ка по пътя на болката.Третата 
спирка сега е Арменски па-
раклис, място, където нашият 
Спасител отново е замерян с 

камъни, оплюван, поругаван 
от крещящото сборище, което 
преди това, според Ап.Марко, 
го е посрещала с : „Осанна на 
Давидовия син!“.
 Тук той паднал за първи път 
под тежестта на кръста. Каме-
нен барелеф на входа на парак-
лиса изобразява този момент. 
Всяка спирка по пътя на болка-
та е маркирана с кръгла плочка 
с римски числа-в блъсканицата 
аз успях да снема пета, шеста 
и седма спирка, другите сним-
ки бяха размазани, защото 
тълпата постоянно ме рушка-
ше отвсякъде, отгоре на туй 
арабите-търговци крещейки 

хвалеха стоките си и придърп-
ваха туристите, да се чудиш 
кое по-напред да направиш/. 
На десетина метра е спирка № 
4- тук Христос срещнал май-
ка си, която като всяка майка, 
била до края с него, когато бил 
изоставен от хората.Тук също 
има параклис със снежно бял 
барелеф, отразяващ трогател-
ния миг на  срещата между Бо-
жия Син и Неговата Майка. На 
петата спирка на Исус му става 
лошо и римските войници за-
ставили един овчар киринеец, 
с име Симеон, който помогнал 
на Божия син да носи Кръста. 
Тук е построен францискан-
ски параклис и тук е мястото, 
където Исус се е подпрял на 
стената. Действително имаше 
малка вдлъбнатина с неясен 
отпечатък на ръка. 
 Така стигнах до шестият ва-
жен и трагичен момент за на-
шия Спасител. В жестоката 
жега, потен, с трънен венец 
на главата, смъртно бледен, 
постоянно бичуван от римски-
те войници и ревящата тълпа, 
пред него излязла една девойка 
с име Вероника /в превод- но-
сител на победа/, която изва-
дила една бяла ленена кърпа и 
изтрила потта и окървавеното 
лице на Христос.  И отново 
чудо-веднага върху плата се 
запечатал неговия образ. Днес 
тази реликва се пази в църква-
та „Св. Петър“ в Рим. Днес се 
смята, че Вероника е покрови-
телка на фотографите, а ита-
лианците са убедени, че с това 

платно се е излекувал техният 
император Тиберий. 
 На седмата спирка е мястото, 
където Исус е паднал за втори 
път. Отново има малък фран-
цискански параклис и римска 
колона, върху която е писана 
смъртната присъда на Спаси-
теля. Това ми съобщи нашата 
всезнаеща водачка-  Катерина 
Михнев. Вярвало се е, че тук се 
е намирала портата на Присъ-
дата, през която Исус напуска 
града и се отправя към Голгота, 
връх, отдалеч приличащ на чо-
вешко чело, лоб. 
 На осмата спирка сега има 
гръцки манастир „ Св. Ха-
ралампий”, където на камъка с 

На библейска земя

Хаджи Георги Йовчев с екскурзоводката Катерина Михнев, полиглот 
от Русе. 

Мястото, където са образали Христос

 Спирка № VI, където девойката Вероника изтрива с кърпа лицето 
и раните на Христос и става чудо, на кърпата се изобразява образа 
на Спасителя. 

Тези предмети са вече осветени и стават свещени

Хаджи Георги пред веригите на Свети Георги

В свещените води на река Йордан

латински кръст има и надпис: 
„Исус Христос е Победител“.
Тук вече извън града Божият 
Син среща благочестиви пла-
чещи състрадателни жени, 
които утешава с думите /спо-
ред Ап.Лука/: Дъщери йеруса-
лимски, не плачете за мене, а 
плачете за себе си и за чедата 
си...“
 Деветата спирка представля-
ва колона, вградена във вра-
тата на коптска църква, Исус 
пада за трети път и оттук Той 
вижда мястото на разпятието 
си. Последните пет спирки са 
в базиликата на Божия гроб, 
малко каменно стълбище води 

към място, където Христос е 
разсъблечен- това е десетата 
спирка- тук е символичният 
връх Голгота. 
 Единадесетата спирка е вели-
чествена мозайка, която укра-
сява мястото, където Спасите-
лят е прикован на кръста. 
 На дванадесетата спирка Исус 
издъхва на кръста. Според 
Евангелието на Ап.Матей, точ-
но тогава е станало земетресе-
ние. 
 Тринадесетата спирка е ка-
мъкът на помазването, където 
Йосиф Ариматейски поискал 
разрешение от Пилат да умие 
тялото на Христос и след това 
го сложил в своята предва-
рително изкопана за себе си 

ниша. Тук е и мястото, къде-
то Мария е получила тялото 
на своя син след свалянето от 
кръста.
 Четиринадесета спирка е са-
мият Божи гроб. Намира се в 
центъра на Ротондата в богато 
украсен куполен параклис. За 
да вляза в него чаках четири 
часа и двадесет минути. Пър-
воначално гробът се намирал 
в пещера, изсечена в скалата, 
като Йосиф като негов после-
довател сложил тялото в нея, 
а Ротондата е построена върху 
и около  нея. Свещената скала 
е покрита с мрамор, а над нея 
има рисунки, изобразяващи 

Възкресението. Самият гроб 
е покрит с мраморна плоча, 
поставена през  1555 г.  
Преддверието на гробницата е 
т. нар. „Параклис на Ангела”. В 
центъра, в резбован паластир, 
под стъклото се пази част от 
скалата, на която според пре-
данието е седял Ангел. Когато 
Мария  и другите жени дошли 
сутринта и не намерили вече 
възкръсналия Христос, Анге-
лът им казал великата вест: „ 
Христос Възкръсна. Защо тър-
сите живия при мъртвите, няма 
го тука?!“ 
 В помещението на самия 
Божи гроб влязохме трима 
човека. Аз и две жени, като в 
разговор след това разбрах, че 

едната е от Мексико, а другата 
от Индонезия. Пространството 
е някъде два на два метра. Тук 
е ложето, покрито с мрамор-
на плоча. Върху мраморната 
лавица, опасващо ложето от 
всички страни има три ико-
ни на Възкресението. Вътре 
стояхме около минута, като 
гръцкия свещеник ни подкани 
да излезем. Тук осветих всич-
ко, което носех от България 
и което купих в Йерусалим. 
А от нашата нежна и красива 
екскурзоводка, родената в Ру-
се-Катерина Михнев, която от 
20 г. живее в Израел, научихме 
за благодатния огън, разцепил 

колоната на храма през 1579 г. 
А в старият град на Йерусалим 
се намират 96 християнски, 43 
ислямски и 36 юдейски свети-
ни. Дори отдалече ни показа 
лявото крило на голямата дър-
вена порта на високото, повече 
от човешки ръст, място с над-
пис, издялан с ножче:“Нетко 
от Копривщица-1854 лето.“ 
Така тази жена, която се само-
подтиква да прави добрини, ми 
сподели, че от другата страна 
на Божия гроб има неугледен 
вече храм, където са скални-
те гробове на Св. Никодим 
и Св. Йосиф Ариматейски /
последователи на Христос/. 
Тук сега се намира и обгоря-
ла църква,която по времето на 
първото българско царство е 
била българска собственост, в 
която се е носила нашата реч. 
А през 1538 г. руският дипло-
мат Трифон Коробейников я 
споменава:“Голяма българска 
черква, в която горяли 15 злат-
ни кандила...“ За съжаление 
сега е собственост на Антио-
хийската патриаршия в Сирия. 
Тук от екскурзоводката научи-
хме за ритуалите и правилата, 
които са установени през 1852 
г.от Отоманската империя. И за 
да няма конфликти  от седем 
века ключовете от църквата са 
поверени на две мюсюлмански 
семейства.Това са  накратко 
моите натрупани впечатления, 
описвайки моментите, които 
видях и преживях-единстве-
ното място в светай, където 
винаги е Пасха, като в нашите 
човешки души на всички езици 
не заглъхва химнът на надеж-
дата за Възкресение. 
             хаджи Георги ЙОВЧЕВ


