


Послије Тајне вечере  и причешћавања Христос је 

са ученицима отишао на Маслинску 

гору.Гетстимански врт је био засађен дрвећем од 

старина и припадао је цару Давиду.Знајући да ће 

га Јуда издати,Христос је желио прије страдања 

пренесе молитву своме Оцу небеском.



Затражио је од тројице ученика:Петра,Јакова и Јована 

да се заједно са њим моле,а затим се удаљио.Био је 

свјестан тежине мучеништва и од те помисли 

подрхтавало је његово биће.Зато упућује молитвене 

ријечи:”Оче мој,ако је то могуће,нека ме мимоиђе 

чаша ова:али опет не како ја хоћу ,него како ти!”

Христове ријечи потврђују да је Христос имао 

осјећање страха.Као и сви људи Христос је осјећао 

тугу и радост. Од људи се разликовао по својој 

безгрешности,јер никада није учинио ниједан 

гријех.Молитвене ријечи о чаши страдања указују да 

је био свјестан предстојећег распињања на крст;знао 

је шта га чека на Велики петак.



Истовремено ,он се повинује вољи Оца небеског 

изговоривши:”Али опет не како је хоћу,него како 

ти!”Мт 26,39.

Тиме указује да је важније покоравати се Божијој вољи 

,него људској.Помоливши се, врати се међу ученике и 

наће их гдје спавају,те рече Петру”Зар не могосте 

један час пробдјети са мном”Затим је отишао  по 

други и трећи пут да се помоли Оцу небеском и исто 

тако  нађе ученике да спавају.Христос објављује 

ученицима:”Ево приближио се час,и Син Човјечи 

предаје се у руке грешника.Устаните,хајдемо!Ево 

приближио се издајник мој”Мт.26, 45-46.



У том тренутку дошао је јуда предводећи римске 

војнике и јеврејске старјешине.Пришао је Христу 

и пољуби га у образ.

То је био знак да ухвате Христа.



Када су војници пришли Христу  апостол Петар 

потегну нож  и одсјече ухо  слуги првосвештеника,који 

се звао Малхо.Тада рече Исус Петру:”Стави нож у 

корице!Чашу коју ми је дао Отац зар да не 

попијем?”Јн 18,11.

Затим чета,заповједник и слуге везаше Христа.Одвели 

су га најприје просвештенику Ани,а затим Кајафи.

Овим догаћајем наступили су тренутци Христовог 

Страдања.



Послије Тајне вечере  и причешћавања Христос 

је са ученицима отишао на Маслинску 

гору.Гетсимански врт је био засађен дрвећем од 

старина и припадао  је цару Давиду.Знајући да 

ће га Јуда издати,Христос је желио прије 

страдања принети молитву своме Оцу небеском

Затражио је од тројице ученика:Петра,Јакова и 

Јована да се заједно са њим моле,а затим се 

удаљио. 



Христос објављује ученицима:”Ево приближио 

се час,и Син Човјечи предаје се у руке 

грешника.Устаните,хајдемо!Ево приближио се 

издајник мој”

Јуда је пришао Христу и пољубио га и дао знак 

да га ухвате.

Када су војници пришли Христу  апостол Петар 

потегну нож  и одсјече ухо  слуги 

првосвештеника,који се звао Малхо.





У току ноћ са  четвртка на петак јеврејски 

Велики синедрион на челу са 

правосвештеником Кајафом осудио Христа на 

смрт .



Мећутим пресуда није могла пити испуњена без 

потврде римске власти.Због тога су Христа рано ујутру 

одвели код Пилата

Христос није имао никакву кривицу због које је могао 

бити осућен на смрт.Да би уозбиљили ствар Јевреји су 

га оптужили  да је он самопроглашени цар 

јудејски.Уколико би се испоставило да је Христос 

претендент  на било какву власт,то би било довољно да 

га осуде на смрт.



Пилатово питање је било:”Јеси ли ти цар јудејски?”Лк 23,3

Христос је одговорио ”Ти кажеш”-чиме је дао потврдан 

одговор.Одговор је био истинит јер Христос заиста јесте царског 

поријекла од лозе Светог пророка и цара Давида.С друге 

стране,Он је и божанског поријекла,од Цара  над 

царевима,самога Господа Бога.Христос појашњава”Царство моје 

није од овога свијета”Јн 18,36-јасно је рекао да није политички 

кандитат.



На основу саслушања Пилат је донио одлуку 

рекавши:”Не  налазим никакве кривице на овом 

човјеку”Лк 23,4.

Када је Пилат сазнао да је Христос  Галилејац послао га 

је Ироду,управнику галилејском.

Ирод се обрадовао сусрету са Христом,желећи да види 

неко чудо.Мећутим Христова мисија није била да 

забавља господаре.Изазвало је то Иродов гнијев и 

нареди да му обуку  бјелу хаљину и  да га врате Пилату.

Пилат је сазвао  правосвештенике,старијешине и народ 

и саопштио им је да је Христос невин.



А Исус изиће напоље  носећи трнов вјенац и 

пурпурну хаљину.Рече  им Пилат:”Ево 

човјека”-Јн 19,5. Овим ријечима снажно је 

указао на Христову невиност. 



Јевреји нису могли да прихвате Исуса и 

његово небеско царство.Зато траже од 

Пилата да га разапне.Пилат је умио руке 

водом пред народом говорећи:”Ја сам невин 

у крви овога праведника”Мт 27,25.Тиме је 

исказао да се неслаже са народом

Народ је викао” Крв његова на нас и на дјецу 

нашу!”Напслетку  је предао Христа да се 

разапне.



Тезе

У току ноћ са  четвртка на петак јеврејски Велики 

синедрион на челу са правосвештеником Кајафом 

осудио Христа на смрт .

Мећутим пресуда није могла пити испуњена без 

потврде римске власти.Због тога су Христа рано 

ујутру ,одвели код Пилата

Христос није имао никакву кривицу због које је 

могао бити осућен на смрт.Да би уозбиљили ствар 

Јевреји су оптужили  да је он самопроглашени цар 

јудејски.

Пилат је сазвао  правосвештенике,старијешине и 

народ и саопштио им је да је Христос невин. Народ 

је викао” Крв његова на нас и на дјецу 

нашу!”Напослетку  је предао Христа да се разапне.


