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ТАЈНА ВЕЧЕРА

• Тајна или последња вечера Господа нашег

• Исуса  Христа са својим ученицима била је у 
четвртак, због чега је тај дан и назван Велики 
четвртак.Спаситељ је послао Петра и Јована 
да припреме све што је потребно за 
вечеру.На њихово питање гдје да то чине 
Исус им рече да ће уз пут срести човјека у 
чијој кући ће то бити.Ученици учинише  како 
им је казано.Христос им открива да ће то 
бити њихова последња заједничка вечера.



Када је дошао у кућу, Спаситељ учини 
нешто што веома изненади ученике.Узео 
је воду и пешкир и почео да им пере 
ноге.Апостол Петар се успротиви, 
рекавши да то неће дозволити.Тада им 
Христос објасни:,,ЈА кога називате 
Учитељем и Господом, вама сам опрао 
ноге.Дакле, и Ви чините другима као што 
сам ја чинио Вама!”

Кад им опра ноге 

Сједоше за трпезу.



...

 Својим примјером Спаситељ

 Апостоле учи смирењу и 
понизности.



...У току вечере Исус им сопштава да ће га 
један од њих издати.Кад су ово чули 
ученици се ожалостише.Један за другим 
почеше питати,,Господе, да то нисам ја”?

На њихова питања Христос им рече да је онај 
коме он да залогај умоченог хљеба.Тада 
узе залогај, даде га Јуди и рече му:,,Оно 
што желиш да учиниш, чини што прије!”

Јуда узе залогај и поједе, а затим устаде и 
оде.Он је већ раније одлучио да изда 
Спаситеља.





...

 Након тога Господ Исус Христос је узео хљеб, 
благословио га и дајући га ученицима, 
рекао:Узмите, једите, ово је тијело  моје, које 
се ради Вас ломи на отпуштење 
гријехова!”Зати је узео чашу вина и уз 
благослов рекао:,,Пијте из ње сви, ово је крв 
моја Новога завјета, која се за многе излива, 
на отпуштење гријехова!Ово чините у мој 
спомен!”Овим ријечима Спаситељ је 
установио Свету тајну причешћа и први пт 
причестио своје ученике.Због Свете тајне и 
вечера је названа Тајна вечера.





ХВАЛА НА ПАЖЊИ


