
NOWY TESTAMENT  

Ewangelia wg św. Mateusza 

 

 

26 

 

OSTATNIA WIECZERZA  

 

Przygotowanie Paschy
7
  

 

17 W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie 

chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?» 18 On odrzekł: «Idźcie do miasta, do 

znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: "Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie 

chcę urządzić Paschę z moimi uczniami"». 19 Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i 

przygotowali Paschę.  

 

 

Wyjawienie zdrajcy
8
 

 

 

20 Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu <uczniami>. 21 A gdy jedli, 

rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi». 22 Bardzo tym zasmuceni 

zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?» 23 On zaś odpowiedział: «Ten, 

który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. 24 Wprawdzie Syn Człowieczy 

odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn 

Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». 

25 Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: «Czy nie ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: 

«Tak jest, ty».  

 

 

Ustanowienie Eucharystii
9
  

 

 

26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał 

uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i 

odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja 

Krew Przymierza
10

, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. 29 Lecz 

powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, 

kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego»
11

. 30 Po odśpiewaniu hymnu 

wyszli ku Górze Oliwnej. 

Mt 26, 17 - Por. Mk 14,12-16; Łk 22,7-13.  

Mt 26, 20-25 - Por. Mk 14,17-21; Łk 22,21nn; J 13,18.21-30.  

Mt 26, 26-30 - Por. Mk 14,22-25; Łk 22,19n; 1 Kor 11,23-26. Opisy te stwierdzają, że Jezus 

ustanowił Eucharystię jako Nową Paschę, ofiarę Nowego Przymierza i nieustanną pamiątkę. 
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Mt 26, 28 - Jak kiedyś na Synaju Mojżesz krwią ofiar przypieczętował przymierze zawarte 

między Bogiem a Jego ludem, tak na krzyżu Jezus krwią swoją przypieczętuje przymierze 

"nowe", zapowiedziane przez proroków (Jr 31,31).  

Mt 26, 29 - Uczta eucharystyczna jest zapowiedzią i zadatkiem mesjańskiej uczty 

eschatologicznej.  
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