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ИИСУСА

Когато Иисус и учениците Му се приближили към Елеонската
планина, Той им казал: „Петър, Иаков и Йоан ще дойдат с Мен понататък, а всички останали трябва да ни чакат." След това отишъл
в Гетсиманската градина, за да се помоли на Своя Отец. Иисус
знаел какво трябва да се случи с Него в най-близко време. Знаел, че
ще дойдат войници, за да Го хванат. Знаел, че с войниците ще бъде
и Иуда. Знаел, че след това ще започнат Неговите страдания и
никой не ще може да Му помогне. Ето защо Иисус искал да помоли
Господа да Му даде сили, за да издържи тези страдания.

Щом влезли в градината, Иисус оставил Петър, Иаков и Йоан и
тръгнал нататък без тях. Оставяйки ги, Той им казал: „Ще можете
ли да не заспите, докато Ме чакате? Не искам да се чувствувам
сам." Иисус знаел, че Неговият небесен Отец няма вече да Му
помага, че Той трябва сам да изтърпи всички страдания.

Петър, Иаков и Йоан много искали да помогнат на Иисуса и се
стараели да не заспят. Но скоро сънят ги надвил. Като останал сам,
Иисус започнал да се моли: „Господи, Татко Мой, ако е възможно,
спаси Ме от страданията! Но да бъде не каквото Аз искам, а Ти!"
Иисус знаел, че няма да избегне мъченията. Той искал да бъде
послушен пред Своя Отец, но се боял от онова, което щяло да стане
с Него. Тежко било наказанието, което Му предстояло да изтърпи
заради греховете на човеците.

Когато Иисус се върнал при тримата Си ученици, видял, че те
здраво спят. „Нима не можахте и един час да Ме почакате?" - казал
Иисус и отново отишъл да се моли. Върнал се след известно време и
видял, че учениците Му пак са заспали. Разбудил ги и отново
отишъл да се моли, но Неговият Отец вече не Го чувал.
За трети път се върнал при Петър, Иаков и Йоан и пак ги намерил
спящи. „Спете, спете - казал Иисус, - скоро ще дойде Моето време.
Ще се явят хора и ще Ме хванат."

Но скоро Той разбудил Своите ученици и им казал: „Ставайте, Моят
предател идва насам!" Петър, Иаков и Йоан станали и заедно със
своя Учител се запътили към останалите ученици.
В това време от Йерусалим излязла група хора. Пред всички вървял
Иуда. Той знаел, че Иисус е отишъл заедно с другите ученици в
Гетсиманската градина, и сега водел натам войниците, за да Го
хванат. Войниците носели факли, защото отдавна се било стъмнило.
Те имали и мечове, и копия.

Когато влезли в Гетсиманската градина, Иисус ги видял и ги
попитал: „Кого търсите?" „Ние търсим Иисуса от Назарет" отговорили войниците. „Аз съм" - казал Иисус.
Като чули тия думи, войниците един след друг започнали да падат
на земята: толкова голяма била силата на Иисус - Сина Божи. Но
после бързо скочили на крака. Било им заповядано да арестуват
Иисуса и те не можели да се бавят повече.

Още преди да излязат от Йерусалим, хитрият Иуда казал на
войниците: „Този, Когото целуна, Той е Иисус. Него трябва да
хванете." И сега, в Гетсиманската градина, Иуда се приближил до
Иисуса, целунал Го и казал: „Аз дойдох, Учителю!" Иисус го запитал:
„Иуда, с целуване ли Ме предаваш?"
Сега войниците знаели кого трябва да арестуват. Иисус стоял
спокойно, докато те Го връзвали. Петър, като видял как войниците
се отнасят с Иисуса, грабнал меч и ударил с него един от тях. Но
Иисус заповядал на Петър да прибере меча в ножницата.

В този момент учениците разбрали, че и те са в опасност, че и тях
могат да арестуват. Те много се изплашили и хукнали да бягат.
Между тях бил и Петър. Той забравил, че е обещал на Иисуса да
бъде винаги редом с Него.
Иисус останал сам със Своите врагове. А те Го повели към града, в
къщата на първосвещеника Каиафа, където били събрани всички
книжници, фарисеи и много иудеи.
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