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ГОСПОДА НАШЕГА ИСУСА XPИСТА 

(на Велики Четвртак увече - Јутрење) 
The Matins 

of Great and Holy Friday  
 



- 1 - 
 

CПACOHOCHА СТРАДАЊА  
ГОСПОДА НАШЕГА ИСУСА XPИСТА 

(На Велики Четвртак увече Јутрење) 
 

Свештеник: Нека је благословен Бог наш, сада и увек и у све 
векове.  
Појац: Амин. Слава Теби Боже, наш, слава Теби. 
 
Царе небески, Утешитељу, Душе истине, који си свуда и све 
испуњаваш, ризницо добара и даваоче живота, дођи и усели се у 
нас, и очисти нас од сваке нечистоте и спаси, Благи, душе наше. 
 
Свети Боже, свети Крепки, свети Бесмртни, помилуј нас.  
Свети Боже, свети Крепки, свети Бесмртни, помилуј нас. 
Свети Боже, свети Крепки, свети Бесмртни, помилуј нас. 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу,  сада и увек и у векове векова. 
Амин. 
 
Пресвета Тројице, помилуј нас; Господе, очисти грехе наше; 
Владико, опрости безакоња наша; Свети, посети и исцели 
немоћи наше, имена Твога ради. 
Господе, помилуј! Господе, помилуј! Господе, помилуј!  
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу,  сада и увек и у векове векова. 
Амин. 
Оче наш, који си на небесима, да се свети име Твоје; да дође 
царство Твоје; да буде воља Твоја и на земљи као на небу; хлеб 
наш насушни дај нам данас; и опрости нам дугове наше као што 
и ми опраштамо дужницима својим; и не уведи нас у искушење, 
но избави нас од злога. 
 
Свештеник: Јер је твоје царство и сила и слава, Оца и Сина и 
Светога Духа, сада и увек и у све векове.  
Појац: Амин.  
Чтец: Господе помилуј! (дванаест пута). 
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Слава Богу на висини и на земљи мир, међу људима добра воља.  
Слава Богу на висини и на земљи мир, међу људима добра воља. 
Слава Богу на висини и на земљи мир, међу људима добра воља. 
Господе, отвори моје усне, и уста моја огласиће хвалу Твоју.  
Господе, отвори моје усне, и уста моја огласиће хвалу Твоју.  

Псалам 3 
 

Господе, зашто се намножише они који ме угњетавају? 
Многи устају на мене; многи говоре души мојој: нема му 
спасења у Богу његовом. Али Ти си мој заштитник, Господе, 
слава моја, Ти ми подижеш главу. Гласом својим завапих 
Господу и услиша ме са Своје свете горе. Ја легох и уснух, 
устадох, јер ће ме Господ штитити. Нећу се побојати од великог 
мноштва народа који унаоколо нападају на мене. Устани, 
Господе, спаси ме, Боже мој, јер си Ти побио све који ме узалуд 
мрзе, Ти си поломио зубе грешницима. У Господа је спасење, и 
на Твом народу је благослов Твој. Ја легох и уснух; устадох, јер 
ће ме Господ штитити. 

Псалам 38 
 

Господе, немој ме покарати јарошћу својом, нити ме 
казнити гневом својим. Јер ме устрелише Твоје стреле и рука 
Твоја притисну ме; мом телу нема лека од Твога гнева, као 
тешко бреме оптеретише ме. Ране моје засмрдеше и загнојише 
се од безумља мога; клонух и погурих се сасвим, сав дан ходах 
туробан. Јер душа ми се испуни поругама и нема лека телу 
моме. Ојађен сам и сасвим понижен, риках од уздисања свога 
срца. Господе, сва моја жеља је пред тобом, и уздисај мој није 
скривен од тебе. Срце ми се узнемири, остави ме снага моја, и 
светлост мојих очију-ни она није са мном. Моји пријатељи и 
ближњи моји приближише се према мени и стадоше, и моји 
најближи стадоше издалека. Савладаше ме они који траже моју 
душу и који ми желе зло рекоше ништавне ствари, и преварама 
бавише се по цео дан. А ја као глув не слушах и као нем који не 
отвара своја уста. И био сам као човек који не чује и нема 
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прекора у устима својим. Јер у Тебе се уздах, Господе; Ти ћеш ме 
услишати, Господе Боже мој. Јер рекох: да моји непријатељи 
никада не ликују нада мном; и кад ми се ноге пољуљаше они 
изговорише тешке речи нада мном. Јер ја сам спреман на шибе 
и јад мој је свагда преда мном. Јер ја ћу објавити своје безакоње 
и бринућу се због свога греха. А моји непријатељи живе и 
постадоше силнији од мене, и намножише се они који ме 
неправедно мрзе. Опадаху ме они што узвраћаху зло за добро, 
зато што сам тежио за праведношћу. Не остави ме, Господе; 
Боже мој, не одступи од мене. Гледај да ми помогнеш, Господе 
спасења мога. 
Не остави ме, Господе; Боже мој, не одступи од мене. Гледај да 
ми помогнеш, Господе спасења мога. 
 

Псалам 62 
 

Боже, Боже мој, теби раним; душа моја ожедне за Тобом. 
Колико пута моје тело чезне за Тобом у пустој, непроходној и 
безводној земљи? Тако Ти се јавих у светишту да видим Твоју 
силу и Твоју славу. Јер је Твоја милост боља од живота; усне 
моје хвалиће Те. Тако ћу Те благосиљати за живота свога, у 
Твоје име дизаћу своје руке. Душа би ми била као сита сала и 
масти, и радосним уснама хвалиће Те уста моја. Кад год сам се 
на својој постељи Тебе сећао, у јутарњим бдењима о Теби сам 
размишљао. Јер си ми Ти постао помагач и у сенци Твога 
окриља клицаћу. Моја душа приону за Тебе, десница Твоја 
прихвати ме. Они узалуд затражише мој живот, сићи ће у 
дубине земље. Биће предани у руке мача и допашће лисицама. А 
цар ће се радовати у Богу, хвалиће се свако ко се Њиме заклиње, 
јер су запушена уста оних што говоре неправду. 
У јутарњим бдењима о Теби сам размишљао, јер си ми Ти 
постао помагач и у сенци Твога окриља клицаћу. Моја душа 
приону за Тебе, десница Твоја прихвати ме. 
 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове 
векова. Амин.  
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Алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби Боже. 
Алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби Боже. 
Алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби Боже. 

Господе помилуј, Господе помилуј, Господе помилуј.  
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове 
векова. Амин. 

  
Псалам 88 

 
Господе, Боже мога спасења, обдан завапих пред Тобом и 

обноћ. Нека моја молитва дође пред Тебе, приклони своје ухо 
мољењу моме, Господе. Јер душа ми се напуни зала и живот ми 
се приближи аду. Убројише ме у оне што силазе у гроб, постао 
сам као човек без помоћи међу мртвима слободан. Као бачени 
рањеници који спавају у гробу, њих се више не сећаш, они су 
одгурнути од Твоје руке. Положише ме у најдубљу раку, у тмину 
и сенку смрти. Твоја јарост утврди се на мени и све Своје валове 
навео си на мене. Удаљио си од мене познанике моје, учинише 
да сам им гнусан, предадоше ме и не могох изићи. Очи моје 
малаксаше од сиромаштва; Теби вапих, Господе, сав дан, своје 
руке пружах к Теби. Хоћеш ли мртвима чинити чуда? или ће их 
лекари подићи да ће Те славити? Хоће ли се у тами познати 
Твоја чуда и правда Твоја у заборављеној земљи? А ја завапих 
Теби, Господе, и ујутро ће моја молитва изићи пред Тебе. Зашто, 
Господе, одбацујеш моју душу, зашто одвраћаш Своје лице од 
мене? Ја сам сиромах и мучим се од своје младости; узвишен 
бејах и понижен, издаде ме снага. Налети Твога гнева пређоше 
преко мене и страхоте Твоје сасвим ме пометоше. Опколише ме 
као вода по вас дан, обузеше ме сви скупа. Удаљио си од мене 
пријатеља и ближњега, и познанике моје од невоље моје. 
Господе, Боже мога спасења, обдан завапих пред Тобом и обноћ. 
Нека моја молитва дође пред Тебе, приклони Своје ухо мољењу 
моме, Господе. 
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Псалам 103 

Благослови, душо моја, Господа, благословен јеси Господе. 
Благослови душо моја Господа, и све што је у мени свето Име 
Његово. Благослови душо моја Господа, и не заборављај сва 
уздарја Његова. Он ублажава сва твоја безакоња и исцељује све 
твоје болести. Искупљује твој живот од пропадљивости, 
венчава те милошћу и милосрђем. Испуњава твоју жељу оним 
што је добро, обновиће ти се младост као у орла. Господ чини 
милостињу и правицу свима којима се наноси неправда. Он је 
обзнанио Своје путеве Мојсију и Своја хтења синовима 
Израиљевим. Господ је саосећајан и милостив, дуго трпи и пун 
је милосрђа. Неће се гневити нити нам је узвратио према 
нашим безакоњима. Јер колико је небо високо од земље, толико 
је Господ утврдио Своју милост на онима који Га се боје. Колико 
је исток далеко од запада толико је удаљио наша безакоња од 
нас. Као што отац жали синове, тако се Господ сажалио на оне 
који Га се боје. Човек, дани су му као трава, прецветаће као 
пољски цвет. Јер ветар га продува и нема га, и неће више знати 
места свога. А милост Господња је од века и до века на онима 
који Га се боје и правда његова на синовима синова. На онима 
који чувају Његов завет и памте Његове заповести, да их 
изврше. Господ је припремио Свој престо на небесима и Његово 
царство влада над свима. Благословите Господа сви анђели 
Његови, силни крепошћу, ви који творите реч Његову да чујете 
глас Његових речи. Благословите Господа све војске Његове, 
служитељи Његови, ви који творите вољу Његову. 
Благословите Господа сва дела Његова, на сваком месту где Он 
влада; благослови душо моја, Господа. На сваком месту где Он 
влада, благослови душо моја Господа. 
 
 

Псалам 143 
Господе услиши молитву моју, саслушај моје мољење у истини 
својој, услиши ме у својој праведности. И немој поћи на суд са 
својим слугом јер се пред Тобом неће оправдати нико жив. Јер 
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непријатељ погна моју душу, понизи до земље живот мој, 
посади ме у тамна места као оне који су давно умрли. И дух мој 
клону у мени, узнемири се у мени срце моје. Сетих се старих 
дана и бавих се свим Твојим делима, бавио сам се делима Твојих 
руку. Раширих своје руке Теби, моја душа као безводна земља 
жедни за Тобом. Услиши ме брзо, Господе, дух ми малакса; не 
окрени Своје лице од мене јер ћу се уподобити онима што 
силазе у гроб. Учини да ујутро чујем Твоју милост јер се у Тебе 
уздах; кажи ми, Господе, којим путем да пођем јер Теби уздигох 
душу своју. Избави ме од непријатеља мојих, Господе, јер Теби 
прибегох. Научи ме да вршим Твоју вољу јер си Ти мој Бог; Твој 
добри дух упутиће ме на равну земљу. Оживећеш ме, Господе, 
ради Свога имена, Својом праведношћу извешћеш душу моју из 
невоље. И милошћу Својом истребићеш моје непријатеље, и 
погубићеш све који муче моју душу; јер сам ја Твој слуга. 
Услиши ме, Господе, у Својој праведности, и немој поћи на суд 
са Својим слугом. Услиши ме, Господе, у Својој праведности, и 
немој поћи на суд са Својим слугом. Твој добри дух упутиће ме 
на равну земљу. 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове 
векова. Амин. 

 
Алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби Боже. 
Алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби Боже. 
Алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби Боже. 

 
Велика Јектенија 

 
Свештеник: У миру Господу се помолимо. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: За вишњи мир и спасење душа наших, Господу се 
помолимо. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: За мир свега света, за непоколебивост светих 
Божијих Цркава, и сједињење свих, Господу се помолимо. 
Народ: Господе, помилуј. 
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Свештеник: За овај свети храм, и за оне који са вером, 
побожношћу и страхом Божјим улазе у њега, Господу се 
помолимо. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: За најсветијега  патријарха нашег ........ , епископа 
нашег ........, за часно презвитерство, у Христу ђаконство, за сав 
клир и верни Народ, Господу се помолимо. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: За благоверни и христољубиви род наш и за све 
православне хришћане, да им Господ Бог помогне и да одоле 
сваком непријатељу и противнику, Господу се помолимо. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: За овај град, сваки град, крај и оне који са вером 
бораве у њима, Господу се помолимо.  
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: За благорастворење ваздуха, за изобиље плодова 
земаљских и времена мирна, Господу се помолимо. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: За оне који плове, за путнике, болеснике, паћенике 
и сужње, и за њихово спасење, Господу се помолимо. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: Да нас избави од сваке невоље, гнева, опасности и 
нужде, Господу се помолимо. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, 
благодаћу Твојом.  
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: Поменувши Пресвету, Пречисту, Преблагословену, 
Славну Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву Марију са 
свима Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу 
Богу предајмо. 
Народ: Теби, Господе. 
Свештеник: Јер Теби приличи свака слава, част и поклоњење, 
Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова. 
Народ: Амин.  
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Алилуја (мелодично са стиховима) глас 8.  

 
Народ: Алилуја, алилуја, алилуја! 
Свештеник: Од ноћи јутрењује дух мој к Теби, Боже, јер су 
заповести Твоје светлост на земљи. 
Народ: Алилуја, алилуја, алилуја! 
Свештеник: Правди се научите становници земље. 
Народ: Алилуја, алилуја, алилуја! 
Свештеник: Завист ће обузети народ не поучаван. 
Народ: Алилуја, алилуја, алилуја! 
Свештеник: Дометни им зла, Господе, дометни зла славнима 
земље. 
Народ: Алилуја, алилуја, алилуја! 
 

Тропар, глас 8,  
 

 Када се славни Ученици за време вечере умивањем 
просвећиваху, тада се безбожни Јуда, болујући од среброљубља, 
помрачиваше, и Тебе, праведнога Судију, предаје неправедним 
судијама. Љубитељу новца, погледај онога који се због тога 
обесио; бежи од ненасите душе, која се дрзнула да тако поступи 
са Учитељем. Према свима добри Господе, слава Теби. (Три пута) 

 
 

Мала Јектенија 
 
Свештеник: Опет и опет у миру Господу се помолимо. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, 
благодаћу Твојом. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: Поменувши Пресвету, Пречисту, Преблагословену,  
Славну Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву  Марију са 
свим Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу 
Богу предајмо. 
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Народ: Теби Господе. 
Свештеник: Јер се благослови Име Твоје, и прослави се 
Царство Твоје, Оца, и Сина, и Светога Духа, сада и увек и у  
векове векова. 
Народ: Амин. 
 
Свештеник: И да се удостојимо слушања светог Јеванђеља, 
Господа Бога молимо. 
Народ: Господе помилуј, Господе помилуј, Господе помилуј. 
Свештеник: Премудрост, прости, услишим Свјатаго Евангелија, 
мир свима! 
Народ: И духови твојему. 
Свештеник: Од Јована Свјатаго Евангелија чтеније. 
Народ: Слава долготерпјенију Твојему Господи! 
Свештеник: Пазимо! 
 

ПРВО ЈЕВАНЂЕЉЕ СТРАДАЊА 
(Од Јована зач. 46-58, Гл. 13:31-38; Гл.14-17; и Гл. 18:1) 

Рече Господ Својим ученицима: Сад се прослави Син Човечији, и 
Бог се прослави у њему. Ако се Бог прослави у њему, и Бог ће 
њега прославити у себи, и одмах ће га прославити. Дечице, још 
сам мало с вама; тражићете ме, и као што рекох Јудејима: куда ја 
идем ви не можете доћи, то и вама говорим сада. Нову вам 
заповест дајем да љубите један другога; као што ја вас љубих, 
тако да и ви љубите један другога. По томе ће сви познати да 
сте моји ученици ако будете имали љубав међу собом. 
Рече му Симон Петар: Господе, куда идеш? Исус му одговори: 
Куда ја идем, не можеш сада ићи за мном, али ћеш после поћи за 
мном. Петар му рече: Господе, зашто сада не могу ићи за тобом? 
Живот ћу свој положити за тебе. Одговори му Исус: Живот ћеш 
свој положити за мене? Заиста, заиста ти кажем: неће петао 
запевати док ме се трипут не одречеш. 

Да се не збуњује срце ваше; верујте у Бога, и у мене верујте. 
Многи су станови у дому Оца мојега. А да није тако, рекао бих 
вам: идем да вам припремим место. И када отидем и  
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припремим вам место, опет ћу доћи и узећу вас Себи да и 
ви будете где сам ја. И куда ја идем знате, и пут знате. 

Рече му Тома: Господе, не знамо куда идеш! И како можемо 
пут знати? Исус му рече: Ја сам пут, и истина, и живот; нико не 
може доћи Оцу осим мојим посредством. Кад бисте мене знали, 
знали бисте и Оца мојега. Већ и сад га познајете, и видели сте га. 

 
Рече му Филип: Господе, покажи нам Оца и биће нам доста. 

Исус му рече: Толико сам времена с вама и ниси ме познао, 
Филипе? Који виде мене, виде Оца; па како ти говориш: покажи 
нам Оца? Зар не верујеш да сам ја у Оцу и Отац у мени? Речи које 
вам ја говорим не говорим од себе, него Отац који је у мени, Он 
твори дела. Верујте ми да сам ја у Оцу и Отац у мени; ако ли не, 
верујте ми због самих дела. 

Заиста, заиста вам кажем: који верује у мене, дела која ја 
чиним и он ће чинити, и већа ће од ових чинити, јер ја идем Оцу 
своме. И што год заиштете у име моје, то ћу учинити да се 
прослави Отац у Сину. И ако шта заиштете у име моје, ја ћу 
учинити. 

Ако ме љубите, држаћете моје заповести. И ја ћу умолити 
Оца, и даће вам другог Утешитеља да буде с вама довека. Духа 
истине, кога свет не може примити, јер га не види нити га 
познаје; а ви га познајете, јер у вама борави, и у вама ће бити. 

Нећу вас оставити сиротне; доћи ћу к вама. Још мало, и 
свет ме више неће видети; а ви ћете ме видети, јер ја живим и 
ви ћете живети. У онај дан знаћете ви да сам ја у Оцу своме, и ви 
у мени, и ја у вама. Ко има заповести моје и држи их, то је онај 
који ме љуби; а који ме љуби, тога ће љубити Отац мој, и ја ћу га 
љубити и показаћу му се сам. 

 
Рече му Јуда, не Искариотски: Господе, шта значи то да 

ћеш се нама јавити а не свету? Одговори му Исус и рече: Ако 
неко љуби мене, тај ће држати реч моју, и Отац мој љубиће 
њега, и њему ћемо доћи и у њему ћемо боравити. Ко не љуби 
мене, не држи мојих речи; а реч коју чујете није моја него Оца  
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који ме посла. 
Ово сам вам говорио док сам био с вама. А Утешитељ Дух 

Свети, кога ће Отац послати у име моје, он ће вас научити свему 
и подсетиће вас на све што вам рекох. 

 
Мир вам остављам, мир свој дајем вам. Не дајем вам га као 

што свет даје. Нека се не збуњује срце ваше и нека се не боји. 
Чусте да вам казах: идем, и доћи ћу к вама. Кад бисте ме 
љубили, обрадовали бисте се што рекох: идем Оцу; јер је Отац 
мој већи од мене. А сад сам вам казао, пре него се догоди, да 
верујете кад се догоди. Нећу више с вама много говорити, јер 
иде кнез овога света, и у мени нема ништа. Него да зна свет да 
љубим Оца, и као што ми заповеди Отац онако чиним. Устаните, 
хајдемо одавде!  

 
Ја сам прави чокот, и Отац је мој виноградар; сваку лозу на 

мени која не рађа рода одсеца је, а сваку која род рађа чисти је 
да више рода роди. Ви сте већ очишћени речју коју сам вам 
говорио. Останите у мени, и ја ћу у вама. Као што лоза не може 
рода родити сама од себе ако не остане на чокоту, тако ни ви 
ако у мени не останете. Ја сам чокот, ви лозе; који остане у мени 
и ја у њему, он ће родити многи род, јер без мене не можете 
чинити ништа. Ко у мени не остане, избациће се напоље као 
лоза, и сасушиће се, и скупиће је, и у огањ бацити, и спалити. 

 
Ако останете у мени и речи моје у вама остану, што год 

хоћете тражите, и биће вам. Овим се Отац мој прослави да род 
многи родите; тако ћете бити моји ученици. Као што Отац љуби 
мене, тако и ја љубих вас; останите у љубави мојој. Ако 
заповести моје одржите, остаћете у љубави мојој, као што ја 
одржах заповести Оца својега и остајем у љубави његовој. Ово 
вам казах да радост моја у вама остане и радост ваша да се 
испуни. Ово је заповест моја, да љубите један другога као што ја 
вас љубих. Нема веће љубави од ове, да ко живот свој положи за 
пријатеље своје. Ви сте пријатељи моји ако чините што вам ја  
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заповедам. Више вас не називам слугама, јер слуга не зна шта 
ради господар његов, него вас назвах пријатељима, јер вам 
казах све што чух од Оца својега. Не изабрасте ви мене, него ја 
вас изабрах и поставих вас да идете и род родите, и род ваш да 
остане, да што год заиштете од Оца у име моје да вам да. Ово 
вам заповедам: да љубите један другога. 

 
Ако вас свет мрзи, знајте да је мене омрзну пре вас. Кад 

бисте били од света, свет би своје љубио, а како нисте од света 
него вас ја изабрах од света, зато вас мрзи свет. Сећајте се речи 
коју вам рекох: није слуга већи од господара својега. Ако мене 
изгнаше, и вас ће изгнати; ако моју реч одржаше, и вашу ће 
одржати. Али све ће вам ово чинити због имена мојега, јер не 
знају Онога који ме посла. Да нисам дошао и говорио им, не би 
греха имали. А сад, немају изговора за грех свој. Ко мрзи мене, и 
Оца мојега мрзи. Да нисам међу њима чинио дела која нико 
други није чинио, не би греха имали: а сад су и видели и 
омрзнули и мене и Оца мојега. Али да се испуни реч написана у 
Закону њихову: Oмрзнуше ме ни за што. 

 
А када дође Утешитељ, кога ћу вам послати од Оца, Дух 

истине који од Оца исходи, он ће сведочити за мене. А и ви 
сведочите, јер сте од почетка са мном. 

 
Ово вам казах да се не саблазните. Изгониће вас из 

зборница; али доћи ће час када ће сваки који вас убије мислити 
да Богу службу чини. И ово ће чинити јер не познаше Оца ни 
мене. Него вам ово казах да се, када дође час, сетите овога што 
сам вам рекао; а испрва не казах вам ово, јер бејах са вама. А 
сада идем Ономе који ме посла, и нико ме од вас не пита: куда 
идеш? Али зато што вам ово казах, жалошћу се испуни срце 
ваше. Него вам ја истину говорим: боље је за вас да ја одем: јер 
ако ја не одем, Утешитељ неће доћи к вама; ако ли одем, 
послаћу га к вама. И кад он дође, показаће свету шта је у ствари 
грех, шта је правда и шта је суд. Грех је—што не верују у мене,  
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правда—што идем Оцу и више ме нећете видети, суд—што је 
кнез овога света осуђен. 

 
Још вам много имам говорити, али сада не можете носити. 

А када дође он, Дух истине, упутиће вас на сваку истину, јер 
неће говорити од себе, него ће говорити што чује, и јавиће вам 
оно што ће доћи. Он ће мене прославити, јер ће од мојега узети 
и јавиће вам. Све што има Отац моје је; зато рекох да ће од 
мојега узети и јавити вам. 

 
Још мало, и нећете ме видети, и опет мало, па ћете ме 

угледати, јер ја идем Оцу. Тада неки од ученика његових 
рекоше међу собом: Шта је то што нам каже: још мало, и нећете 
ме видети, и опет мало, па ћете ме угледати; и: јер ја идем Оцу? 
Говораху, дакле: Шта је то што каже: мало? Не знамо шта 
говори. А Исус је разумео шта су хтели да га запитају, па им 
рече: Зато ли се запиткујете међу собом што рекох: још мало, и 
нећете ме видети, и опет мало, па ћете ме угледати. Заиста, 
заиста вам кажем да ћете ви плакати и ридати, а свет ће се 
радовати; и ви ћете жалосни бити, али ће се ваша жалост 
окренути на радост. Жена кад рађа мучи се, јер дође час њезин; 
а кад роди дете, више се не сећа жалости од радости, јер се роди 
човек на свет. Тако сте и ви сада жалосни, али ћу вас опет 
видети, и радоваће се срце ваше, и радост вашу нико неће узети 
од вас. И у онај дан нећете ме питати ни за што. Заиста, заиста 
вам кажем да што год затражите од Оца у име моје, даће вам. 
Досад не тражисте ништа у име моје; тражите и добићете, да 
радост ваша буде испуњена. 

 
Ово сам вам говорио у причама, али иде час кад вам више 

нећу говорити у причама, него ћу вам отворено јавити о Оцу. У 
онај дан ћете у име моје затражити, и не кажем вам да ћу ја 
умолити Оца за вас, јер вас сам Отац љуби зато што сте ви 
љубили мене и веровали да ја о Бога изиђох. Изиђох од Оца и 
дођох на свет; и опет остављам свет и идем Оцу. 
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Рекоше му ученици његови: Ето, сад отворено говориш, и 
приче никакве не говориш. Сад знамо да све знаш, и не треба да 
те ко пита. По томе верујемо да си од Бога изишао. Исус им 
одговори: Зар сада верујете? Ево иде час, и већ је дошао, да се 
разбегнете сваки на своју страну а мене сама оставите; али 
нисам сам, јер је Отац са мном. Ово сам вам казао да у мени мир 
имате. У свету ћете имати невољу, али не бојте се, јер ја победих 
свет. 

 
Ово изговори Исус, па подиже очи своје небу и рече: Оче, 

дошао је час, прослави Сина својега, да и Син твој прослави 
тебе, као што си му дао власт над сваким телом, да свему што си 
му подарио да живот вечни. А ово је живот вечни: да познају 
тебе, јединога истинитога Бога, и кога си послао Исуса Христа. 
Ја тебе прославих на земљи: сврших дело које си ми дао да 
извршим. И сад прослави ти мене, Оче, славом која је у теби 
самом и коју сам имао у теби пре него свет постаде. 

 
 
Јавих име твоје људима које си ми дао од света. Твоји беху 

па си их мени дао, и реч твоју одржаше. Сад разумеше да је све 
што си ми дао од тебе. Јер речи које си дао мени, предадох 
њима. И они их примише, и познаше заиста да од тебе изиђох, и 
повероваше да си ме ти послао. Ја се за њих молим; не молим се 
за свет, него за оне које си ми дао, јер су твоји. И све је моје 
твоје, и твоје моје; и ја сам се прославио у њима. И више нисам 
на свету, а они су на свету, а ја идем теби. Оче свети, сачувај у 
име твоје оне које си ми дао, да буду једно као и ми. Док бејах с 
њима на свету, ја их чувах у име твоје; оне које си ми дао 
сачувах, и нико од њих не пропаде осим сина пропасти, да се 
испуни Писмо. А сад идем теби, и ово говорим на свету, да се 
радост моја у њима испуни. Ја сам им предао реч твоју; и свет 
омрзну на њих, јер нису од света, као што ни ја нисам од света. 
Не молим да их узмеш са света, него да их сачуваш од зла. Од 
света нису, као што ни ја нисам од света. Посвети их истином  
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својом: реч је твоја истина. Као што ти мене посла у свет, и ја 
њих послах у свет. Ја посвећујем себе за њих, да и они буду 
посвећени истином. 

 
Не молим пак само за њих, него и за оне који поверују у 

мене због њихове речи: да сви једно буду, као ти, Оче, што си у 
мени и ја у теби, да и они у нама једно буду, да свет поверује да 
ме ти посла. И славу коју си ми дао, ја дадох њима, да буду једно 
као што смо ми једно. Ја у њима и ти у мени, да буду сасвим 
једно, и да позна свет да си ме ти послао и да си их љубио као 
што си мене љубио. Оче, хоћу да и они које си ми дао буду са 
мном где сам ја; да виде славу моју коју си ми дао, јер си ме 
љубио пре постања света. Оче праведни, свет тебе не позна, а ја 
те познах, и ови познаше да си ме ти послао. И ја им објавих име 
твоје и објавићу: да љубав којом си ме љубио у њима буде, и ја у 
њима. 

Рекавши ово Исус изиђе с ученицима својим преко потока 
Кедрона где беше врт, у који уђе он и ученици његови. 
 
Народ: Слава дуготрпљењу Tвоме, Господе 
 

Антифон 1. Глас 8. 
 

Кнезови народни сабраше се на Господа, и на Христа 
његова.  
 Кнезови народни сабраше се на Господа, и на Христа 
његова.  

Реч законопреступну поставише на ме, Господе, Господе, 
не остави мене.  

Осећања наша чиста изнесимо пред Христа, и као 
пријатељи његови душе наше положимо њега ради, и 
животним бригама не гушимо себе као Јуда, но у одајама нашим 
завапимо: Оче наш, који си на небесима, од нечастивога избави 
нас. 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме духу, 
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Родила си као Дјева не познавши мужа, и Дјева си остала 
као Мати безбрачна, Богородице Марије; Христа Бога нашега 
моли, да се спасемо. 

 
 И сада и увек и у све векове Амин. 

Родила си као Дјева не познавши мужа, и Дјева си остала 
као Мати безбрачна, Богородице Марије; Христа Бога нашега 
моли, да се спасемо. 

 
Антифон 2. Глас 6. 

Отрча Јуда говорећи безаконим књижевницима. Шта 
ћете ми дати, и ja ћу вам Њега предати? А међу онима који се 
договараху, сам Си стајао невидљиво саглашавајући се. 
Срцезналче, поштеди душе наше. 

Милошћу Богу послужимо, као Марија на вечери, и 
среброљубља не стичимо, као Јуда, да увек са Христом Богом 
будемо. 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 
Онога кога си неизрециво родила Дјево, непрестано као 

Човекољубца не престај молећи, да од опасности спасе, оне који 
Теби прибегавају. 

 
 И сада и увек и у све векове. Амин. 

Онога кога си неизрециво родила Дјево, непрестано као 
Човекољубца не престај молећи, да од опасности спасе, оне који 
Теби прибегавају. 

 
Антифон 3. Глас 2. 

Због Лазаревог васкрсења, Господе, деца Јеврејска клицаху 
Ти Осана, Човекољубче, а Јуда безакони не хтеде да разуме. 

Јовану који упита: Господе, ко је тај који ћe Te издати? Тога 
си хлебом показао, а Јуда безакони не хтеде да разуме. 

За тридесет сребрника Господе, и због целива лажног, 
тражаху Јудејци да Те убију, а безакони Јуда не хтеде да разуме. 

На умивању Tвоме, Христе Боже, ученицима Tвојим 
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саветовао си: овако чините, као што видите, а безакони Јуда не 
хтеде да разуме. 

Бдите и молите се, да не паднете у искушење, ученицима 
Tвојим говорио си, Боже наш, а безакони Јуда не хтеде да 
разуме. 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 
Спаси од опасности слуге твоје. Богородице, јер сви после 

Бога Теби прибегавамо као неразрушивој тврђави и 
заступници. 

 
И сада и увек и у све векове. Амин. 

Спаси од опасности слуге твоје, Богородице, јер сви после 
Бога Теби прибегавамо као неразрушивој тврђави и 
заступници. 

 
Мала Јектенија 

Свештеник: Опет и опет у миру Господу се помолимо. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, 
благодаћу Tвојом. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: Поменувши Пресвету, Пречисту, Преблагословену,  
славну Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву  Марију са 
свим Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу 
Богу предајмо. 
Народ: Теби Господе. 
Свештеник: Јер Теби приличи свака слава, част и поклоњење, 
Оцу, и Сину и Светоме Духу,  сада и увек и у  векове векова. 
Народ: Амин. 

Сједален. глас 7. 
На вечери ученике хранећи, и разлог издаје знајући, Јуду 

си на њој изобличио, неисправљивост дакле његову 
познавајући; хотећи да сви разумеју, да си се драговољно 
предао, да свет отмеш од тудјинца. Дуготрпељиви, слава Теби. 
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Свештеник: И да се удостојимо слушања светог Јеванђеља, 
Господа Бога молимо. 
Народ: Господе, помилуј, Господе, помилуј, Господе, помилуј  
Свештеник: Премудрост, прости, услиши Свјатаго Евангелија,   
Мир Свима! 
Народ: И духови твојему. 
Свештеник: Од Јована Свјатаго Евангелија чтеније. 
Народ: Слава дуготрпљењу Твоме, Господе. 
Свештеник: Пазимо! 
 

ДРУГО ЈЕВАНЂЕЉЕ СТРАДАЊА 
(од Јована зач. 58, Гл. 18:1-28) 

У време оно, изиђе Исус с ученицима својим преко потока 
Кедрона где беше врт, у који уђе он и ученици његови. А Јуда, 
издајник његов, знао је то место, јер се Исус често састајао онде 
с ученицима својим. Онда Јуда узе чету и од првосвештеника и 
фарисеја слуге и дође онамо са буктињама, и светиљкама, и 
оружјем. А Исус, знајући све што му предстоји, изиђе и рече им: 
Кога тражите? Одговорише му: Исуса Назарећанина. Исус им 
рече: Ја сам. А с њима стајаше и Јуда, издајник његов. А када им 
рече: Ја сам,— измакоше се натраг и попадаше на земљу. Онда 
их опет запита: Кога тражите? А они рекоше: Исуса 
Назарећанина. Одговори Исус: Рекох вам да сам ја. Ако, дакле, 
мене тражите, пустите ове нека иду. Да се испуни реч коју рече: 
Не изгубих ни једног од оних које си ми дао. А Симон Петар 
имаше нож, па га извади и удари слугу првосвештеникова, и 
одсече му десно уво. А слузи беше име Малх. Онда рече Исус 
Петру: Метни нож у корице. Чашу коју ми даде Отац, зар да је не 
пијем? 

Онда чета, и заповедник и слуге јудејске ухватише Исуса и 
свезаше га. И одведоше га најпре Ани, јер беше таст Кајафи, који 
беше првосвештеник оне године. А Кајафа беше онај што даде 
савет Јудејима да је боље да један човек умре за народ. 

А за Исусом је ишао Симон Петар и други ученик. А ученик 
онај беше познат првосвештенику па уђе са Исусом у двор  
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првосвештенички. А Петар стајаше напољу код врата. Онда 
изиђе онај ученик што беше познат првосвештенику, и рече 
вратарки те уведе Петра. Онда рече слушкиња вратарка Петру: 
Да ниси и ти од ученика овога човека? Он рече: Нисам. А слуге и 
момци беху наложили ватру и стајаху те се грејаху, јер беше 
хладно, и Петар стајаше с њима и грејаше се. 

Тада првосвештеник упита Исуса за ученике његове и за 
науку његову. Исус му одговори: Ја сам јавно говорио свету, 
свагда сам учио у зборници и у храму, где се скупљају сви Јудеји, 
и ништа тајно нисам говорио. Што питаш мене? Питај оне који 
су чули шта сам им говорио: ево ови знају шта сам говорио. А 
кад он рече ово, један од момака који је стајао ту удари Исуса по 
образу и рече: Зар тако одговараш првосвештенику? Исус му 
одговори: Ако зло рекох, докажи да је зло; ако ли добро, зашто 
ме удараш? И Ана га посла свезана првосвештенику Кајафи. 

А Симон Петар стајаше и грејаше се. Онда му рекоше: Да 
ниси и ти од ученика његових? А он се одрече и рече: Нисам. 
Рече један од слугу првосвештеника који беше рођак ономе што 
му Петар одсече уво: Не видех ли ја тебе у врту с њим? Онда се 
Петар опет одрече—и одмах петао запева. 

А Исуса поведоше од Кајафе у двор управитељев. А беше 
јутро, и они не уђоше у двор да се не би оскврнили, него да би 
могли јести Пасху. 
 
Народ: Слава дуготрпљењу Твоме, Господе. 
 

 
 
 
 

Антифон 4. Глас 5. 
Данас Јуда оставља Учитеља и прихвата ђавола, ослепљује 

се страшћу среброљубља, и отпада од светлости, помрачени. Јер 
како могаше гледати, продавши светилник за тридесет 
сребреника? Но нама засија Пострадали за свет. К Њему  
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завапимо: Ти који си пострадао и састрадаваш са људима, 
Господе, слава Теби. 

Данас се Јуда прављаше побожан, и постаје стран 
благодати; бивши ученик, постаје издајник; у обичном целиву 
лукавство скрива, и владичиној љубави предпоставља 
неразумно тридесет сребреника, поставши вођа безаконом 
већу. А ми имајући спасење Христа, Њега прославимо. 

 
Глас 1. 

Братољубље стекнимо, као браћа у Христу, а не 
нељубазност према ближњим нашим, да не будемо осуђени као 
роб немилостиви, због новаца, и као Јуда раскајавши се, ништа 
не искористимо. 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 

Преславно о Теби, говораху свуда, да си зачела телом 
Творца свих, Богородице Марије, свеопевана и неискусомужна. 

 
И сада и увек и у све векове. Амин. 

Преславно о Теби, говораху свуда, да си зачела телом 
Творца свих, Богородице Марије, свеопевана и неискусомужна. 

 
Антифон 5, глас 6. 

Ученик за Учитеља уговараше цену, и за тридесет 
сребреника продаде Господа, целивом лукавим предајући Њега, 
безаконицима на смрт.  

Данас говораше Творац неба и земље својим ученицима: 
приближи се час. и стиже Јуда који ме издаје, да се нико не 
одрекне мене. видећи ме на крсту између два разбојника. Јер 
страдам као човек и спасавам као Човекољубац, оне који у мене 
верују. 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 

Неизрециво зачевши у последње дане, и родивши 
Саздатеља свога, Дјево, спаси оне који Те величају. 
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И сада и увек и у све векове. Амин. 
Неизрециво зачевши у последње дане, и родивши 

Саздатеља свога, Дјево, спаси оне који Те величају. 
 

Антифон 6. Глас 7. 
Данас бди Јуда, да би предао Господа, превечнога 

Спаситеља света, који је са пет хлебова нахранио мноштво. 
Данас се безаконик одриче Учитеља, ученик бивши Владику 
издаде; за сребро продаде онога који је маном наситио човека. 

Данас на крст Јудеји приковаше Господа, који је штапом 
расекао море, и провео их кроз пустињу. Данас копљем 
прободоше ребра његова, који је ранио Египат казнама њих 
ради, и жучем напојише, Онога који им је ману за храну пустио. 

Господе, дошавши на страдање вољно, говорио си 
ученицима твојим: ако не могосте један час пробдети са 
мном, како обећасте да умрете за мене? Барем Јуду погледајте, 
како не спава, но труди се да ме преда безаконицима. Устаните, 
молите се, да се ко не одрекне мене, гледајући ме на крсту. 
Дуготрпељиви, слава Теби. 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 

Радуј се Богородице, која си несместивог у небеса  
сместила у утробу твоју; радуј се Дјево, проповеди пророка, 
кроз коју нам засија Емануил; радуј се Мати Христа Бога. 

 
И сада и увек и у све векове. Амин. 

Радуј се Богородице, која си несместивог у небеса  
сместила у утробу твоју; радуј се Дјево, проповеди пророка, 
кроз коју нам засија Емануил; радуј се Мати Христа Бога. 

 
Мала Јектенија 

 
Свештеник: Опет и опет у миру Господу се помолимо. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, 
благодаћу твојом. 
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Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: Поменувши Пресвету, Пречисту, Преблагословену,  
славну Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву Марију са 
свима Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу 
Богу предајмо. 
Народ: Теби Господе. 
Свештеник: Јер се благослови име Твоје, и прослави се царство 
Твоје, Оца, и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове векова. 
Народ: Амин. 

 
Сједален, глас 7. 

Који те начин Јудо, учини издајником Спаса? Да ли те Он 
од друштва апостолског одлучи? Да ли те лиши дара 
исцељивања? Да ли са њима вечераше, а тебе од трпезе 
одгурну? Да ли осталих ноге умивши, твоје презре? О колика 
добра си заборавио! И твоје дакле неблагодарно показа се 
расположење, а Његово неизмерно проповеда се дуготрпљење, 
и велика милост. 

 
Свештеник: И да се удостојимо слушања светог Јеванђеља, 
Господа Бога молимо. 
Народ: Господе помилуј, Господе помилуј, Господе помилуј.  
Свештеник: Премудрост, прости, услиши свјатаго Јеванђеља,   
Мир Свима! 
Народ: И духови твојему. 
Свештеник: От Матеја свјатаго Евангелија чтеније. 
Народ: Слава дуготрпљењу Твоме, Господе. 
Свештеник: Пазимо! 
 

 

ТРЕЋЕ ЈЕВАНЂЕЉЕ СТРАДАЊА 
(од Матеја зач. 109, Гл. 26:57-75) 

У време оно, војници, ухвативши Исуса, одведоше га 
првосвештенику Кајафи, где се књижевници и старешине 
сабраше. А Петар је ишао за њим издалека до двора  
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првосвештеникова и ушавши унутра седе са слугама да види 
свршетак. А првосвештеници, и старешине, и сав Синедрион 
тражили су лажна сведочанства против Исуса да би га убили, и 
не нађоше. И премда многи лажни сведоци долазише, не 
нађоше. Најзад, дођоше два лажна сведока и рекоше: Овај је 
казао: Ја могу разорити храм Божији и за три дана саградити га. 
И уставши, првосвештеник му рече: Зар ништа не одговараш 
што ови против тебе сведоче? А Исус ћуташе. И првосвештеник, 
одговарајући, рече му: Заклињем те живим Богом да нам кажеш 
јеси ли ти Христос, Син Божији? Рече му Исус: Ти каза. Али вам 
кажем: од сада ћете видети Сина Човечијега где седи с десне 
стране Силе и иде на облацима небеским. Тада првосвештеник 
раздера хаљине своје, говорећи: Похулио је на Бога! Шта ће нам 
још сведоци? Ево сада чусте хулу његову. Шта мислите? А они, 
одговарајући, рекоше: Заслужио је смрт. Тада му пљунуше у 
лице и ударише га, а неки га удараху по образима, говорећи: 
Погоди, Христе, ко те удари? 

А Петар је седео напољу у дворишту, и приступи му једна 
слушкиња и рече: И ти си био с Исусом Галилејцем. А он се 
одрече пред свима говорећи: Не знам шта говориш. И кад пође 
према вратима, угледа га друга и рече онима што беху онде: И 
овај беше са Исусом Назарећанином. И опет се одрече са 
заклетвом: Не знам тога човека. А мало потом приступише 
они што стајаху и рекоше Петру: Заиста си и ти од њих, јер те и 
говор твој издаје. Тада поче проклињати себе и клети се да не 
зна тога човека. И одмах запева петао. И сети се Петар речи 
Исусове коју му рече: Док петао не запева, трипут ћеш ме се 
одрећи. И изишавши напоље заплака горко. 
 
Народ: Слава дуготрпљењу Твоме, Господе. 

 
 

Антифон 7. Глас 8. 
Безаконицима који су Те ухватили, трпећи, овако си 

говорио, Господе: Ако сте и ударили пастира, и расули дванаест 
оваца, ученике моје, могао сам призвати више од дванаест 
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легиона анђела; но дуготрпим да се испуни што сам вам објавио 
преко пророка мојих, непознато и скривено; Господе, слава 
Теби. 

Петар који се трипут одрекао, одмах је разумео што му је 
речено, него принесе Теби сузе покајања: Боже, очисти ме и 
спаси ме. 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 

Као врата спасоносна, и рај угодан, и облак вечне 
светлости, постојећу свету Дјеву, певајмо сви, говорећи јој радуј 
се! 

 
И сада и увек и у све векове. Амин. 

Као врата спасоносна, и рај угодан, и облак вечне 
светлости, постојећу свету Дјеву, певајмо сви, говорећи јој радуј 
се! 

 
Антифон 8. Глас 2. 

Реците, безаконици, шта сте слушали од Спаса нашега? 
Нисам ли вам закон изложио и учења пророка? Како, дакле, 
помислисте да Пилату предате, од Бога дошавшег Бога Логоса и 
избавитеља душа наших? 

Да се разапне! викаху, они који непрекидно уживаху 
твоје дарове, и мољаху да добију злочинца уместо добротвора, 
убице праведника. А Ти си, Христе, ћутао трпећи њихову 
суровост, хотећи да пострадаш и да спасеш нас, као 
Човекољубац. 

 
 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 
Зато што немамо смелости због мноштва грехова наших, 

Ти, Богородице Дјево, моли од Тебе рођенога; јер је много 
моћна молитва Матере пред добротом Владике. Не превиди, 
пречиста, молбе грешника, јер је милостив, и моћан да спасе 
Онај који је изволео да пострада нас ради. 
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И сада и увек и у све векове. Амин. 
Зато што немамо смелости због мноштва грехова наших, 

Ти, Богородице Дјево, моли од Тебе рођенога; јер је много 
моћна молитва Матере пред добротом Владике. Не превиди, 
пречиста, молбе грешника, јер је милостив, и моћан да спасе 
Онај који је изволео да пострада нас ради. 

 
Антифон 9. Глас 3. 

Поставише тридесет сребреника, цену процењенога, 
којега проценише неки од синова Израиљевих. Бдите и молите 
се, да не уђете у искушење, јер је дух бодар, а тело слабо. Тога 
ради бдите. 

Дадоше ми за храну жуч, и у жеђи мојој напојише ме оцтом. 
А Ти, Господе, подигни ме, и ja ћу им узвратити. 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 

Ми који смо од незнабожаца, певамо Тебе, Богородице 
чиста, јер си родила Христа Бога нашега, Који је Тобом 
ослободио људе од проклетства. 

 
И сада и увек и у све векове. Амин. 

Ми који смо од незнабожаца, певамо Тебе, Богородице 
чиста, јер си родила Христа Бога нашега, Који је Тобом 
ослободио људе од проклетства. 

Мала Јектенија 
Свештеник: Опет и опет у миру Господу се помолимо. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, 
благодаћу твојом. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: Поменувши Пресвету, Пречисту, Преблагословену,  
славну Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву  Марију са 
свим Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу 
Богу предајмо. 
Народ: Теби Господе. 
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Свештеник: Јер си Ти Бог наш, и Теби славу узносимо, Оцу и 
Сину и Светоме Духу, сада и увек и у  векове векова. 
Народ: Амин. 
 

Сједален, глас 8. 
О како Јуда, некада Твој ученик, планираше издају против 

Тебе! Вечеравши заједно лукаво, издајник и неправедник, 
отишавши рече свештеницима: Шта ћете ми дати, и ја ћу вам 
издати Онога, који је закон разорио и оскврнио суботу? 
Дуготрпељиви Господе, слава Теби. 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 

И сада и увек и у све векове. Амин. 
О како Јуда, некада Твој ученик, планираше издају против 

Тебе! Вечеравши заједно лукаво, издајник и неправедник, 
отишавши рече свештеницима: Шта ћете ми дати, и ја ћу вам 
издати Онога, који је закон разорио и оскврнио суботу? 
Дуготрпељиви Господе, слава Теби. 
 
Свештеник: И да се удостојимо слушања светог Јеванђеља, 
Господа Бога молимо. 
Народ: Господе, помилуј, Господе, помилуј, Господе, помилуј  
Свештеник: Премудрост, прости, услиши свјатаго Јеванђеља,   
мир Свима! 
Народ: И духови твојему. 
Свештеник: От Јована свјатаго Евангелија чтеније! 
Народ: Слава дуготрпљењу Твоме, Господе. 
Свештеник: Пазимо! 
 

ЧЕТВРТО ЈЕВАНЂЕЉЕ СТРАДАЊА 
(од Јована зачало 59 и 60, Гл. 18:28-40 и Гл. 19:1-16) 

У време оно, поведоше Исуса од Кајафе у двор 
управитељев. А беше јутро, и они не уђоше у двор да се не би 
оскврнили, него да би могли јести Пасху. Онда Пилат изиђе к 
њима напоље и рече: Какву тужбу износите против овог  
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човека? Одговорише му и рекоше: Кад он не би био злочинац, 
не бисмо га предали теби. А Пилат им рече: Узмите га ви и по 
закону вашем судите му. А Јудеји му рекоше: Ми не смемо 
никога погубити. Да се испуни реч Исусова коју рече казујући 
каквом ће смрћу умрети.  

Онда Пилат опет уђе у двор па призва Исуса и рече му: Јеси 
ли ти цар јудејски? Исус му одговори: Говориш ли ти то сам од 
себе, или ти други казаше за мене? Пилат одговори: Зар сам ја 
Јудеј? Народ твој и првосвештеници предаше те мени. Шта си 
учинио? Исус одговори: Царство моје није од овога света; кад би 
било од овога света царство моје, онда би се слуге моје бориле 
да не будем предан Јудејима; али царство моје није одавде. 
Онда му рече Пилат: Дакле, ти си цар? Исус одговори: Ти кажеш 
да сам ја цар. Ја сам за то рођен, и за то дођох на свет, да 
сведочим за истину. И сваки који је од истине слуша глас мој. 
Рече му Пилат: Шта је истина? 

И ово рекавши изиђе опет к Јудејима и рече им: Ја никакве 
кривице не налазим на њему. А у вас је обичај да вам једнога 
(сужња) пустим на Пасху; хоћете ли, дакле, да вам пустим цара 
јудејског? Онда сви опет повикаше: Не овога, него Вараву. А 
Варава беше разбојник. 

Тада Пилат узе и ишиба Исуса. А војници оплетоше венац 
од трња и ставише му на главу, и обукоше му пурпурну хаљину. 
И прилажаху му и говораху: Здраво, царе јудејски! И удараху га 
по образима. Онда Пилат изиђе опет напоље, и рече им: Ево, ја 
вам га изводим да видите да на њему не налазим никакве 
кривице. А Исус изиђе напоље, носећи трнов венац и пурпурну 
хаљину. И рече им (Пилат) Ево човека! А кад га видеше 
првосвештеници и слуге, повикаше: Распни га, распни! Пилат 
им рече: Узмите га ви и распните, јер ја не налазим на њему 
кривице. Одговорише му Јудеји: Ми имамо Закон, и по Закону 
нашем мора да умре, јер прогласи себе Сином Божијим. 

А када Пилат чу ово, побоја се још више. И опет уђе у свој 
двор и рече Исусу: Одакле си ти? А Исус му не даде одговора. 
Онда му Пилат рече: Зар мени не одговараш? Не знаш ли да  
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имам власт распети те и да имам власт пустити те? Исус 
одговори: Не би имао власти никакве нада мном када ти не би 
било дано одозго; зато већи грех има онај који ме предаде теби. 

Отада гледаше Пилат да га пусти. Али Јудеји викаху: Ако 
овога пустиш, ниси пријатељ ћесарев. Сваки који себе царем 
гради противи се ћесару. А Пилат чувши ово, изведе Исуса 
напоље и седе на судијску столицу на месту које се зове 
Литостротос, а јеврејски Гавата. А беше дан уочи Пасхе око 
шестога часа. И Пилат рече Јудејима: Ево цара вашег! А они 
повикаху: Узми га, узми, распни га! Пилат им рече: Зар цара 
вашега да разапнем? Одговрише првосвештеници: Немамо цара 
осим ћесара! Тада им га предаде да се разапне. 
 
Народ: Слава дуготрпљењу Твоме, Господе! 
 

Антифон 10, глас 6. 
 
Онај који се оденуо светлошћу као хаљином, наг на суду 

стајаше, и по образу шамар примаше, од руку које је саздао. А 
безакони народ, на Крст прикова Господа славе. Тада се 
црквена завеса раздра, сунце помрче, не могући гледати Бога 
осрамоћена, од кога дрхти све и сва. Њему се поклонимо. 

Ученик се одрече, а разбојник завапи: Помени ме, Господе, 
у Царству твоме.  

 
 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 
Умири свет Господе, Који си изволео да из Дјеве тело 

понесеш ради слугу, да сагласно славимо Тебе Човекољубче. 
 

И сада и увек и у све векове. Амин. 
Умири свет Господе, Који си изволео да из Дјеве тело 

понесеш ради слугу, да сагласно славимо Тебе Човекољубче. 
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Антифон 11. Глас 6. 
Уместо добара, која си учинио Христе, роду Јеврејскоме, на 

распеће Те осудише, појивши Те оцтом и жучи. Но, Господе, дај 
им, по делима њиховим, јер не разумеше твоје снисхођење. 

Издаја не би довољна, Христе, синовима Јеврејским, него 
махаше главама својим, хулу и ругање Ти приносећи. Но дај им, 
Господе, по делима њиховим, јер узалудне ствари смишљаху 
против Тебе. 

Нити земља како се потресе, нити камење како се распаде, 
не уразумише Јевреје, нити црквена завеса, нити устајање 
мртвих. Но, дај им, Господе, по делима њиховим, јер узалудне 
ствари смишљаху против Тебе. 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 

Бога од Тебе рођенога познасмо, Богородице Дјево, Једина 
чиста, Једина благословена; стога непрестано Тебе певајући 
величамо. 

 
И сада и увек и у све векове. Амин. 

 
Бога од Тебе рођенога познасмо, Богородице Дјево, Једина 

чиста, Једина благословена; стога непрестано Тебе певајући 
величамо. 
 
 

Антифон 12, глас 8. 
Ово говори Господ Јудејцима: Народе мој, шта ти учиних, 

или чиме ти досадих? Слепце твоје просветлих, губавце твоје 
очистих, човека који лежаше на одру подигох. Народе мој, шта 
ти учиних, и чиме ми узврати? Уместо мане - жуч, уместо воде - 
оцат, уместо да ме волите - на крст ме приковасте. Нећу више 
подносити, но позваћу моје Народе, и они ће ме прославити са 
Оцем и Духом, и ја ћу им даровати живот вечни. 

Данас се црквена завеса раздире на изобличење 
безаконика, и сунце своје зраке скрива, гледајући Владику  
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распињаног. 
Законодавци Израиљеви, Јудеји и фарисеји, скуп апостола 

виче к вама: Ево Храма, којега ви разористе; ево Јагњета које ви 
распесте, и гробу предадосте; но влашћу својом васкрсе. Не 
варајте се Јудеји, јер то је Онај који је у мору спасао и у пустињи 
хранио. Он је живот и светлост, и мир света. 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 

Радуј се врата, Цара Славе, кроз која Вишњи једини прође, 
и опет запечатана остави, на спасење душа наших. 

 
И сада и увек и у све векове. Амин. 

Радуј се врата, Цара Славе, кроз која Вишњи једини прође, 
и опет запечатана остави, на спасење душа наших. 
 

Мала Јектенија 
Свештеник: Опет и опет у миру Господу се помолимо. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, 
благодаћу твојом. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: Поменувши Пресвету, Пречисту, Преблагословену,  
славну Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву  Марију са 
свим Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу 
Богу предајмо. 
Народ: Теби Господе. 
Свештеник: Нека је благословена и препрослављена моћ 
Царства Твога, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у  
векове векова. 
Народ: Амин. 
 

Сједален, глас 8. 
Када си стао пред Кајафу Боже, и био предат Пилату, 

Судијо, небеске силе од страха се усколебаше. И тада си био 
уздигнут на дрво, између два разбојника, и био убројан међу  
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безаконике Безгрешни, да би спасао човека. Незлобиви 
Господе, слава Теби. 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

И сада и увек и у све векове. Амин. 
Када си стао пред Кајафу Боже, и био предат Пилату, 

Судијо, небеске силе од страха се усколебаше. И тада си био 
уздигнут на дрво, између два разбојника, и био убројан међу 
безаконике Безгрешни, да би спасао човека. Незлобиви 
Господе, слава Теби. 
 
Свештеник: И да се удостојимо слушања светог Јеванђеља, 
Господа Бога молимо. 
Народ: Господе, помилуј, Господе, помилуј, Господе, помилуј.  
Свештеник: Премудрост, прости, услиши свјатаго Јеванђеља,   
Мир Свима! 
Народ: И духови Твојему. 
Свештеник: От Матеја свјатаго Евангелија чтеније! 
Народ: Слава дуготрпљењу Твоме, Господе. 
Свештеник: Пазимо! 

 
ПЕТО ЈЕВАНЂЕЉЕ СТРАДАЊА 

(од Матеја зач. 111 и 112, Гл. 27:3-32) 

У време оно, видевши Јуда, издајник Исусов, да га осудише, 
раскаја се и врати тридесет сребрника првосвештеницима и 
старешинама, говорећи: Сагреших што издадох крв невину. А 
они рекоше: Шта се то нас тиче? То је твоја ствар. И бацивши у 
храму сребрнике изиђе и отиде те се обеси. А првосвештеници, 
узевши сребрнике, рекоше: Не ваља их стављати у благајну 
храма, јер су плата за крв. Него се договорише те купише за њих 
лончареву њиву за гробље странцима. Зато се и прозва она 
њива Крвна њива, до данас. Тада се испуни што је казао пророк 
Јеремија говорећи: „И узеше тридесет сребрника; цену 
процењенога, што је проценише синови Израиљеви. И дадоше 
их за њиву лончареву, као што ми заповеди Господ.“ 

А Исус стаде пред управитеља, и запита га управитељ: Јеси 
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ли ти цар јудејски? А Исус му одговори: Ти кажеш. И кад га 
оптуживаху првосвештеници и старешине, ништа не 
одговараше. Тада му рече Пилат: Зар не чујеш колико против 
тебе сведоче? И не одговори му ни на једну реч, тако да се 
управитељ чудио веома. 

 
А о сваком празнику Пасхе беше обичај да управитељ 

пусти једнога сужња кога би народ хтео. А тада су имали 
познатога сужња, по имену Вараву. И кад се сабраше, рече им 
Пилат: Кога хоћете да вам пустим? Вараву или Исуса, 
прозванога Христа? Јер је знао да су га из зависти предали. 

А док је (Пилат) седео на судишту, поручи му жена његова: 
Немој ти имати ништа с тим праведником, јер сам данас у сну 
много пропатила због њега. 

 
А првосвештеници и старешине наговорише народ да 

тражи Вараву, а Исус да се погуби. Тада управитељ упита: Кога 
хоћете од ове двојице да вам пустим? А они рекоше: Вараву. 
Рече им Пилат: А шта да чиним с Исусом, прозваним Христом? 
Рекоше му сви: Да се разапне! Управитељ онда упита: А какво је 
зло учинио? А они још више викаху: Да се разапне! 

А кад виде Пилат да ништа не помаже, него још већа 
пометња бива, узе воду те уми руке пред народом, говорећи: Ја 
сам невин у крви овога праведника; то је ваша ствар. И 
одговарајући сав народ рече: Крв његова на нас и на децу нашу! 
Тада им пусти Вараву, а Исуса ишиба и предаде да се разапне. 

Тада управитељеви војници уведоше Исуса у преториј и 
скупише око њега сву чету војника. И свукавши га, обукоше му 
скерлетни огртач. И оплетавши венац од трња, ставише му на 
главу, и дадоше му трску у десницу, и клекнувши пред њим на 
колена, ругаху му се говорећи: Здраво, царе јудејски! И 
пљунувши на њега, узеше трску и удараше га по глави. И кад му 
се наругаше, свукоше с њега огртач, о обукоше га у хаљине 
његове, и поведоше да га разапну. И излазећи нађоше човека из  
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Кирине, по имену Симона, и натераше га да му понесе крст.  
 
Народ: Слава дуготрпљењу Твоме, Господе. 
 

Антифон 13. Глас 6. 
Мноштво Јудеја, Господе, измолише од Пилата да Те 

разапну, Јер не нашавши кривицу у Теби, ослободише виновног 
Вараву, а Тебе праведнога осудише, наследивши грех нечистог 
убиства. Но дај им, Господе, плату њихову, јер узалудне ствари 
смишљаху против Тебе. 

Онога од кога све страхује и дрхти, и кога сваки језик пева, 
Христа, Божију Силу и Божију Премудрост, свештеници 
ошамарише и жуч му дадоше. А Он изволи све да претрпи, 
хотећи да нас спасе од безакоња наших, својом крвљу, као 
Човекољубац. 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 

Богородице, која си речју надразумно родила Саздатеља 
свога, Њега моли да спасе душе наше.  

 
И сада и увек и у све векове. Амин. 

Богородице, која си речју надразумно родила Саздатеља 
свога, Њега моли да спасе душе наше.  

 
 

Антифон 14. Глас 8. 
Господе, који си примио разбојника за сапутника, који 

је руке крвљу упрљао, и нас с њим приброј као добар и 
човекољубив. 

Мали глас изусти разбојник на крсту, велику веру нађе, у 
тренутку се спасе, и први, отворивши врата рајска, уђе. Господе, 
који си примио покајање његово, слава Теби.  

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 

Радуј се Ти која си преко анђела примила радост света; 
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 Радуј се Која си родила Творца твога и Господа. Радуј се 
Која си се удостојила да будеш Мати Божија. 

 
И сада и увек и у све векове. Амин. 

Радуј се Ти која си преко анђела примила радост света; 
Радуј се Која си родила Творца твога и Господа. Радуј се Која си 
се удостојила да будеш Мати Божија. 

 
(На овом месту Свештеник из светог олтара износи Крст са распећем, говорећи 

наглас први тропар антифона 15-ог, а затим га појци певају. 

 
Антифон 15. Глас 6 

Данас виси на дрвету, Онај који је на води земљу утврдио. 
Данас виси на дрвету, Онај који је на води земљу утврдио.  
Данас виси на дрвету, Онај који је на води земљу утврдио. 
Венцем од трња се крунише, Онај који је Цар Анђела. Лажном 
порфиром огрће ce, Онај који је огрнуо небо облацима. Шамаре 
прима, Онај који је у Јордану ослободио Адама. Клинцима би 
прикован, Женик Цркве. Копљем би прободен Син Дјеве. 
Поклањамо се страдањима Твојим, Христе. Поклањамо се 
страдањима Твојим, Христе. Поклањамо се страдањима Твојим, 
Христе. Покажи нам и славно Твоје Васкрсење. 

Не празнујмо као Јудеји,  јер Пасха наша —Христос, за нас 
је жртвована. Но очистимо себе од сваке нечистоте, и искрено 
се помолимо Њему: Васкрсни Господе, спаси нас као 
Човекољубац. 

 
Крст твој Господе, Народу је Твоме живот и заштита и ми  

надајући се на њега, Тебе распетога Бога нашег певамо, помилуј 
нас. 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 
 
Гледајући Те где висиш Христе, Она која Те роди, завапи: 

Каква је то необична тајна коју видим, Сине мој? Како на дрвету 
умиреш телом причвршћен, Даваоче живота? 
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И сада и увек и у све векове. Амин. 
Гледајући Те где висиш Христе, Она која Те роди, завапи: 

Каква је то необична тајна коју видим, Сине мој? Како на дрвету 
умиреш телом причвршћен, Даваоче живота? 

 
Мала Јектенија 

 
Свештеник: Опет и опет у миру Господу се помолимо. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, 
благодаћу твојом. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: Поменувши Пресвету, Пречисту, Преблагословену,  
славну Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву  Марију са 
свим Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу 
Богу предајмо. 
Народ: Теби Господе. 
Свештеник: Јер је благословено Име Твоје, и прослављено 
Царство Твоје, Оцу, и Сину и Светоме Духу,  сада и увек и у  
векове векова. 
Народ: Амин. 
 

Сједален, глас 4. 
Искупио си нас пречасном Крвљу својом од клетве 

законске; на крсту прикован и копљем прободен, излио си 
бесмртност људима, Спаситељу наш, слава Ти. 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 

И сада и увек и у све векове. Амин. 
 
Искупио си нас пречасном Крвљу својом од клетве 

законске; на крсту прикован и копљем прободен, излио си 
бесмртност људима, Спаситељу наш, слава Ти. 
 
Свештеник: И да се удостојимо слушања светог Јеванђеља, 
Господа Бога молимо. 
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Народ: Господе, помилуј, Господе, помилуј, Господе, помилуј.  
Свештеник: Премудрост, прости, услиши свјатаго Јеванђеља,   
Мир Свима! 
Народ: И духови твојему. 
Свештеник: От Марка свјатаго Евангелина чтеније! 
Народ: Слава дуготрпљењу Твоме Господе. 
Свештеник: Пазимо! 

 
ШЕСТО ЈЕВАНЂЕЉЕ СТРАДАЊА 

(од Марка зач. 67 и 68 Гл. 15:16-32) 

 
У време оно, војници одведоше Исуса унутра у двор, у тако 

звани преториј, и сазваше сву чету. И обукоше му порфиру, и 
оплетоше венац од трња, и ставише на њега. И стадоше га 
поздрављати: Здраво, царе јудејски! И тукоше га по глави 
трском, и пљуваху га, и падајући на колена клањаху му се. И кад 
му се наругаше, свукоше с њега порфиру и обукоше га у његове 
хаљине, и изведоше да га разапну. 

 
И натераше једнога пролазника, Симона из Кирине, оца 

Александрова и Руфова, који је долазио из поља, да му понесе 
крст. И доведоше (Исуса) на место Голготу, што значи: Место 
лобање. И даваху му да пије вино са измирном, а он не узе. И кад 
га разапеше, разделише хаљине његове, бацајући коцку за њих 
ко ће шта узети. А беше час трећи кад га разапеше. И беше 
натпис његове кривице написан: Цар јудејски. И с њим распеше 
два разбојника, једнога с десне, а једнога с леве стране њему. И 
испуни се Писмо које говори: „И уврстише га међу злочинце.“ А 
пролазници су га вређали, машући главама својим и говорећи: 
Уа! Ти што храм рушиш и за три дана саграђујеш, спаси самога 
себе и сиђи с крста! Тако и првосвештеници с књижевницима, 
ругајући се, говораху један другоме: Друге је спасавао, а себе не 
може да спасе. Христос, цар Израиљев, нека сад сиђе с крста да 
видимо, па ћемо му поверовати. 
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Народ: Слава дуготрпљењу Твоме, Господе. 
 

Блажена, стихове на 8. Глас 4. 
 У Царству твоме, сети нас се Господе, када дођеш у 
Царству твоме. 
 Блажени сиромашни духом, јер је њихово Царство 
небеско. 
 Блажени који плачу, јер ће се утешити. 
 Блажени кротки, јер ће наследити земљу. 

Дрветом Адам из Раја би исељен, а дрветом крсним 
разбојник се у Рај усели. Јер први окусивши заповест одбаци 
Створитеља; а овај сараспевши се, исповеди Те као Бога 
прикривеног. Сети се и нас, Спасе, у Царству твоме. 
 

Блажени гладни и жедни правде, јер ће се наситити. 
Творца закона од ученика купише безаконици, и Њега као 

законопреступника поставише пред судницу Пилата, вичући: 
Распни онога који је онима у пустињи ману давао. А ми, 
угледајући се на праведног разбојника, вером вапијемо; сети се 
и нас Спасе, у Царству твоме. 

 
Блажени милостиви, јер ће бити помиловани. 
Мноштво богоубица, Јудејски Народ безакони, махнито 

вичући Пилату, говораху; Распни Христа невинога; а Вараву нам 
радије ослободи. А ми говоримо к Њему гласом благоразумног 
разбојника: сети се и нас Спасе, у Царству твоме. 

 
Блажени чисти срцем, јер ће Бога видети. 
Живоносна твоја ребра, Христе, као извор који истиче из 

Едема, Цркву твоју, као разумни Рај напаја, раздељујући се 
отуда, као на почетке, у четири Еванђеља, свет напајајући, твар 
радујући, и народе верно учећи, да се клањају Царству твоме. 

 
Блажени миротворци, јер ће се синови Божји назвати. 
Распео си се мене ради, да мени источиш опроштај; у ребра  
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си прободен, да излијеш мени капи живота; клинцима си 
прикован да бих ја дубином страдања Твојих, поверовавши y 
висину моћи Твоје, вапио Теби: Животодавче Христе, слава 
крсту Спасе, и страдању Твоме. 

 
Блажени прогнани правде ради,  јер је њихово Царство 

небеско. 
Распетога Тебе, Христе, сва твар видећи дрхташе, темељи 

земље се колебаху од страха моћи Твоје; светила се небеска 
скриваху; а црквена завеса се раздираше, горе уздрхташе, и 
камење се распадаше, и разбојник верни с нама викаше Теби, 
Спасе, оно „сети се''. 

 
Блажени сте, када вас срамоте и прогоне и рекну сваку 

рђаву реч против вас, лажући мене ради. 
Рукопис наш, на крсту подерао си, Господе, и убројан у 

мртве, тамошњега тиранина си свезао, избављајући све од 
окова смрти васкрсењем Твојим, којим се просветисмо, 
Човекољубче Господе, и вапијемо Ти: сети се и нас, Спасе, у 
Царству твоме. 

 
Радујте се и веселите се, јер је плата ваша велика на 

небесима. 
Ти који си подигнут на крсту, и разрешио силу смрти и 

избрисао као Бог рукопис против нас, Господе, разбојниково 
покајање даруј и нама који Те вером обожавамо, једини 
Човекољубче, Христе Боже наш, и који Ти вапијемо: сети се и 
нас, Спасе, у Царству твоме. 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

Оца и Сина и Духа Светога, сви верни јединодушно 
славословимо, достојно се молимо, јединицу Божанства 
бивствујућу у Три Ипостаси, која несливено пребива, просту, 
нераздељиву и неприступну, којом се избављамо од огњеног 
мучења. 
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И сада и увек и у све векове. Амин. 
Матер Твоју, Христе, Ону која Те је телом безсемено 

родила, и уистину Дјеву, која је и по рођењу остала нетљена, Њу 
приводимо Теби на молитву, Владико многомилостиви, да 
опроштај сагрешења дарујеш онима који Ти увек вапију: сети се 
и нас, Спасе, у Царству твоме. 
 
Свештеник: Прокимен, глас 4. Разделише одећу моју међу 
собом, и за хаљину моју бацише коцку. 
Народ: Разделише одећу моју међу собом, и за хаљину моју 
бацише коцку. 
Стих: Боже, Боже мој, обрати пажњу на ме; Зашто си ме 
оставио? 
Народ: Разделише одећу моју међу собом, и за хаљину моју 
бацише коцку. 
Стих: Разделише одећу моју међу собом. 
Народ: И за хаљину моју бацише коцку. 
 

Мала Јектенија 
 
Свештеник: Опет и опет у миру Господу се помолимо. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, 
благодаћу твојом. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: Поменувши Пресвету, Пречисту, Преблагословену,  
славну Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву  Марију са 
свим Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу 
Богу предајмо. 
Народ: Теби Господе. 
Свештеник: Јер Тебе славе све силе небеске, и Теби славу 
узносимо, Оцу, и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове 
векова. 
Народ: Амин. 
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Свештеник: И да се удостојимо слушања светог Јеванђеља, 
Господа Бога молимо. 
Народ: Господе, помилуј, Господе, помилуј, Господе, помилуј. 
Свештеник: Премудрост, прости, услиши свјатаго Јеванђеља,   
Мир Свима! 
Народ: И духови твојему. 
Свештеник: От Матеја свјатаго Евангелија чтеније. 
Народ: Слава дуготрпљењу Твоме Господе. 
Свештеник: Пазимо! 
 

СЕДМО ЈЕВАНЂЕЉЕ СТРАДАЊА 
(од Матеја зач. 113 Гл. 27:33-54) 

У време оно, дошавши војници на место које се зове 
Голгота, то јест Место лобање, дадоше Исусу да пије вино 
помешано са жучи, и окусивши не хтеде да пије. А кад га 
разапеше, разделише хаљине његове бацивши коцку и седећи 
онде, чуваху га. И ставише му више главе кривицу његову 
написану: Ово је Исус, цар јудејски. Тада распеше с њим два 
разбојника, једнога с десне и једнога с леве стране. А 
пролазници су вређали (Исуса), машући главама својим и 
говорећи: Ти који храм рушиш и за три дана саграђујеш - спаси 
сам себе; ако си Син Божији, сиђи с крста! А тако и 
првосвештеници с књижевницима, старешинама и фарисејима, 
подсмевајући се, говораху: Друге је спасавао, а себе не може да 
спасе. Ако је цар Израиљев, нека сада сиђе с крста, па ћемо 
веровати у њега. Уздао се у Бога: нека га сада избави, ако му је 
по вољи, јер рече: Ја сам Син Божији. Тако исто и разбојници, 
разапети с њим, ругаху му се. 

А од шестога часа би тама по свој земљи до часа деветога. 
А око деветога часа повика Исус из свег гласа: Или, Или, лама 
савахтани? то јест: Боже мој, Боже мој, зашто си ме оставио? А 
неки од оних што стајаху онде, чувши то, говораху: Овај зове 
Илију. И одмах отрча један од њих те узе сунђер и натопи га 
оцтом, па натаче на трску те га појаше. А остали говораху: 
Стани да видимо хоће ли доћи Илија да га спасе. А Исус опет  
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повика из свег гласа, и испусти дух. И гле, завеса у храму 
расцепи се на двоје од горњега краја до доњега, и земља се 
потресе, и камење се распаде, и гробови се отворише, и усташе 
многа тела светих који су помрли, и изишавши из гробова по 
васкрсењу његову уђоше у свети град и показаше се многима. А 
капетан и они који с њим чуваху Исуса, видевши да се земља 
тресе и шта све би, поплашише се веома, говорећи: Заиста овај 
беше Син Божији! 
 
Народ: Слава дуготрпљењу Твоме, Господе. 
 

 
 

Псалам 50 
Чтец: Помилуј ме, Боже, по великој милости Својој, и по 

обиљу милосрђа Свога очисти безакоње моје. Опери ме добро 
од безакоња мога, и од греха мога очисти ме. Јер безакоње моје 
ја знам, и грех је мој стално преда мном. Теби јединоме 
сагреших, и зло пред Тобом учиних. Да се оправдаш у речима 
Својим, 
и победиш када Ти суде. Гле, у безакоњу зачет бих, и у гресима 
роди ме мати моја. Гле, истину љубиш, и јављаш ми 
непознатости и тајне премудрости Твоје. Покропи ме исопом и 
очистићу се; умиј ме, и бићу бељи од снега. Дај ми да слушам 
радост и весеље, да се обрадују кости потрвене. Одврати лице 
Твоје од грехова мојих, и сва безакоња моја очисти. Срце чисто 
саздај у мени, Боже, и Дух прав обнови у утроби мојој. Не 
одбаци ме од лица Твога, и Духа Твога Светога не одузми од 
мене. Дај ми радост спасења Твога, и Духом владалачким 
учврсти ме. Научићу безаконике путевима Твојим, и 
безбожници ће се обратити к Теби. Избави ме од крви, Боже, 
Боже спасења мога, обрадоваће се језик мој правди Твојој. 
Господе, отвори усне моје, и уста моја казиваће хвалу Твоју. Јер 
да си хтео жртве, ја бих Ти принео; за жртве паљенице не 
мариш. Жртва је Богу дух скрушен; срце скрушено и унижено 
Бог неће одбацити. По благовољењу Своме, Господе, чини 
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добро Сиону, и нека се подигну зидови Јерусалимски. Тада ћеш 
благоволити жртву правде, приносе и жртве свеспаљенице, 
тада ће принети на жртвеник Твој теоце. 
 
Свештеник: И да се удостојимо слушања светог Јеванђеља, 
Господа Бога молимо. 
Народ: Господе, помилуј, Господе, помилуј, Господе, помилуј. 
Свештеник: Премудрост, прости, услиши свјатаго Јеванђеља,   
Мир Свима! 
Народ: И духови твојему. 
Свештеник: От Луке свјатаго Евангелија чтеније. 
Народ: Слава дуготрпљењу Твоме, Господе. 
Свештеник: Пазимо! 

 

ОСМО ЈЕВАНЂЕЉЕ СТРАДАЊА 
(Од Луке зач 111 Гл. 23:32-49) 

У време оно, водили су са Исусом и друга два злочинца да их 
погубе с њим. И кад дођоше на место које се зове Лобања, онде 
разапеше и њега и злочинце, једнога с десне стране, а другога с 
леве. А Исус говораше: Оче, опрости им, јер не знају шта чине! И 
делећи његове хаљине, бацаху коцке. А народ стајаше 
гледајући, а и старешине с њима ругаху му се, говорећи: Друге 
спасе, нека спасе и себе ако је он Христос, изабраник Божији. А и 
војници му се ругаху, приступаху и даваху му оцат и говораху: 
Ако си ти цар јудејски, спаси себе самог. А бејаше над њим и 
натпис, написан словима грчким, и латинским, и јеврејским: 
Ово је цар јудејски. А један од обешених злочинаца хулио је на 
њега говорећи: Ако си ти Христос, спаси себе и нас. А други га 
прекори говорећи: Зар се ти не бојиш Бога, кад си и сам осуђен 
тако? А ми смо праведно осуђени, јер примамо по својим 
делима као што смо заслужили, а он никаква зла није учинио. И 
рече Исусу: Сети ме се, Господе, када дођеш у царство своје! И 
рече му Исус: Заиста ти кажем, данас ћеш бити са мном у рају. 

А беше око шестога часа, и тама би по свој земљи до часа 
деветога, и помрча сунце, и завеса у храму расцепи се напола. И 
повикавши Исус из свег гласа рече: Оче, у руке твоје предајем 
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дух свој. И рекавши ово издахну. А кад виде капетан шта би, 
прослави Бога говорећи: Заиста овај човек беше праведник. И 
сав народ који се бејаше скупио да гледа ово, кад виде шта би, 
врати се бијући се у прса. А стајаху издалека сви његови 
познаници и жене које су га пратиле из Галилеје, гледајући ово. 
 
Народ: Слава дуготрпљењу Твоме, Господе. 
 

Канон Глас 6. 
Песма 5. Ирмос: 

К Теби јутрењујем, који си из милосрђа Себе према паломе 
понизио неизменљиво, и до страдања безстрадално се 
приклонио, Речи Божја, мир даруј ми, Човекољубче. 

 
Народ: Слава Теби Боже наш, слава Теби.  

Оправши ноге, и предочистивши се сада причешћем 
божанске Твоје тајне Христе, Твоји служитељи са Сиона на 
велику гору маслинску с Тобом узиђоше, певајући Тебе, 
Човекољубче. 

 
Народ: Слава Теби Боже наш, слава Теби. 

Гледајте пријатељи, рекао си, не бојте се, јер сада се 
приближи час да ме ухвате, и да будем убијен рукама 
безаконика. А ви ћете се сви разбежати, мене оставивши, које 
ћу поново сабрати да проповедају мене, Човекољубца. 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 

И сада и увек и у све векове. Амин. 
 

Ирмос: 
 

К Теби јутрењујем, који си из милосрђа Себе према паломе 
понизио неизменљиво, и до страдања бестрадално се 
приклонио, Речи Божја, мир даруј ми, Човекољубче. 
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Мала Јектенија 
Свештеник: Опет и опет у миру Господу се помолимо. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, 
благодаћу Твојом. 
Народ: Господе, помилуј. 
Свештеник: Поменувши Пресвету, Пречисту, Преблагословену,  
славну Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву  Марију са 
свим Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу 
Богу предајмо. 
Народ: Теби Господе. 
Свештеник: Јер си Ти Цар мира, и Спас душа наших, и Теби 
славу узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у  
векове векова. 
Народ: Амин. 

 
Кондак, глас 8. 

Ходите сви да певамо Онога који се нас ради распео. Јер 
Њега виде Марија на дрвету и говораше: ако и Крст трпиш, Ти 
си Син и Бог мој. 

 
Икос. 

Своје јагње овца гледајући на заклање вучено, следоваше 
Марија, распуштене косе са другим женама, овако наричући: 
Куда идеш, чедо? Ради чега тако брзо пут свој довршаваш? Није 
ли опет друга свадба у Кани Галилејској, и тамо сада хиташ, да 
од воде и њима вино учиниш? Хоћу ли ја с Тобом чедо, или ћу Те 
овде чекати? Дај ми реч, Речи, немој проћи поред мене ћутећи, 
који си ме чисту сачувао. Јер си Ти Син и Бог мој. 

 
Песма 8. Ирмос:  

Стуб злобе богопротивне, божанствени младићи 
поругаше, а против Христа подижући се безакони Синедрион, 
планира празне ствари, смишљаше како да убије Онога који у 
шаци живот држи; Кога сва твар благосиља, славећи у векове. 
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Народ: Слава Теби Боже наш, слава Теби. 
Отресите сан од трепавица, рекао си Христе, ученицима, и 

у молитви бдите, да не дођете у искушење, а особито Симону, 
јер на јачега долази веће искушење. Петре, разуми мене, Кога 
сва твар благосиља, славећи у векове. 

 
Народ: Слава Теби Боже наш, слава Теби. 

Нечисту реч усана, никада нећу изрећи против Тебе 
Владико, с Тобом сам готов и умрети као разуман, ако се и сви 
одрекну, повика Петар. Ни тело, ни крв, но Отац Твој откри ми 
Тебе, Кога сва твар благосиља, славећи у векове. 

 
Народ: Слава Теби Боже наш, слава Теби. 

Дубину божанске премудрости, и разума, ниси сву 
испитао, а дубину мојих судова ниси схватио човече, рече 
Господ. Будући дакле, тело, не хвали се, јер ћеш се трипут 
одрећи мене, Кога сва твар благосиља, славећи у векове. 

 
 

Народ: Благословимо Оца, Сина и Светога Духа, Господа, 
сада и увек и у све векове. Амин. 

 
Одричеш се, Симоне Петре, да ћеш учинити брзо, што је 

речено; и к Теби слушкиња једна пришавши, уплашиће те, рече 
Господ. Но горко заплакавши, ипак ћеш наћи милостива мене, 
Кога сва твар благосиља, славећи у векове. 

 
Песма 9.  Ирмос: 

Часнију од Херувима, и неупоредиво славнију од 
Серафима, Тебе што Бога Реч непорочно роди, уистину 
Богородицу ми Те величамо. 

 
Народ: Слава Теби Боже наш, слава Теби. 

Погубна чета богомрских, скупина лукавих богоубица, 
опколи Тебе Христе, и као неправедна вукоше Створитеља 
свега, Кога ми величамо. 
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Народ: Слава Теби Боже наш, слава Теби. 
Не разумевајући закон безбожници, гласовима пророчким, 

учећи се узалуд, као овцу на неправедно заклање вукоше Тебе 
Господара свих, Кога ми величамо. 

 
Народ: Слава Теби Боже наш, слава Теби. 

Незнабошцима издани живот, свештеници заједно са 
књижевницима, рањени самоубиственом злобом, предадоше да 
се убије, природом Животодавац; Кога ми величамо. 

 
 
 

Народ: Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 
И сада и увек и у све векове. Амин. 

Опколише као пси многи, и ударивши, Царе, образ Твој 
шамарем, питаху Те, и на Тебе лажно сведочаху, а Ти све 
претрпевши, све си спасао. 
 

Ирмос: 
Часнију од Херувима, и неупоредиво славнију од 

Серафима, Тебе што Бога Реч непорочно роди, уистину 
Богородицу ми Те величамо. 
 

Ексапостилар, глас 2. 
Разбојника благоразумног, истога дана удостојио си Раја, 

Господе; и мене дрветом крсним просветли, и спаси ме. 
 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 
Разбојника благоразумног, истога дана удостојио си Раја, 

Господе; и мене дрветом крсним просветли, и спаси ме. 
 

И сада и увек и у све векове. Амин. 
Разбојника благоразумног, истога дана удостојио си Раја, 

Господе; и мене дрветом крсним просветли, и спаси ме. 
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Свештеник: И да се удостојимо слушања светог Јеванђеља, 
Господа Бога молимо. 
Народ: Господе, помилуј, Господе, помилуј, Господе, помилуј.  
Свештеник: Премудрост, прости, услиши свјатаго Јеванђеља,   
Мир Свима! 
Народ: И духови твојему. 
Свештеник: От Јована свјатаго Евангелија чтеније. 
Народ: Слава дуготрпљењу Твоме Господе. 
Свештеник: Пазимо! 

 

 
ДЕВЕТО ЈЕВАНЂЕЉЕ СТРАДАЊА 

(од Јована зач. 61 Гл. 19:25-37) 

 
У време оно, стајаху код крста Исусова: мати његова, и 

сестра матере његове, Марија Клеопова, и Марија Магдалина. А 
Исус, видевши матер и ученика кога је волео, да ту стоје, рече 
матери својој: Жено, ето ти сина! Потом рече ученику: Ето ти 
матере! И од онога часа узе је ученик к себи. 

Потом, знајући Исус да се већ све сврши, да се испуни 
Писмо рече: Жедан сам. Онде стајаше суд пун оцта; а они 
натопише сунђер оцтом, и натакнувши на исопову стабљику, 
принесоше устима његовим. А кад прими Исус оцат, рече: 
Сврши се. И преклонивши главу предаде дух. 

 
А како беше петак, те да не би тела остала на крсту у 

суботу, јер беше велики дан та субота, Јудеји замолише Пилата 
да им пребију голени па да их скину. Онда дођоше војници, и 
првоме пребише голени и другоме распетоме с њим. А 
дошавши до Исуса, кад видеше да је већ умро, не пребише му 
голени, него му један од војника прободе ребра копљем—и 
одмах изиђе крв и вода. А онај што виде посведочи, и 
сведочанство је његово истинито, и он зна да истину говори, да 
и ви верујете. Јер се ово догоди да се испуни Писмо: „Кост 
његова неће се преломити.“ И опет друго Писмо говори: 
„Погледаће онога кога прободоше.“ 
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Народ: Слава дуготрпљењу Твоме, Господе. 
Свештеник: Свјат Господ Бог наш. 
Народ: Свјат Господ Бог наш. 
Свештеник: Свјат Господ Бог наш. 
Народ: Свјат Господ Бог наш. 
Свештеник: Преко свих људи је наш Бог. 
Народ: Свјат Господ Бог наш. Све што дише да хвали Господа. 

 
 
Чтец: Хвалите Господа са небеса, хвалите Га на висинама. 

Теби приличи песма Богу. Хвалите Га, сви Анђели Његови; 
хвалите Га, све Силе Његове. Хвалите Га, сунце и месец; хвалите 
Га, све звезде и светлост. Хвалите Га, небеса над небесима; и 
вода која је изнад небеса. Нека хвале Име Господње. Јер Он рече, 
и постадоше; Он заповеди, и саздаше се. Постави их до века, и у 
век века; заповест постави, и неће проћи. Хвалите Господа на 
земљи, змајеви, и сви бездани; огањ, град, снег, слана, ветар 
бурни, који творите реч Његову; горе и сви хумови, дрвеће 
родно, и сви кедри; звери и сва стока, гмизавци и птице 
крилате; цареви земаљски и сви народи, кнезови и све судије 
земаљске; момци и девојке, старци са децом, нека хвале Име 
Господње. Јер се узнесе Име Њега јединога. Слава је Његова на 
земљи и на небу. И уздигнуће моћ народа Својега, песму свима 
преподобним Његовим, синовима Израиљевим, народу који се 
приближује Њему. 

Певајте Господу песму нову, хвала је Његова у цркви 
преподобних. Нека се узвесели Израиљ Створитељу своме, 
и синови Сионови обрадоваће се Цару своме. Нека хвале Име 
Његово у хор, уз бубањ и псалтир нека Му псалмопоју. Јер 
Господ благоволе у народу Своме, и узнеће кротке у спасење. 
Похвалиће се преподобни у слави, и обрадоваће се на 
постељама својим. Узношења Божија су у устима њиховим, 
и мачеви двосекли су у рукама њиховим, да учине освету у 
незнабошцима, изобличење у народима. Да вежу цареве њихове 
у ланце, и славне њихове у ручне окове железне.  

Да учини на њима суд написан, слава ће ова бити свима 
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преподобним Његовим. 
Хвалите Бога у светима Његовим, хвалите Га у тврђи силе 

Његове.  
Хвалите Га за многе моћи Његове, хвалите Га по мноштву 

величанства Његовог. 
 

(Глас 3. Стихови на 4. И певамо стихире самогласне три, 
понављајући прву.) 

Хвалите јего во гласје трубњем, 
хвалите јего во псалтири и гуслех. 

Два зла учини, прворођени син мој Израиљ: остави мене, 
извор воде живе, и ископа себи бунар испроваљиван. Мене на 
дрвету распе, а Вараву измоли и отпусти. Ужасну се небо због 
тога, и сунце зраке сакри. А ти, Израиљу, ниси се постидео, него 
си ме смрти предао. Опрости им, Оче свети, јер не знадоше шта 
учинише. 
 

Хвалите јего в тимпање и лицје, 
хвалите јего во струнах и оргање. 

Два зла учини, прворођени син мој Израиљ: остави мене 
извор воде живе, и ископа себи бунар испроваљиван. Мене на 
дрвету распе, а Вараву измоли и отпусти. ужасну се небо због 
тога, и сунце зраке сакри. А ти, Израиљу, ниси се постидео, него 
си ме смрти предао. Опрости им, Оче свети, јер не знадоше шта 
учинише. 

 
Хвалите јего  в кимваљех доброгласних, 
хвалите јего  в кимбаљех восклицанија. 

Сваки део светога Твога тела, срамоту нас ради претрпе: 
глава трње, лице пљување, вилице шамаре, уста укус жучи с 
оцтом помешан, уши хуле безбожне, леђа бијење и рука трску, 
цело тело растезање на крсту, удови клинове и ребра копље. Ти 
који си за нас пострадао, и од страдања нас ослободио; и који си 
сишао к нама човекољубљем и подигао нас, свесилни Спасе, 
помилуј нас. 
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Всјакоје дихание да хвалит Господа. 
 
Када си био разапет Христе, сва твар видећи дрхташе, 

темељи земље се поколебаше страхом силе Твоје; јер због Тебе 
који си данас подигнут, род Јеврејски погибе; црквена завеса се 
раздера на двоје, гробови се отворише и мртви из гробова 
васкрснуше. Сотник видевши чудо, ужасну се; а Мати Твоја 
стојећи присутна викаше ридајући матерински: Како да не 
плачем и груди своје не бијем, гледајући Те нага, као осуђеника 
на крсту обешена? Ти који си распет и погребен, и васкрсао из 
мртвих. Господе, слава Теби. 

 
Слава, глас 6 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 
Свукоше с мене одећу моју, и обукоше ме у хаљину црвену, 

ставише на главу моју венац од трња, и у десну моју руку 
дадоше трску, да их разбијем, као сасуде грнчарске. 

 
И сада и увек и у све векове. Амин. 

Леђа моја дадох на ране, а лице моје не окренух од 
пљувања,  на суду Пилотову стадох, и Крст претрпех, за спасење 
света. 
 
 
Свештеник: И да се удостојимо слушања светог Јеванђеља, 
Господа Бога молимо. 
Народ: Господе, помилуј, Господе, помилуј, Господе, помилуј. 
Свештеник: Премудрост, прости, услиши свјатаго Јеванђеља,   
Мир Свима! 
Народ: И духови твојему. 
Свештеник: От Марка свјатаго Евангелија чтеније. 
 
Народ: Слава дуготрпљењу Твоме, Господе. 
Свештеник: Пазимо! 
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ДЕСЕТО ЈЕВАНЂЕЉЕ СТРАДАЊА 
(од Марка зач. 69 Гл. 15:43-47) 

У време оно, дође Јосиф из Ариматеје, угледни саветник, 
који и сам чекаше царство Божије, и усуди се те уђе к Пилату и 
затражи тело Исусово. А Пилат се зачуди да је већ умро. И 
дозвавши капетана запита га да ли је већ умро. И кад сазнаде од 
капетана, даде тело Јосифу. И (Јосиф) купивши платно и 
скинувши (Исуса), обави га платном, и положи га у гроб који 
беше исечен у камену, и навали камен на врата гроба. А Марија 
Магдалина и Марија Јосијина гледаху где га полагаху. 
 
Народ: Слава дуготрпљењу Твоме, Господе. 

 
Славословље: 

 
Чтец:Слава на висинама Богу, и на земљи мир, међу 

људима добра воља. Хвалимо Те, благосиљамо Те, клањамо Ти 
се, славословимо Те, благодаримо Ти ради велике славе Твоје. 
Господе, Царе Небески, Боже Оче Сведржитељу, Господе Сине 
јединородни, Исусе Христе, и Свети Душе. Господе Боже, Јагње 
Божије, Сине Очев, који узимаш грех света, помилуј нас. Ти који 
узимаш грехе света, прими молитву нашу. Ти, који седиш са 
десне стране Оца, помилуј нас. Јер си Ти једини свет, Ти си 
једини Господ, Исус Христос, на славу Бога Оца. Амин. 

На сваки дан благосиљаћу Те, и хвалићу Твоје име довека и 
у све векове. Господе, био си нам прибежиште од покољења до 
покољења. Ја рекох: Господе, помилуј ме, исцели душу моју, јер 
сагреших Теби. Господе, Теби прибегох, научи ме да творим 
вољу Твоју, јер си Ти Бог мој. Јер је у Тебе извор живота. У 
светлости Твојој видимо светлост. Продужи милост твоју онима 
који те познају. 

Удостоји, Господе, да се овога дана сачувамо од греха. 
Благословен си, Господе, Боже отаца наших. Твоје име је 
хваљено и прослављено довека. Амин. Нека буде милост твоја 
на нама, Господе, онако како се уздасмо у тебе. Благословен си,  
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Господе, научи ме законима Твојим. Благословен си, 
Владико, уразуми ме законима Твојим. Благословен си, Свети, 
просветли ме законима Твојим. 

 
Господе, милост је твоја до века, дела руку Твојих не 

презри. Теби приличи хвала, Теби приличи песма, Теби слава 
приличи, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове 
векова. Амин. 

 
Прозбена Јектенија 

 
Свештеник: Допунимо јутарњу молитву своју Господу. 
Народ: Господи, помилуј. 
Свештеник: Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, 
благодаћу твојом. 
Народ: Господи, помилуј. 
Свештеник: Сво вече савршено, свето, мирно и безгрешно, од 
Господа молимо. 
Народ: Подај, Господи. 
Свештеник: Анђела мира, верног вођу, чувара душа и тела 
наших, од Господа молимо. 
Народ: Подај, Господи. 
Свештеник: Отпуштење грехова и сагрешења наших, од 
Господа молимо.  
Народ: Подај, Господи. 
Свештеник: Добро и корисно душама нашим, и мир свету, од 
Господа молимо. 
Народ: Подај, Господи. 
Свештеник: Остало време живота свога у миру и покајању да 
проведемо, од Господа молимо. 
Народ: Подај, Господи. 
Свештеник: Крај живота нашега да буде хришћански, без бола, 
непостидан, миран, и да добар одговор дамо на Страшном 
Христовом суду, молимо. 
Народ: Подај, Господи. 
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Свештеник: Поменувши Пресвету, Пречисту, Преблагословену, 
славну Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву Марију са 
свима Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу 
Богу предајмо. 
Народ: Тебје, Господи. 
Свештеник: Јер си Бог милости, доброте и човекољубља, и 
Теби славу узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у 
векове векова. 
Народ: Амин. 
Свештеник: Мир свима. 
Народ: И духови твојему. 
Свештеник: Главе наше Господу приклонимо. 
Народ: Тебје, Господи. (дугачко) 
Свештеник: Господе Боже наш, Ти си приклонио небеса и 
сишао ради спасења рода човечијега, погледај на слуге своје и 
на наслеђе своје, јер Теби страшноме и човекољубивоме Судији, 
твоје слуге приклонише главе и своје вратове сагнуше, не 
очекујући од људи помоћи, него чекајући милост твоју и 
очекујући спасење твоје; сачувај их у свако време, и ово вече, и 
наступајуће ноћи, од свакога непријатеља, од свакога 
противнога дејства ђаволског, и од сујетних помисли и злих 
сећања. 

Возглас: Нека је благословена и препрослављена моћ 
царства твога, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове 
векова. 
Народ: Амин. 
 
Свештеник: И да се удостојимо слушања светог Јеванђеља, 
Господа Бога молимо. 
Народ: Господе, помилуј, Господе, помилуј, Господе, помилуј. 
Свештеник: Премудрост прости услиши свјатаго Јеванђеља,   
Мир Свима! 
Народ: И духови твојему. 
Свештеник: От Јована свјатаго Евангелија чтеније. 
Народ: Слава дуготрпљењу Твоме, Господе. 
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Свештеник: Пазимо! 
 

 
ЈЕДАНАЕСТО ЈЕВАНЂЕЉЕ СТРАДАЊА 

(од Јована зач. 62 Гл. 19:38-42) 

У време оно, Јосиф из Ариматеје, који беше ученик Исусов, 
али тајни, због страха од Јудеја, замоли Пилата да узме тело 
Исусово, и допусти Пилат. Онда дође и узе тело Исусово. А дође 
и Никодим, који је раније долазио Исусу ноћу, и донесоше 
помешане смирне и алоја око сто литара. И узеше тело Исусово 
и обавише га покровима натопљеним мирисима, као што је 
обичај у Јудеја да сахрањују. А на оном месту где би разапет 
беше врт, и у врту гроб нов, у који још нико не беше положен. 
Онде, дакле, због петка јудејскога, јер беше близу гроб, 
положише Исуса. 
 
Народ: Слава дуготрпљењу Твоме, Господе. 
 

Стиховње стихире  
(самогласно: Глас 1.) 

 
Сва твар измени се страхом, гледајући Те на крсту обешена 

Христе. Сунце се помрачи, и основи земље се задрмаше. Све 
састрадаваше Саздатељу свега. Драговољно претрпевши нас 
ради, Господе, слава Теби. 
 

Стих: Разделише хаљине моје између себе, 
и за хаљину моју бацише коцку. 

Народ безбожни и безакони, зашто смишља узалудне 
ствари? Зашто живот свих на смрт осуди? Велико чудо! Јер се 
Саздатељ света предаје у руке безаконика, и на дрво се подиже 
Човекољубац, да би ослободио сужње у аду који вичу: 
Дуготрпељиви Господе, слава Теби. 
 

Стих: Дадоше ми за храну жуч, 
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у жеђи мојој напојише ме оцтом. 
Данас те гледаше, непорочна Дјева, Речи, на Крсту 

подигнута, ридајући материнском утробом, кидаше срце горко, 
и уздишући болно из дубине душе, лице са косом кидаше. Зато 
и груди бијући, викаше жалосно: Авај мени, чедо божанско, авај 
мени, светлости света! Зашто си зашао од очију мојих, Јагње 
Божије? Стога војске бестелесних беху обузете страхом, 
говорећи: Непостижни Господе, слава Теби. 

 
Стих: А Бог цар наш пре векова, 
изврши спасење на сред Земље. 

Видећи Те на дрвету да висиш, Тебе Саздатеља свих и Бога, 
Христе, она која Те је безсемено родила, вапијаше горко: Сине 
мој, где зађе лепота лица твога? не могу поднети гледајући Те, 
неправедно распета. Похитај, дакле, васкрсни, да видим и ја 
Твоје из мртвих тридневно васкрсење. 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 

Господе, када си Ти узлазио на Крст, страх и трепет обузе 
твар; и земљи си, дакле, забранио да прогута оне који Те 
распињаху, а аду си заповедио да отпусти сужње на препород 
људи. Судијо живих и мртвих, дошао си да дарујеш живот а не 
смрт. Човекољубче, слава Теби. 

 
И сада и увек и у све векове. Амин. 

 
Већ судије неправедне, умачу трску за одлуку, и Исус бива 

суђен и осуђује се на крст; и твар страда, гледајући на Крсту 
Господа. Но Ти који природом тела страдаш мене ради, Господе 
благи, слава Теби. 
 
Свештеник: И да се удостојимо слушања светог Јеванђеља, 
Господа Бога молимо. 
Народ: Господе, помилуј, Господе, помилуј, Господе, помилуј. 
Свештеник: Премудрост прости услиши свјатаго Јеванђеља,    
  



- 56 - 
 

Мир Свима! 
Народ: И духови твојему. 
Свештеник: От Матеја свјатаго Евангелија чтеније. 
Народ: Слава дуготрпљењу Твоме, Господе. 
Свештеник: Пазимо! 
 

ДВАНАЕСТО ЈЕВАНЂЕЉЕ СТРАДАЊА 
(од Матеја зач. 114 Гл. 27:62-66) 

Сутрадан по петку сабраше се првосвештеници и фарисеји 
код Пилата, и рекоше: Господару, сетисмо се да она варалица 
каза још за живота: После три дана устаћу. Зато заповеди да се 
осигура гроб до трећег дана, да не дођу како ученици његови 
ноћу, украду га и кажу народу: Уста из мртвих; и биће последња 
превара гора од прве. Рече им Пилат: Имате стражу, идите и 
осигурајте како знате! 

А они отидоше, запечатише камен и осигураше гроб, 
поставивши стражу. 
 
Народ: Слава дуготрпљењу Твоме, Господе.  
 

Чтец: Добро је хвалити Господа и певати Твоме имену, 
Вишњи, објављивати ујутро милост Твоју, и истину Твоју сваке 
ноћи. 
 
Свети Боже, свети Крепки, свети Бесмртни, смилуј се на нас.  
Свети Боже, свети Крепки, свети Бесмртни, смилуј се на нас.  
Свети Боже, свети Крепки, свети Бесмртни, смилуј се на нас.  
Слава Оцу u Сину u Светоме Духу, и сада и увек и у све векове. 
Амин. 
Пресвета Тројице смилуј се на нас. Господе очисти наше грехе, 
Владико опрости безакоња наша, Свети посети и исцели 
немоћи наше, имена твога ради. 
Господе смилуј се, Господе смилуј се, Господе смилуј се.  
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у све векове. 
Амин. 
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Оче наш, који си на небесима, да се свети име Твоје; да дође 
царство Твоје; да буде воља Твоја и на земљи као на небу; хлеб 
наш насушни дај нам данас; и опрости нам дугове наше као што 
и ми опраштамо дужницима својим; и не уведи нас у искушење, 
но избави нас од злога. 
 
Свештеник: Јер је твоје царство и сила и слава, Оца и Сина и 
Светога Духа  сада и увек и у све векове. 
Народ: Амин.  

 
тропар, глас 4. 

Искупио си нас пречасном Крвљу својом од клетве 
законске; на Крсту прикован и копљем прободен, излио си 
бесмртност људима, Спаситељу наш, слава Ти.  
 

Сугуба Јектенија 
Свештеник:  Помилуј нас, Боже, по великој милости својој, 
молим ти се, услиши и помилуј.  
Народ: Господи помилуј. Господи помилуј. Господи помилуј. 
 
Свештеник:  Још се молимо за благоверни и христољубиви 
православни род наш и за све православне хришћане. 
Народ: Господи помилуј. Господи помилуј. Господи помилуј. 
 
Свештеник: Још се молимо за најсветијега патријарха нашег 
(име патријарха), преосвећеног епископа нашег (име епископа), 
и за сву у Христу браћу нашу. 
Народ: Господи помилуј. Господи помилуј. Господи помилуј. 
 
Свештеник: Још се молимо за блажене и незаборавне свете 
патријархе православне, за благочестиве цареве и благоверне 
царице, за осниваче овога светога храма, и за све до сада 
преминуле православне оце и браћу нашу који овде почивају, и 
за православне свуда. 
Народ: Господи помилуј. Господи помилуј. Господи помилуј. 
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Свештеник: Још се молимо за милост, живот, мир, здравље, 
спасење, похођење, опроштај и отпуштење грехова слугу 
Божијих, браће овога светога храма. 
Народ: Господи помилуј. Господи помилуј. Господи помилуј. 
 
Свештеник:  Још се молимо за оне који плодове доносе и добро 
творе у светом и свечасном храму овом, за оне који се труде, 
који певају, и за присутни народ који очекује од Тебе велику и 
обилну милост. 
Народ: Господи помилуј. Господи помилуј. Господи помилуј. 
Свештеник: Јер си милостив и човекољубив Бог, и Теби славу 
узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове 
векова.  
Народ: Амин. 
Свештеник: Премудрост! 
Народ: Оче благослови. 
Свештеник: Благословен је Христос Бог наш, свагда, сада и 
увек и у векове векова.  
Народ: Амин. Утврди, Боже, свету Православну веру 
Православних Хришћана у векове векова.  
Свештеник: Пресвета Богородице, спаси нас.  
Народ: Часнију од Херувима, и неупоредиво славнију од 
Серафима, Тебе што Бога Реч непорочно роди, уистину 
Богородицу ми Те величамо. 
Свештеник: Слава Теби, Христе Боже, надо наша, слава Теби.  
Народ: Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. Сада и увек и у све 
векове. Амин. Господе помилуј. Господе помилуј. Господе 
помилуј. Оче, благослови. 
 
Свештеник: Христос, истинити Бог наш, који је ради спасења 
света претрпео пљувања, бијења, ударања, крст и смрт, 
молитвама... 
Народ: Амин. 


