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Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

SVETA ZEMJA - GOSPOD ISUS HRISTOS
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Патот на Голгота" е па-
тот на најголемите ма-
ки и стра дања на зем-

ниот живот на Дарителот на 
животот, Гос под Исус Хрис-
тос, понижу вања, тепања, плу    -
кања, жед за вода, кр ва вења 
од Хрис товата глава во која 
навле гуваат трњата од Тр но-
виот венец. Тоа е патот по кој 
ка пеа капки од чистата не-
вина крв на Спасителот, крв-
та на Новиот Завет. Патот по 
кој Самиот Господ го но сеше 
врз рамењата огром ниот др-
вен Крст, на кој ќе биде расп-
нат на местото на расп ну ва-
ње, наречено Че реп  ница или 
на еврејски јазик, Голгота. Па-
тот на стра данието наречен 
"Виа Доло роса", се состои од 
14 ста ници, со векови забеле-
жани и неизбришани од вре-
мето. И се движат луѓето по 

"Јас... не најдов кај Него никаква кривица во она, 
во што Го обвинувате; ... Он не направил ниш-
то, што би заслужувало смрт; Но народот 
про  должува да вика: 'Распни Го, распни!'" 

Понтиј Пилат по трет пат им рече: "Јас не најдов 
во Него ништо, што за служува смрт; Пре су-
дува по желба на првосвештениците, управ-
ниците и народот Исус да биде распнат". 

Пилат ги измива рацете со вода пред народот 
велејќи: "Невин сум за крвта на Овој Пра-
ведник; мислете му вие!", а народот му од-
говара: "Крвта Негова нека падне на нас и на 
нашите деца!" 

него, луѓето од цел свет, со 
векови и векови, носејќи го-
лем др вен Крст на рамењата, 
зас танувајќи и поклонувајќи 
се на секоја станица (место 
на застанување)  и оддавајќи 
му почит на Исус Христос.

ЧЕТИРИНАЕСЕТ СТАНИЦИ

Првата станица е Пре то-
ријата (судницата) и затворот, 
од каде што војниците ќе го 
поведат Господ Исус Христос 
на распнување. Но, да пот-
сетиме дека претходно, цела 
чета војници, откако го во ве-
ле во "Преторијата", го маче-
ле, се исмевале со Него, го 
плу кале, Му ставиле Трнов 
венец на главата (од нив ис-
плетен), Му дале во десната 
рака трска, го соблекле и Му 
облекле багреница. Овде Пи-

лат за Исус Христос вели де-
ка е праведник: 

"Јас... не најдов кај Него ни-
каква кривица во она, во што 
Го обвинувате; ... Он не напра-
вил ништо, што би заслу жу-
вало смрт; Но, народот про-
дол жува да вика: 'Распни Го, 
распни!'" 

Понтиј Пилат по трет пат 
им рече: "Јас не најдов во 

Него ништо, што заслужува 
смрт; Пресудува по желба на 
првосвештениците, управ ни-
ците и народот Исус да биде 
распнат". (Лука 23, 13-15, 21-
22, 24)

Пилат ги измива рацете со 
вода пред народот велејќи: 
"Невин сум за крвта на Овој 
Праведник; мислете му вие!", 
а народот му одговара: "Крв-

"
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

A PATOT NA STRADANIETO
та Негова нека падне на нас 
и на нашите деца!" (Мат. 27, 
24-25)

Спред преданието, Хрис-
тос бил затворен пред да би-
де изведен на судење пред 
Понтиј Пилат.

Во судницата, и до ден де-
нес, се наоѓа камена пештера 
(затвор). Во неа е сместена 
една камена клупа со плоча 
во која се издлабени две дуп-
ки (два отвора). Според пре-
данието овде Господ бил ма-
чен, со нозете провлечени 
низ отворите и долу врзани 
со синџири.

Во Судницата во која бил 
осуден Господ се наоѓа пра-
вославен храм.

Втората станица: Господ 
Исус Христос со тешки маки 
го носел големиот и тежок 
дрвен Крст. 

Третата станица, е место 
каде што Исус Христос пад-
нал од тежината на Крстот. 
Крстот останал врз Неговата 

глава, грбот и половините, 
како и врз нозете.

Четвртата станица е мес-
тото на сретнувањето на 
Исус со Мајка Му, местото на 
грчот и болот меѓу Божјиот 
син и Богородица. Обеле жа-
но е со една мала капела, на 
чиј влез се наоѓа барељеф на 
Христос со Богородица. Ов-
де Неговата Мајка Прес вета 
Дева Марија, Му пришла на 
Својот Син Единец, кој це ли-
от бил во пот и крв од бо де-
њето на Трновиот венец и од 
носењето на тешкиот Крст. 
Таа, со мајчинска љубов го 
фатила по десната рака, и со 
Своето рамо се доближила 
до Крстот, сакајќи да му по-
могне. Се погледнале двај-
цата. Тоа е поглед на неиз-
мерно сожалување и неиз-
мерна болка во душата. 

Петтата станица е место 
каде што Симон Киринеецот, 
кој се враќал од поле, го те-
рале да го носи Крстот Хрис-

тов. На ова место се наоѓа 
Фрањевска капела. Тука, во 
ѕидот, се наоѓа камен на кој 
Исус се потпрел. (Патниците 
задолжително со дланка го 
допираат ова место.) Из ма-
чен и искрварен од повеќе 
од 90 рани и тоа само од рим-
скиот двострук камшик со 
оловни топчиња на краевите, 
Христос паднал, истоштен од 
тежината на тешкиот Крст. 

Шестата станица е место 
каде што се наоѓа грчко-ка-
толичка капела, каде што ми-
лосрдната Вероника истр-
чала да ги избрише потта и 
крвта од лицето на Христос, 
изобличено под товарот на 
Крстот. Таа брзо и смело из-
легла пред Него, не обр ну-
вајќи внимание на стража-
рите. Подоцна, кога ја поглед-
нала крпата, видела дека на 
неа останал Светлиот лик на 
Господ Исус Христос. Врз ос-
нова на Тој лик почнале да се 
прават икони и  се воспо ста-

вила почит кон иконите во 
црквите.

Седмата станица е место 
каде што Исус Христос, ис-
тоштен, повторно паднал на 
земјата, притиснат од Крстот. 
На вратата веќе била зале-
пена Христовата смртна пре-
суда. Тоа место се наоѓа во 
близина на куќата на Веро-
ника (оддалечено е околу 70 
чекори), кај една врата која 
напред се отвора во камен 
отвор. Над вратата се наоѓа 
решеткаст прозорец и рим-
скиот број - VII место на за-
станување. Поради тоа, оваа 
врата е наречена Судска вра-
та. Денес на ова место се 
наоѓа Фрањевска капела. 
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