
Тајна Вечера – прва Литургија 

 

Драга децо, помаже Бог! 

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

читања веронауке изговорите молитву „Оче наш“. 

За овај час имамо тему „Тајна Вечера“. Како смо рекли да нам је 

читав шести разред посвећен изучавању Новог Завета, ја ћу овде 

откуцати текст из Светог Писма, из Новог Завета где се говори о 

Тајној Вечери (видите Јеванђеље по Матеју 26. глава, од 17. до 29. 

стиха):  

„А у први дан бесквасних хлебова, приступише ученици Исусу 

говорећи му: 

-Где хоћеш да ти уготовимо да једеш Пасху? А он рече: - Идите у 

град томе и томе, и кажите му: Учитељ каже: Време је моје 

близу, код тебе ћу да учиним Пасху са ученицима својим. И ученици 

учинише како им заповеди Исус, и уготовише Пасху. А кад би увече, 

седе за трпезу са Дванаесторицом ученика. И док јеђаху рече им: 

-Заиста вам кажем: Један од вас издаће ме. И ожалостивши се 

веома, поче му сваки од њих говорити: „Да нисам ја, Господе? А он 

одговарајући рече: 

-Који умочи са мном руку у зделу тај ће ме издати. Син човечији, 

дакле, иде као што је писано за њега; али тешко ономе човеку који 

изда Сина Човечијег; боље би му било да се није родио тај човек. А 

Јуда, издајник његов, одговарајући рече: -Да нисам ја, Учитељу? 

Рече му:-Ти каза! 

И кад јеђаху, узе Исус хлеб и благословивши преломи га, и даваше 

ученицима, и рече: - Узмите, једите; ово је тело моје. И узе чашу 

и заблагодаривши даде им говорећи: -Пијте из ње сви; јер ово је 

крв моја Новога завета која се пролива за многе ради 

отпуштења грехова. Кажем вам да од сада нећу пити овога рода 

виноградскога до оног дана када ћу пити с вама новога у Царству 

Оца мога.“  

Прочитајте пажљиво текст! 



1. Кад га ученици питају где хоће да уготове Пасху, мисли се на 

јеврејски празник сећања на пролазак јеврејског народа из 

египатског ропства кроз Црвено море до Обећане земље 

(градиво петог разреда). 

2. Просторија у којој се одржала Тајна вечера звала се Сионска 

горњица или Горња соба и била је, како неки с правом 

сматрају, „прва хришћанска црква на свету“. Веровали или не, 

ову просторију је Свети Сава, скоро 12 векова касније, 

откупио и предао манастиру Светог Саве Освећеног.  

3. Христу будући да је Бог, све је познато. Јуда се ипак појављује 

на Тајној Вечери, иако планира његову издају. Христос о 

издаји говори али не жели ни тада да Јуду пред свима 

посрами, већ на његово питање „да нисам ја?“, Христос 

одговара „Ти каза!“. 

4. Тајна Вечера јесте прва Литургија јер је Христос тада 

установио Свету Тајну Причешћа и те његове речи (погледај 

подебљане речи у одломку из Јеванђеља) понављају се без 

прекида на свакој Литургији већ скоро 2000 година.  

5. Тајна Вечера одиграла се на Велики Четвртак. Након вечере, 

Јуда се враћа са јеврејским старешинама и издаје Христа а 

сутрадан, на Велики Петак, након суђења Христа су разапели. 

 

Из ових 5 тачака извуци најважније и препиши у школску 

свеску. Наслов је „Тајна Вечера – прва Литургија“. 

За сва додатна питања или недоумице, пишите ми на Гугл 

учионици. 

Молитва „Богородице Дјево“. 

Будите ми здраво! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица. 

 


