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ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ



Веднъж Иисус казал на Своите ученици: „Аз скоро ще си отида от 

този свят. Израилтяните ще Ме хванат и ще Ме убият." Разстроени 

седели учениците до Иисуса. Те не искали да вярват на своя 

Учител. „"Нима Иисус трябва да умре? Та за Иисус е достатъчно 

само да пожелае и никой не може да Го докосне. Иисус е Син 

Божи." Но Иисус трябвало да бъде принесен в жертва. И Той 

Самият го искал. Той трябвало да умре заради всички, които Го 

обичат. 



През своя живот и възрастните, и децата извършват много 

грехове. А всички тези грехове Иисус е поел върху Себе Си. Той 

казал: „Нека Аз да понеса наказание за всички хорски грехове!"

За съжаление не всички хора са благодарни на Иисуса. Мнозина си 

мислят, че нямат нужда от Него. Но това не е така. Истински 

служи на Бога само онзи, който вярва, че Иисус се е принесъл в 

жертва заради нашите грехове.



Иисусовите ученици никак не можели да разберат защо техният 

Учител трябва да умре и през този ден им било много тежко.

Иисус с учениците си бил в Йерусалим. Както всички евреи тази 

вечер те празнували Пасха. В стаята била подредена маса. 

На масата имало блюдо с пасхално агне, хляб и красив съд с вино. 

Иисус и дванадесетте Му ученици седнали на масата.



Един от учениците - Иуда - бил много зъл тази вечер. 

Той се сърдел на Иисуса за това, че не пожелал да стане цар. 

Иисус знаел мислите на Иуда. Той знаел също, че този ден

Иуда е бил при фарисеите и свещениците и е обещал да им 

помогне при залавянето на Иисуса. Иуда предал Иисуса и 

свещениците обещали да го възнаградят.



„Много се радвам - казал Иисус на учениците Си, - че ще мога да 

отпразнувам Пасха заедно с вас, преди да умра." След вечерята 

Христос взел хляб, благословил, разчупил го, раздал на учениците 

Си и казал: „Вземете, яжте, това е Моето тяло!" После вдигнал 

чашата и казал: „Пийте от нея всички. Това е Моята кръв на Новия 

завет, която за вас и за мнозина се пролива за прощение на 

греховете.“След това Иисус добавил: „Това правете за Мой спомен!"



Така Иисус Христос установил тайнството свето Причащение. 

Затова тая пасхална вечеря се нарича „Тайна вечеря". 

Това е първата света Литургия. Иуда също взел от хляба и от 

виното. Тази вечер той правил всичко така, сякаш бил един от 

най-преданите ученици на Иисуса. Така, като че ли той много 

обичал Иисуса. Другите ученици не знаели какви са мислите на 

Иуда, само Иисус знаел, че той ще Го предаде. Изведнъж Иисус 

казал: „Ще Ме предаде този, който заедно с Мен ще си натопи 

залъка в блюдото. Той е от ония, които седят с Мен на масата."



Иуда натопил своя залък, но никой дори не помислил, че именно 

той е предателят. Всички се питали един друг: 

„Нима един от нас ще предаде Иисуса?" И всеки от тях питал 

Иисуса: „Не съм ли аз, Господи?"

Но Иисус така и не казал кой ще Го предаде. Когато и Иуда Го 

запитал: „Не съм ли аз, Господи?", Иисус отговорил: „Ти сам го 

каза, направи така, както си намислил!" Като чул това, Иуда 

станал и излязъл от дома. Другите ученици нищо не разбрали. Те 

решили, че Иисус го е изпратил да свърши нещо. Никой от тях не 

помислил, че Иуда е предател.



Когато Иуда си отишъл, Иисус и учениците Му изпели хвалебна 

песен - така правели винаги, когато празнували Пасха. След 

известно време излезли от къщата и се изкачили на планината 

Елеон, недалеч от Йерусалим. По пътя учениците не били на себе 

си: „Нима Иисус наистина трябва да умре?" И Петър казал на 

Иисуса: „Господи, аз винаги ще бъда с Теб, за да Ти помагам." 



Но Иисус отговорил: „Тази нощ, още преди да пропеят петлите, 

ти три пъти ще кажеш, че не ме познаваш." „Не - извикал -

Петър, - аз никога няма да направя това!"

Но ще удържи ли Петър на думата си?
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