"При крстот Исусов стоеја мајка Му Негова и
сестрата на мајка Му, Марија Клеопова, и
Марија Магдалина", и ученикот Негов, љубениот и предобар ученик Свети Јован Богослов. "Жено, ете ти син!" - й рече на мајка
Си, и "Ете ти мајка!" - му рече на ученикот. И
од тој час ученикот ја зеде при себе. (Јован
19, 25-27)
А беше веќе околу шестиот час и настана мрак по
целата земја, до деветтиот час и сонцето потемне, и црковната завеса се расцепи преку
средината. А Исус извика гласно и рече:
"Оче, во Твои раце Го предавам Својот дух!"
И штом го рече тоа, издивна.
Христос по трет пат паднал
под товарот на Крстот кој го
носел на рамената. Оваа станица се наоѓа во непосредна
близина на црквата на Све-

ИСУС СЕ ВРТИ КОН ЕРУСАЛИМСКИТЕ ЖЕНИ

ката на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Во црна
долна облека, со тага во душата, со неизмерна болка,
гледала како Нејзиниот Син
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атуваме по патот на
Голгота. Се наоѓаме на
Осмата станица.
Осмата станица е место
каде што Исус застанал заради плачот на ерусалимските
жени, заради неправдата кон
Исус Христос. Исус се свртел
и им викнал: "Ќерки ерусалимски, не плачете за Мене, туку
плачете за себе и за своите
деца; зашто, ете, се прибли-

жуваат деновите, кога ќе се
рече: Блазе на неплодните и
на утроби што не родиле, и
на гради што не доеле! Тогаш
ќе почнат да им велат на планините: Паднете врз нас, и на
ридиштата, покријте нè!" Ова
место е одбележано со латински крст на ѕидот од православниот манастир.
Деветтата станица е местото каде што Господ Исус

тиот Гроб или црква "Христово Воскресение". Денес тука има коптски манастир, а
еден свештеник постојано е
дежурен покрај ова свето
место.
Десеттата станица се наоѓа во црквата "Христово Воскресение", во самата Црква
на Голгота. На оваа станица
го соблекле Христос за да го
распнат. Надворешните скали водат директно на Голготата на тоа место. Патници,
замислете како изгледало тоа
болно соблекување на облеката на Христос, чие тело целото било во рани, од главата
до петиците, кои настанале од
ударите на римскиот камшик.

УДАРИТЕ НА
РИМСКИОТ КАМШИК

ЦРКВАТА "ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ"

Единаесеттата станица е
местото каде што Исус бил
прикован за Крстот. Сатански
слуга, држејќи голем чекан в
раце и со големи клинци го
приковал Господ Исус Христос за рацете и за нозете на
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го приковуваат на Крстот. Тука може да се почувствува
мајчината болка во душата,
при секој удар на чеканот и
навлегувањето на клинците
во телото на Господ. Во ликот
убиецот е прикажан црн, така како што засекогаш му е
мрачна, потемнета и црна душата, низ сите векови, за вечни маки во пеколот. Прекрасен латински ковчег украсен
со мозаик во 1938 година, го
означува местото каде што
Исус е прикован на Крстот
пред очите на Божјата Мајка.
Дванаесеттата станица е
местото каде што е кренат
Крстот со распнатиот Господ
Исус Христос. На оваа станица се наоѓа местото каде што
Христос умрел на Крстот, а
таа се нарекува станица на
Господовата смрт. Околу него стои стража. На десната
страна од Него стои Неговата
Мајка, Пресвета Богородица,
Мајката на сите нас. Лево од
Него се наоѓа Свети Јован Богослов, Неговиот верен ученик. Во близина е прикажана
и Мајката Божја, со меч на ле-
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вата страна во срцето. И еве,
се исполни тоа што е напишано во Светото Писмо:
И меѓу злосторници го ставиле. Било петок кога го распнале. А Исус рече: "Оче, прости им, оти не знаат што прават"!

РАСПНАТ МЕЃУ ДВАЈЦА
ЗЛОСТОРНИЦИ
Беше распнат на местото
наречено "Черепница" и тоа
ме ѓу двајца злосторници.
"При крстот Исусов стоеја
мајка Му Негова и сестрата
на мајка Му, Марија Клеопова, и Марија Магдалина", и
ученикот Негов, љубениот и
предобар ученик Свети Јован Богослов. "Жено, ете ти
син!", й рече на мајка Си, и
"Ете ти мајка!", му рече на ученикот. И од тој час ученикот
ја зеде при себе. (Јован 19,
25-27)
А беше веќе околу шестиот час и настана мрак по це-

наоѓа дупка во карпата во
која е кренат Чесниот Господов Крст. Христос починал
на Голгота точно пред 2005
години, во петок, на 14 март
(еврејски низан) во 9 часот
по еврејско сметање, односно во 15.00 часот по средноевропско време, на свои 33
години.
Тринаесеттата станица е
местото каде што Господ го
симнале од Крстот. По симнувањето, Неговото тело го положиле на "Плочата на миропомазание". Тоа е мермерна
плоча со црвеникава боја.
Долга е околу 2 метра, а широка 70 сантиметри. Подигната е околу 25-30 см од земјата и со својата местоположба точно ја покрива карпата
на која некогаш телото на
Христос било положено и миропомазано пред погребувањето. На ова место, со векови, аџиите се поклонуваат со
благодарност кон Бога и на
Неа осветуваат икони, крсто-

ГРОБОТ НА ИСУС ХРИСТОС

PREDAVAM SVOJOT DUH!"
лата земја, до деветтиот час;
и сонцето потемне, и црковната завеса се расцепи преку
средината. А Исус извика
гласно и рече: "Оче, во Твои
раце Го предавам Својот
дух!" И штом го рече тоа,
издивна. На оваа станица се

ви и разни предмети.
Четиринаесеттата станица е местото каде што се наоѓа Светиот Живоносен Гроб,
Гробот на Вечно Живиот Господ, Кој ја победи смртта, го
победи сатаната и докажа дека овој земен живот не е крај,

ИСУС ХРИСТОС ПРИКОВАН И РАСПНАТ НА КРСТОТ КАДЕ УМИРА

ПЛОЧА НА МИРОПОМАЗАНИЕ

туку е само почеток на еден
нов вечен живот, само преселување од земниот живот
кон небесниот, премин преку Христа и со Христа, од
смрт во живот.
На ова место, на Христовиот Гроб, се јавува најнеобично чувство кај човекот:
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Божјата љубов кон своите
созданија и синовската љубов кон својот Бог и Создател.

Со благослов на Неговото
Високо Преосвештенство
Митрополит Европски г. Горазд

