Poslední večeře
„Kde máme připravit velikonoční večeři, abychom spolu mohli jíst beránka?“ ptali se prvního
dne svátků učedníci Ježíše. Bylo na čase vše připravit.
„Jděte do města,“ řekl Ježíš. „Potkáte tam muže, který ponese džbán s vodou. Jděte do jeho
domu. Velikonoční hostinu budeme slavit tam, v horní místnosti.“
Toho večera, dříve než usedli k hostině, nalil Ježíš vodu do umyvadla, vzal ručník a začal
svým učedníkům umývat nohy. To byla práce pro služebníky a Petr tím byl vyvedený z míry:
„Pane, ty mi chceš mýt nohy?“
„Jako já jsem umyl nohy vám, máte i vy sloužit jeden druhému,“ vysvětlil Ježíš.
Ježíš věděl, že se se svými učedníky loučí a že už brzy zemře.
„Jeden z vás mě zradí,“ řekl jim Kristus. Učedníci byli úplně ohromeni. Chvíli bylo naprosté
ticho.
Potom Jan, který seděl u stolu vedle Ježíše, zašeptal: „Kdo je tím, kdo tě zradí?“
„Ten, který si se mnou namáčí chléb v míse,“ odpověděl Ježíš.
Právě v té chvíli se Jidáš naklonil a ponořil svůj kousek chleba domísy.
„Co máš učinit, učiň hned,“ řekl mu Ježíš. Jidáš vstal a odešel do temné noci.
Toho večera Ježíš dlouho mluvil ke svým učedníkům a ti jeho slova nikdy nezapomněli. Také
jim řekl, jak moc je má rád, že pro ně i zemře.
„Nenechám vás samotné,“ řekl jim, „Bůh vám pošle svého Ducha a ten bude stále s vámi.
Vracím se k Bohu, abych vám u něj připravil místo. A zase přijdu a vezmu si vás k sobě.
Nemusíte se ničeho bát.“
Pak vzal chléb, vzdal Bohu díky, lámal ho a dával učedníkům se slovy: „Toto je moje tělo,
které se za vás vydává.“
Potom vzal kalich vína, vzdal Bohu díky a dával z něj napít učedníkům se slovy: „Tento
kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“
Po večeři se Ježíš jako obvykle odebral na Olivovou horu, do zahrady, která se jmenovala
Getsemanská, aby se tam modlil, a učedníci šli s ním.
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