
Страдање Христово 

 

Драга децо, помаже Бог! 

Замолила бих вас, као што смо и до сада чинили, да на почетку 

читања веронауке изговорите молитву „Оче наш“. 

За овај час имамо тему „Страдање Христово“. Ако се присетимо 

почетка шестог разреда и лекције „Јеврејско ишчекивање Месије“ 

јасно нам је да су Јевреји свог Месију, Спаситеља замишљали као 

земаљског цара који ће успоставити царство у којем ће они бити, 

главни, владајући народ. Кад су видели Христос нема тих намера, 

постали су његови непријатељи. Вребали су сваку његову реч и 

тражили су згодну прилику како би га осудили. Међутим, око 

Христа је било увек много народа и они из опреза због народа нису 

смели тек тако да му приђу. У томе им је помогао Јуда Искариотски 

који је у среду отишао к њима и за 30 сребреника обећао да ће им 

јавити кад буде згодна прилика за хватање Христа. 

▪ Молитва у Гетсиманском врту: Након Тајне Вечере, 

Христос и апостоли отишли су на Маслинску гору. Христос 

им говори како ће га се сви одрећи, док је апостол Петар 

тврдио да и ако Га сви издају, он неће. Христос тада изговара 

пророчки речи: „Ноћас пре него што петао два пута запева, 

три пута ћеш ме се одрећи.“ Ту је био и Гетсимански врт, где 

се Христос често молио сам са апостолима, без народа. Он 

моли своје ученике да остану будни, да се моле Богу и сам се 

моли врло пламено говорећи: „Оче мој! Ако је могуће да ме 

мимоиђе чаша ова; али опет не како ја хоћу него како ти.“ 

Ученици и поред молбе, спавају, Христос их три пута буди, а 

напослетку каже: „Устаните да идемо; ево се приближио 

издајник мој.“ 

▪ Издаја и хватање Христа: Док је то говорио појави се Јуда са 

јеврејским старешинама, књижевницима и фарисејима. Знак је 

био да онај којег пољуби, тај је Христос. Он прилази Христу, 

пољуби га, на шта му Он рече: „Зар пољупцем издајеш Сина 

човечијег?“  У том тренутку један од апостола одсекао је уво 

једном од слуга који су дошли да ухвате Христа. Христос 



укорева апостола за такав чин и чак и у овом тренутку 

исцељује слугу и враћа уво на повређено место. 

▪ Суђење Христу и Петрово одрицање: Христа су прво повели 

Кајафи, а затим и Понтију Пилату. Много лажних сведока 

сведочило је против Христа али ништа нису могли наћи за 

осуду и приче им се нису међусобно слагале. Христос је на 

оптужбе ћутао. Кад га је Кајафа питао јеси ли ти Христос, Син 

Божији, он је одговорио:“Јесам.“ Поглавара то још више 

разбесни и рече да Исус заслужује смрт. За сво то време 

суђење је издалека пратио апостол Петар који се заиста на три 

оптужбе да је и он Христов ученик, три пута одрекао Христа, 

а затим горко заплакао. Иако Понтије Пилат као римски 

намесник није желео да осуди Христа, људи су узвикивали: 

“Распни га, распни!“. 

▪ Ругање Христу: Војници су се ругали Христу и ставили су 

пурпурни (бордо) огртач на Њега који је требао да личи на 

царско одело. Направили су круну од трња и ставили Му на 

главу. Поздрављали су га подругљиво речима: „Здраво, царе 

јудејски!“ Пљували су га и вређали. На путу до брда Голгота 

(што у преводу значи „место лобање“) натерали су неког 

Симона из Кирине да носи крст јер Христос више није могао. 

▪  Христос на Крсту: Било је око девет ујутру када су га 

разапели, а са Његове леве и десне стране разапели су по 

једног разбојника. Кривица на Његовом крсту била је „цар 

Јудејски“. Док су га вређали, Христос је говорио „Оче, 

опрости им јер не знају шта чине!“ Под Крстом уз Христа су 

остали Богородица, жене мироносице и апостол Јован 

Богослов, а сви други апостоли су се разбежали. Око поднева 

је настала тама по целом свету до три часа поподне. Тада 

Христос повика: „Оче, у руке твоје предајем дух свој!“ и 

приклонивши главу, издахну. У том часу, завеса у храму 

расцепила се на пола, земља се затресла, отворише се гробови 

и многи мртви васкрснуше. Кад чувари испод Крста видеше 

шта се догодило, рекоше: „Заиста овај беше Син Божији!“    

Драга дечице, не морате ову лекцију целу преписивати у 

свеске. Довољно је да извучете оно што сматрате најважнијим. 

За сва додатна питања или недоумице, пишите ми на Гугл 

учионици. 



Молитва „Богородице Дјево“ 

Будите ми здраво! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица. 

 


