
Н а древния арамейски език – 
езикът, на който е  говорил 

Иисус Христос, вместо „Отивам 
в  Йерусалим“ казвали „Изкачвам 
се в Йерусалим“. И не само, защото 
градът е съграден върху хълм, кой-
то настина трябва да бъде изкачен. 
Казват, че Йерусалим е  мястото, 
където човек е  най-близо до Бога. 
А приближаването към Него винаги 
е  свързано с човешкото извисяване 
и изкачването на душата нагоре към 
Създателя.

Старият Йерусалим е  основан 
от цар Давид преди повече от 3000 
години. Хоризонтът е  отрупан със 
средновековни укрепления и  кули, 
рушащи се останки от римско 
и  арабско време. Около него има 
долини и  склонове, превърнати 
в  просторни, зелени морави. Спо-
ред преданията, при цар Давид той 
се нарича Йевус. На арабски език 
името му е  ал-Кудс, което означава 
„свещен“. От дълбока древност е на-
ричен „пъп“ и  „център“ на света. 
В различно време е бил владение на 

Юдейското царство, държавата на 
Александър Македонски, Римската 
империя, Византия, Арабския хали-
фат, кръстоносците, татаро-монго-
лите, мамелюците, Османската им-
перия и Британската империя.

Старите крепостни стени са про-
рязани от седем порти. Шест от тях 
са отворени денонощно. Седмата, 
Златната порта, е зазидана. През нея, 
яздейки бяло магаре, е влязъл Спаси-
телят. Според едно предание, визан-
тийският император Ираклий запо-
вядал да я зазидат, след като внесъл 
през нея възвърнатия Свети кръст 
– за да не тъпче никой друг святото 
мястото с  нозете си. Според друго 
предание, портата зазидал Сюлейман 
Велики – за да не се сбъдне вярването 
на християните, че в Съдния ден през 
тези порти отново ще влезе Спаси-
телят. Пред Златната порта се нами-
ра най-скъпо струващото гробище 
в  света, тъй като евреите вярват, че 
в  Деня на Страшния съд ще бъдат 
възкресени най-напред юдеите, по-
гребани пред Златната порта.

Точно срещу Златната порта, от 
другата страна на долината, се на-
мира Гетсиманската градина. Тук 
е гробът на Света Богородица. Голя-
мо стълбище отвежда в подземието 
на храма, където е каменното ложе, 
приело тялото на Божията майка. 
Според преданието, оттук то е  ка-
чено на небето и отново съединено 
с душата й. Зад гроба, който е и цър-
ковен олтар, е  поставена чудотвор-
ната икона „Св. Богородица Йеруса-
лимска“.

Най-вълнуващият за христия-
ните маршрут безспорно започва 
при някогашната римска крепост 
Антония – до Лъвската порта. Тук, 
след бичуването на Спасителя, Пи-
лат си измива ръцете и го осъжда на 
смърт. На това място се издига храм, 
в  чийто купол е  изобразен голям 
трънен венец – спомен за Христо-
вите страдания. Оттук започва „Виа 
долороса“ – „Пътят на Страданието“ 
или „Пътят на Кръста“. Това е тясна, 
каменна улица, често преминаваща 
в стълбища, осеяна със сергии и ма-
газинчета, а между тях – параклиси 
и църкви, бележещи местата, където 
е  спирал Христос по пътя към Гол-
гота.

Заветната цел на поклонника-
християнин е Божи гроб. Евангели-
ето разказва, че Иисус е  погребан 
набързо в гробницата, която Йосиф 
Ариматейски приготвил за себе си. 
Църквата на Божи гроб представля-
ва огромен храмов комплекс, побрал 
хълма Голгота, гроба Господен и хра-
мовете на различни християнски из-
поведания – православни, католици, 
арменци, копти. Основната част от 
храма има кръгла форма – сим-
вол на безкрайността на Вселената. 
В центъра е Гробът Господен – оли-
цетворение на самия Бог, Творецът 
в  центъра на цялото си Творение. 
Куполът, който се издига над ротон-
дата и Божи гроб, е наричан омфлос 
– т.е. пъп, и всички християни смя-
тат това място за център на света.

Евангелието разказва, че кога-
то Иисус издъхва на кръста, става 
земетръс и  скалите се напукали. 
Невинната кръв на Спасителя по-
пила в  земята, където в  далечни 
библейски времена бил погребан 
Адам. Христовата кръв достигна-
ла до останките му и така първите 
хора били опростени, а човешкият 
род – изкупен. 

Да се изкачиш 
до Йерусалим

Църквата на народите в Гетсиманската градина.
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