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Namaszczenie Jezusa w Betanii (Mt 26,6–13) 

Ewangelia wed ug w. Mateusza zawiera trzykrotn  zapowied  m ki, mier-
ci i zmartwychwstania Jezusa. Za pierwszym razem Chrystus oznajmi  swo-
im uczniom, e musi uda  si  do Jerozolimy, e wiele wycierpi od starszych, 
arcykap anów i uczonych w Pi mie oraz e zostanie zabity, ale trzeciego dnia 
zmartwychwstanie (Mt 16,21). Niemal e identyczne informacje zawiera równie  
i druga zapowied , któr  Jezus wypowiedzia  w Galilei. Zaznaczy  wówczas, e 
Syn Cz owieczy b dzie wydany w ludzkie r ce i zabity, jednak trzeciego dnia 
powstanie z martwych (Mt 17,22–23). Za trzecim razem Chrystus znów wspo-
mnia  o Jerozolimie, o arcykap anach i uczonych w Pi mie, którzy ska  Syna 
Cz owieczego na mier , oraz o swoim zmartwychwstaniu. W tym fragmencie 
pojawi  si  nadto motyw pogan, którzy wyszydz , ubiczuj  i ukrzy uj  Jezusa 
(Mt 20,17–19). 

Gdy powy sze zapowiedzi zacz y si  realizowa , Judasz zdradzi  Chrystusa 
za trzydzie ci srebrników (Mt 26,14–16), uczniowie si  rozproszyli (Mt 26,56), 
a Piotr trzykrotnie zapar  si  swojego Mistrza (Mt 26,69–75). Zupe nie inaczej 
by o z niewiastami. To one by y obecne pod krzy em (Mt 27,55–56), czuwa-
y przy grobie (Mt 27,61), planowa y nama ci  martwe cia o Jezusa w nie-

dzielny poranek (Mt 28,1–8) oraz rozpocz y g oszenie wielkanocnego or dzia 
(Mt 28,7–10). Do tej drugiej grupy nale a a równie  pewna anonimowa kobieta, 
która w Betanii nama ci a Chrystusa na dzie  Jego pogrzebu (Mt 26,6–13). 

W niniejszym artykule zostanie omówiona perykopa Mt 26,6–13. W pierw-
szym punkcie passus ten b dzie przebadany pod k tem literackim. Nast pnie 
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zostanie zaprezentowany zwi z y komentarz do poszczególnych wierszy. Nato-
miast trzeci punkt artyku u b dzie zawiera  teologiczne przes anie rozpatrywane-
go tekstu biblijnego. Analiza perykopy o namaszczeniu Jezusa w Betanii b dzie 
zatem przebiega  wed ug standardów metody historyczno-krytycznej. 

Celem podj tych bada  jest m.in. porównanie passusu Mt 26,6–13 z tekstami 
paralelnymi wyst puj cymi w Pi mie wi tym. Umo liwi to lepsze zrozumienie 
procesu redakcji Mateuszowego opowiadania o namaszczeniu Chrystusa. Autor 
artyku u pragnie równie  pochyli  si  nad struktur  analizowanego fragmentu 
i zastanowi  si  nad tym, czy wyodr bnione cz ci perykopy mo na ze sob  ze-
stawi  na zasadzie analogii. Warto tak e zastanowi  si  nad tym, kim by a owa 
anonimowa kobieta, która nama ci a g ow  Jezusa w Betanii, i jak nale y inter-
pretowa  jej gest. 

Analiza literacka 

Omówienie biblijnej perykopy o namaszczeniu Jezusa w Betanii (Mt 26,6–13) 
nale y rozpocz  od gruntownego przebadania kwestii literackich. Na t  analiz  
b d  si  sk ada y nast puj ce elementy: delimitacja tekstu, grecki tekst perykopy, 
przek ad na j zyk polski, krytyka tekstu, kontekst bli szy perykopy, porównanie 
omawianego passusu z biblijnymi tekstami paralelnymi, proces redakcji, forma 
literacka oraz struktura badanej perykopy. 

Delimitacja tekstu 

Pierwsza cz  narracji pasyjnej (Mt 26,1–56) rozpoczyna si  od ostatniej 
zapowiedzi m ki Jezusa oraz od zaprezentowania spisku arcykap anów i star-
szych ludu wymierzonego przeciwko Chrystusowi (Mt 26,1–5), a ko czy si  
wzmiank  o pojmaniu Jezusa, którego dokonali ludzie wys ani przez arcykap a-
nów i starszych (Mt 26,47–56). Pomi dzy tymi dwoma fragmentami znajduje 
si  jeszcze sze  innych scen: namaszczenie Chrystusa w Betanii (Mt 26,6–13), 
pierwszy etap zdrady Judasza (Mt 26,14–16), Jezusowe polecenie wystoso-
wane do uczniów, aby przygotowali Pasch  (Mt 26,17–19), ostatnia wiecze-
rza, podczas której Chrystus wyjawi  swego zdrajc  i ustanowi  Eucharysti  
(Mt 26,20–30), przepowiednia trzykrotnego zaparcia si  Piotra i rozproszenia 
uczniów (Mt 26,31–35) oraz modlitwa Jezusa w Getsemani (Mt 26,36–46). 
W uj ciu Mateusza Chrystus posiada  wiedz  na temat tego, co mia o si  wy-
darzy  w bliskiej i dalszej przysz o ci. Jezus zapowiedzia  bowiem zdrad  Ju-
dasza (Mt 26,21–25), zw tpienie i rozproszenie uczniów (Mt 26,31), zaparcie 
si  Piotra (Mt 26,34), swoj  mier  przez ukrzy owanie (Mt 26,2) i pospieszny 
pochówek (Mt 26,12), ale te  zmartwychwstanie (Mt 26,32), g oszenie Ewan-
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gelii po ca ym wiecie (Mt 26,13) oraz uczt  ze swoimi uczniami w królestwie 
Ojca (Mt 26,29)2.

Perykopa o namaszczeniu Chrystusa w Betanii (Mt 26,6–13) otoczona jest 
dwoma fragmentami zawieraj cymi motyw spiskowania przeciwko Jezusowi. 
Bohaterami pierwszego z nich s  arcykap ani i starsi ludu zebrani w pa acu Kaj-
fasza, najwy szego kap ana (Mt 26,3–5), a drugiego — Judasz Iskariota, który 
przyby  do arcykap anów z propozycj  wydania Chrystusa (Mt 26,14–16). Na-
maszczenie g owy Jezusa, którego dokona a pewna anonimowa kobieta, mia o 
miejsce w domu Szymona Tr dowatego w Betanii. wiadkami tego wydarzenia 
byli uczniowie Chrystusa i najprawdopodobniej sam gospodarz. Owo namasz-
czenie by o ewidentnym czynem mi o ci po ród aktów wrogo ci kierowanych 
w stron  Jezusa przez arcykap anów, starszych ludu i Judasza. Zatem struktur  
tekstu Mt 26,3–16 mo na przedstawi  w nast puj cy sposób: 

A — spiskowanie przeciwko Jezusowi przez arcykap anów i starszych
B — namaszczenie Chrystusa w Betanii
A’ — spiskowanie przeciwko Jezusowi przez Judasza3 
Z jednej strony perykopa Mt 26,6–13 czy si  z wierszami Mt 26,1–2, gdy  

w obu tekstach pojawia si  Jezus wraz z uczniami oraz motyw zbli aj cej si  
mierci, a z drugiej strony passus o namaszczeniu Chrystusa w Betanii jawi si  

jako jednostka literacka niezale na od jej bliskiego kontekstu i nosz ca znamiona 
kompletnej oraz logicznie spójnej narracji. Usuni cie tego fragmentu nie spowo-
dowa oby braku ci g o ci narracyjnej pomi dzy Mt 26,3–5 (spiskowanie prze-
ciwko Jezusowi przez arcykap anów i starszych) i Mt 26,14–16 (spiskowanie 
przeciwko Jezusowi przez Judasza). Tekst Mt 26,6–13 funkcjonuje w strukturze 
tego rozdzia u jako rodzaj narracyjnego nawiasu, który na moment zawiesza bieg 
g ównego w tku narracji, ale jednocze nie wprowadza nowe pierwiastki tema-
tyczne stanowi ce teologiczne t o dla relacji o ci gni ciu cia a Chrystusa z krzy-
a i pospiesznym pochówku (Mt 27,57–61). 

Tekst grecki perykopy4 

26,6  Tou de I sou genomenou en B thania(i) en oikia(i) Sim nos tou leprou,
26,7  pros lthen aut (i) gyn  echousa alabastron myrou barytimou kai kate-

cheen epi t s kefal s autou anakeimenou.
26,8  idontes de hoi math tai ganakt san legontes: eis ti h  ap leia haut ?
26,9  edynato gar touto prath nai pollou kai doth nai pt chois.

2 D. Garland, Reading Matthew. A Literary and Theological Commentary on the First Gospel, 
Macon 2001, s. 251–252. 

3 R. Gardner, Matthew, Scottdale 1991, s. 367.
4 E. Nestle i in., Novum Testamentum Graece, Stuttgart 201328, s. 87. 
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26,10  Gnous de ho I sous eipen autois: ti kopous parechete t (i) gynaiki? ergon 
gar kalon rgasato eis eme;

26,11  pantote gar tous pt chous echete meth’ heaut n, eme de ou pantote echete;
26,12  balousa gar haut  to Myron touto epi tou s matos mou pros to entafiasai 

me epoi sen.
26,13  am n leg  hymin, hopou ean k rychth (i) to euangelion touto en hol (i) 

t (i) kosm (i), lal th setai kai ho epoi sen haut  eis mn mosynon aut s. 

Przek ad na j zyk polski 

26,6  Gdy za  Jezus by  w Betanii, w domu Szymona Tr dowatego,
26,7  podesz a do Niego pewna kobieta maj ca alabastrowy flakonik bardzo 

drogiegoa olejkub i wyla a na Jego g ow c, gdy le a  przy stole.
26,8  Widz c to, uczniowiea oburzyli si  mówi c: Po co to marnotrawstwo?
26,9  Mo na toa by o drogo sprzeda  i rozda b ubogim.
26,10  Wiedz c o tym, Jezus powiedzia  im: Dlaczego sprawiacie przykro  tej 

kobiecie? Dobry uczynek spe ni a wzgl dem Mnie.
26,11  Biednych bowiem zawsze b dziecie mieli po ród siebie, Mnie za  nie za-

wsze b dziecie mieli.
26,12  Ona wylawszy ten olejek na moje cia o, uczyni a to na mój pogrzeb.
26,13  Zaprawd  mówi  wam: Gdziekolwiek na ca ym wiecie b dzie g oszona 

ta Ewangelia, na jej pami tk  b dzie mówione i to, co ona uczyni a. 

Krytyka tekstu 

26,7

a) w tym miejscu Kodeks Watyka ski, Kodeks Cypryjski, Kodeks Waszyng-

to ski, Kodeks Tischendorfa IV, Kodeks Sangalle ski, kodeks majusku owy 

0293, rodziny kodeksów minusku owych f1 i f13, kodeksy minusku owe: 579, 

700, 1241, lekcjonarz 844 i wi kszo  przek adów syryjskich zawieraj  s owo 

barytimou („drogocenny”). Natomiast Kodeks Synajski, Kodeks Aleksandryjski, 

Kodeks Bezy, Kodeks Królewski, Kodeks z Koridethi, kodeksy minusku owe: 

33, 565, 892, 1424 oraz przek ady syryjskie w miejsce barytimou maj  synonim 

polytimou. By  mo e mia a na to wp yw paralela w J 12,3;

b) lekcj  echousa alabastron myrou zawiera wi kszo  podstawowych wiad-

ków: Kodeks Synajski, Kodeks Watyka ski, Kodeks Bezy, Kodeks Królewski, 

Kodeks z Koridethi, kodeks majusku owy 0293, rodzina kodeksów minusku o-

wych f13, kodeksy minusku owe: 33, 700, 892, lekcjonarz 844 oraz ca a tradycja 

aci ska. Wersj  alabastron myrou echousa zawieraj : Kodeks Aleksandryjski, 

Kodeks Cypryjski, Kodeks Waszyngto ski, Kodeks Tischendorfa IV, Kodeks 

Sangalle ski, rodzina kodeksów minusku owych f1 oraz wi kszo  manuskryp-
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tów minusku owych, np. 565, 579, 1241, 1424. Nieco zmienion  wersj : alaba-

stron echousa myrou zawiera m.in. papirus P45;

c) genetivus t s kefal s wyst puje w Kodeksie Synajskim, Kodeksie Waty-

ka skim, Kodeksie Bezy, Kodeksie z Koridethi, kodeksie majusku owym 0293, 

rodzinach kodeksów minusku owych f1 i f13 oraz w kodeksie minusku owym 700. 

Natomiast accusativus t n kefal n proponuj : papirus P45, Kodeks Aleksandryj-

ski, Kodeks Cypryjski, Kodeks Królewski, Kodeks Waszyngto ski, Kodeks Ti-

schendorfa IV, Kodeks Sangalle ski, lekcjonarz 844 oraz wi ksza cz  kodek-

sów minusku owych, np. 33, 565, 579, 892, 1241 i 1424. 

26,8

a) w tym miejscu niektórzy wiadkowie dodaj  zaimek autou. Tak  d u sz  

lekcj  mo emy znale  w Kodeksie Aleksandryjskim, Kodeksie Cypryjskim, 

Kodeksie Waszyngto skim, Kodeksie Tischendorfa IV, Kodeksie Sangalle -

skim, rodzinie kodeksów minusku owych f1, manuskryptach minusku owych: 

565, 579, 1241 i 1424, kodeksach zawieraj cych staro aci skie przek ady: c, f, q 

oraz w przek adach syryjskich i sahidyckich. Krótsza wersja (bez zaimka autou) 

wyst puje w papirusie P45, Kodeksie Synajskim, Kodeksie Watyka skim, Ko-

deksie Bezy, Kodeksie Królewskim, Kodeksie z Koridethi, kodeksie majusku o-

wym 0293, rodzinie kodeksów minusku owych f13, lekcjonarzu 844, kodeksach 

minusku owych: 33, 700 i 892 oraz w przek adach staro aci skich i koptyjskich. 

Najprawdopodobniej uzupe nienie tekstu o zaimek autou mia o na celu wyg a-

dzenie stylu5. 

26,9

a) Kodeks Cypryjski, Kodeks Tischendorfa IV, rodzina kodeksów minusku o-

wych f13, lekcjonarz 844, kodeksy minusku owe: 33, 579, 700, 1241 i 1424 oraz 

wiele kodeksów staro aci skich dodaj  w tym miejscu s owo to myron („olejek”). 

By  mo e mia a na to wp yw paralela w Mk 14,5;

b) niektórzy wiadkowie po doth nai dodaj  jeszcze s owo tois, które odno-

si si  do pieni dzy zyskanych ze sprzeda y olejku. Tak  wersj  mo na spotka  

w Kodeksie Aleksandryjskim, Kodeksie Bezy, Kodeksie Cypryjskim, Kodek-

sie Waszyngto skim, Kodeksie Tischendorfa IV, Kodeksie Sangalle skim oraz 

w wielu kodeksach minusku owych, np. 700, 1241 i 1424. Krótsz , ale za to nieco 

trudniejsz  wersj  zawieraj  wiadkowie, którzy ciesz  si  wielkim autorytetem: 

Kodeks Synajski, Kodeks Watyka ski, Kodeks Królewski, Kodeks z Koridethi, 

kodeks majusku owy 0293, rodzina kodeksów minusku owych f1 i f13, lekcjonarz 

5 A. Banaszek, Relacja o wydarzeniu w Betanii w wietle analizy literacko-historycznej (Mt 

26,6–13; Mk 14,3–9; k 7,36–50; J 12,1–11), w: Studia z biblistyki, t. VII, red. R. Bartnicki, War-

szawa 1994, s. 163–240, tu: s. 170. 
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844 oraz kodeksy minusku owe: 33, 565, 579 i 892. Najprawdopodobniej doda-

nie przez kopistów s owa tois s u y o wyja nieniu trudnego miejsca6. 

Kontekst bli szy perykopy

Perykopa o namaszczeniu Jezusa w Betanii stanowi element opisów pasyj-

nych. Rozdzia  Mt 26 rozpoczyna si  od ostatniej zapowiedzi m ki (Mt 26,1–2). 
Chrystus oznajmi  swoim uczniom, e ju  niebawem zostanie wydany na ukrzy o-
wanie. Nast pnie ewangelista Mateusz opisa  moment zebrania si  arcykap anów 
i starszych ludu w pa acu Kajfasza, najwy szego kap ana (Mt 26,3–5). Podczas 
narady zadecydowano o podst pnym pochwyceniu Jezusa i o Jego zabiciu. Nie 
chciano tego jednak czyni  w czasie Paschy, by nie wywo a  wzburzenia w ród 
ludu. Józef Flawiusz zanotowa , e w 65 roku po Chr. na to wi to przyby o do Je-
rozolimy 2 700 000 pielgrzymów. Najprawdopodobniej by a to liczba wyolbrzy-
miona. Joachim Jeremias stwierdzi , e wi tuj cych Pasch  w Jerozolimie mog o 
by  ok. 180 tys. (z czego 25–30 tys. to sami mieszka cy wi tego Miasta)7.

Po opowiadaniu o namaszczeniu w Betanii ewangelista Mateusz umie ci  
wzmiank  o zdradzie Judasza (Mt 26,14–16). Aposto  ten uda  si  do arcykap a-
nów z propozycj  wydania Jezusa. Ci zgodzili si  na to i przekazali mu w zamian 
trzydzie ci srebrników. Odt d Judasz Iskariota szuka  stosownej mo liwo ci, aby 
wyda  Chrystusa. Po tym passusie wyst puj  jeszcze nast puj ce sekcje, które 
bezpo rednio poprzedzaj  wydarzenie zmartwychwstania Jezusa: ostatnia wie-
czerza (Mt 26,17–35), Chrystus w Ogrójcu (Mt 26,36–56), Jezus przed swoimi 
s dziami (Mt 26,57–27,31), Chrystus na Golgocie (Mt 27,32–66). Zatem peryko-
pa o namaszczeniu Jezusa (Mt 26,6–13) wi e si  ci le z Jego mierci . 

Porównanie omawianego passusu z biblijnymi tekstami paralelnymi 

Motyw namaszczenia Chrystusa jest obecny we wszystkich czterech Ewange-
liach (Mt 26,6–13; Mk 14,3–9; k 7,36–50; J 12,1–11). Jednak tylko w Ewangelii 
wed ug w. ukasza wydarzenie to rozegra o si  podczas publicznej dzia alno ci 
Jezusa i w aden sposób nie wi za o si  z Jego m k  oraz mierci . Warto zatem 
prze ledzi  wszystkie powy sze teksty i wypunktowa  elementy wspólne oraz te 
tre ci, które podaj  tylko i wy cznie poszczególni ewangeli ci.

We wszystkich czterech Ewangeliach mo na znale  wzmiank  o tym, e 
Chrystus zosta  namaszczony olejkiem, gdy przebywa  w domu i siedzia  za sto-
em. Wszyscy ewangeli ci zanotowali, e namaszczenia dokona a kobieta. U Ma-

6 Tam e. 
7 T. Brzegowy, Doroczne wi ta pielgrzymkowe Izraela, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 36 

(1983), s. 98–115, tu: s. 112. 
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teusza i Marka by a to osoba anonimowa, u ukasza bezimienna kobieta, która 

prowadzi a w mie cie grzeszne ycie, a u Jana Maria — siostra Marty i azarza. 

Wszystkie Ewangelie podejmuj  równie  motyw buntu oraz zaznaczaj , e Jezus 

pozytywnie odniós  si  do czynu kobiety i stan  po jej stronie.

Gdy chodzi o elementy wspólne u trzech ewangelistów, to nale y wymieni  

nast puj ce motywy: Betania (Mt, Mk, J); Szymon (u Mateusza i Marka by  to 

Szymon Tr dowaty, natomiast u ukasza — faryzeusz Szymon); bezimienna 

kobieta (Mt, Mk, k); alabastrowe naczynie (Mt, Mk, k); bardzo drogi olejek 

(Mt, Mk, J); namaszczenie g owy (u Mateusza i Marka kobieta nama ci a g ow  

Jezusa, a u ukasza Chrystus tylko wzmiankowa  o takim namaszczeniu, którego 

powinien by  dokona  Szymon w zwi zku z przyj ciem go cia). Mateusz, Marek 

i Jan wspomnieli równie  o oburzeniu z powodu u ycia drogiego olejku. Bun-

tuj ce si  osoby twierdzi y, e olejek mo na by o sprzeda , a uzyskane w ten 

sposób pieni dze przekaza  na rzecz ludzi ubogich. Ci sami ewangeli ci przyto-

czyli równie  s owa Chrystusa, w których broni  On namaszczaj cej Go kobiety. 

Zaznaczy , e by o to namaszczenie na dzie  Jego pogrzebu oraz e uczniowie 

zawsze b d  mieli ubogich wokó  siebie, a Jego — nie zawsze.

Motywy wspólne, które wyst puj  w dwóch Ewangeliach, to: Szymon Tr do-

waty (Mt, Mk); wyra na wzmianka o posi ku/uczcie ( k, J); szlachetny/prawdzi-

wy olejek nardowy (Mk, J); namaszczenie g owy Jezusa (Mt, Mk); namaszczenie 

nóg Chrystusa ( k, J); ocieranie nóg Jezusa w osami ( ukasz umie ci  ten mo-

ment przed namaszczeniem Chrystusa, a Jan — ju  po namaszczeniu); marno-

trawstwo olejku (Mt, Mk); trzysta denarów (Mk, J) i droga sprzeda  olejku (Mt, 

Mk); mowa Jezusa o dobrym uczynku kobiety (Mt, Mk) oraz prorocki logion 

Chrystusa na temat g oszenia Ewangelii po ca ym wiecie (Mt, Mk).

Na koniec warto jeszcze przyjrze  si  tym tre ciom, które podaj  tylko i wy-

cznie poszczególni ewangeli ci. Mateusz stwierdzi , e na czyn kobiety obu-

rzyli si  uczniowie. Ewangelista Marek zanotowa , e kobieta — przed namasz-

czeniem g owy Jezusa — rozbi a flakonik, w którym umieszczony by  olejek. 

Hojny gest wzgl dem Chrystusa oburzy  tylko niektóre osoby, które zacz y 

szemra , gdy  wola y sprzeda  olejek dro ej ni  za trzysta denarów i zupe nie 

inaczej spo ytkowa  zarobione w ten sposób pieni dze. 

W Ewangelii wed ug w. ukasza Jezus przyj  go cin  w domu faryzeu-

sza Szymona. To w a nie tam znalaz a Go kobieta, która prowadzi a w mie cie 

grzeszne ycie. Ewangelista ukasz — jedyny — wspomnia  o tym, e grzesz-

nica zami obla a nogi Chrystusa, a potem je ca owa a. To wydarzenie wzbudzi-

o u Szymona wiele w tpliwo ci co do osoby Jezusa. Faryzeusz uzna  bowiem, 

e gdyby jego go  by  prorokiem, to zapewne by wiedzia , kim jest kobieta, 

która do Niego podesz a. Nast pnie Chrystus opowiedzia  gospodarzowi przy-

powie  o dwóch d u nikach. Jeden z nich by  winny wierzycielowi pi set de-

narów, a drugi — pi dziesi t. Jednak po pewnym czasie wierzyciel umorzy  
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oba d ugi. Ta historia mia a uzmys owi  Szymonowi, e bardziej kocha ten, 

komu wi cej darowano. Ewangelista ukasz przytoczy  dalej wypowied  Jezu-

sa, w której ukaza  On kontrast pomi dzy faryzeuszem a grzesznic . Ta ró nica 

dotyczy a prostych czynno ci, które wi za y si  z przyjmowaniem go ci. By y 

to: podanie wody do obmycia nóg, przekazanie poca unku i namaszczenie g owy 

oliw . Gospodarz — w przeciwie stwie do kobiety — nie spe ni  tych czynno-

ci wzgl dem Chrystusa. Ewangelista ukasz podj  równie  w tek odpuszcze-

nia grzechów owej kobiecie. Ta czynno  wywo a a niema e poruszenie w ród 

wspó biesiadników, którzy zacz li pyta , kim jest Jezus, skoro nawet grzechy 

odpuszcza. Perykop  ko czy wzmianka o tym, e kobieta zosta a ocalona dzi ki 

swej wierze i odesz a w pokoju.

W Ewangelii wed ug w. Jana namaszczenie Chrystusa dokona o si  na sze  

dni przed Pasch . Jezus przebywa  w domu azarza i razem z nim zasiada  przy 

stole. W tym czasie Marta pos ugiwa a, a Maria wzi a funt olejku i nama ci a 

nim stopy Jezusa. Ewangelista Jan zanotowa , e ca y dom nape ni  si  woni  

olejku. Hojny gest Marii spotka  si  z buntem Judasza, który wola  sprzeda  ole-

jek za trzysta denarów, a pieni dze przekaza  ubogim. Narrator zaznaczy  jed-

nak, e Judasz wcale nie dba  o biednych. By  natomiast z odziejem i wykrada  

pieni dze z trzosa. Passus o namaszczeniu Chrystusa ko czy wzmianka o tym, e 

do Betanii przyby o mnóstwo ydów, którzy chcieli zobaczy  Jezusa i wskrze-

szonego przez Niego azarza. Tymczasem arcykap ani nosili si  z zamiarem za-

bicia nie tylko Chrystusa, lecz równie  azarza, gdy  wielu ludzi z jego powodu 

uwierzy o Jezusowi. 

Proces redakcji tekstu perykopy

Wielu egzegetów jest zdania, e pierwotne opowiadanie o namaszczeniu 

Chrystusa wchodzi o w sk ad bardzo starej tradycji beta skiej i pocz tkowo nie 

by o powi zane z opisami m ki. Dopiero pó niej zosta o ono do czone do po-

przedzaj cego dzie o Marka opowiadania pasyjnego. Marek dotar  do tego tekstu 

i w czy  go do swojej Ewangelii, gdy  doskonale odpowiada  on jego za o e-

niom teologicznym. Ewangelista rozbudowa  jednak w tek pasyjny (Mk 14,8) 

oraz kwesti  dotycz c  ludzi biednych (Mk 14,6b)8. 

Z kolei Mateusz przej  od Marka opowiadanie o namaszczeniu Jezusa w Be-

tanii, ale wprowadzi  do niego pewne zmiany. By y one niewielkie i s u y y 

wyg adzeniu tekstu. Nie da si  ukry , e Mateuszowa wersja opowiadania jest 

znacznie krótsza (124 s owa u Marka i 109 s ów u Mateusza). Mateusz upro ci  

niektóre wypowiedzi Markowe (np. Mk 14,3a i Mt 26,6) oraz opis olejku, poza 

tym pomin  motyw rozbicia naczynia i skróci  odpowied  Chrystusa na bunt 

8 A. Banaszek, Relacja o wydarzeniu w Betanii…, s. 212–214, 236. 
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uczniów. Z drugiej strony ewangelista ten rozbudowa  obraz Jezusa jako Nauczy-

ciela i Pedagoga oraz stonowa  kwesti  biednych i motyw szemrania uczniów. 

Charakterystyczne dla Mateusza by o równie  cz ste stosowanie participium, 

wyja nianie trudniejszych form literackich spotykanych u Marka (np. Mk 14,3b 

i Mt 26,7b) oraz tworzenie sekwencji dialogowych (Mt 26,8.10)9. 

Forma literacka

Perykopa Mt 26,6–13 rozpoczyna si  od opisu namaszczenia g owy Jezusa, 
którego w Betanii dokona a pewna anonimowa kobieta (Mt 26,6–7). Nast pnie 
umieszczona zosta a wstawka narracyjna sygnalizuj ca motyw oburzenia ucz-
niów (Mt 26,8a) oraz ich wypowied  w formie mowy niezale nej na temat mar-
notrawstwa olejku, mo liwo ci jego sprzeda y i pomocy ubogim (Mt 26,8b–9). 
Kolejna wstawka narracyjna informuje o tym, e Chrystus zauwa y  bunt swoich 
uczniów (Mt 26,10a). Po tym tek cie umieszczona zosta a wypowied  Jezusa 
w formie mowy niezale nej na temat czynu kobiety, ludzi biednych, zbli aj cego 
si  pogrzebu oraz g oszenia Ewangelii po ca ym wiecie (Mt 26,10b–13). Rudolf 
Bultmann stwierdzi , e perykopa Mt 26,6–13 jest biograÞ cznym apoftegmatem 
zako czonym prorockim logionem Chrystusa. Uczony ten zauwa y  równie , e 
o rodkiem ca ego opowiadania jest dialog, jaki wywi za  si  pomi dzy Jezusem 
a Jego uczniami10. 

Struktura badanej perykopy

Opowiadanie o namaszczeniu Jezusa w Betanii mo na podzieli  na trzy 
cz ci. S  to: ekspozycja (Mt 26,6–7), konflikt (Mt 26,8–9) oraz rozwi zanie 
(Mt 26,10–13). Struktura tego passusu przedstawia si  nast puj co: 

1.  Ekspozycja 
 miejsce zdarzenia  (Mt 26,6)
 namaszczenie Jezusa (Mt 26,7)
2.  Konflikt
 oburzenie uczniów  (Mt 26,8–9)
3.  Rozwi zanie 

9 Tam e, s. 180, 215, 222, 236–237; A. Paciorek, Ewangelia wed ug wi tego Mateusza (roz-

dzia y 14–28). Wst p — przek ad z orygina u — komentarz, (Nowy Komentarz Biblijny: Nowy 
Testament I/2), Cz stochowa 2008, s. 538; W. Grundmann, Das Evangelium nach Matthäus, (Theo-
logischer Handkommentar zum Neuen Testament 1), Berlin 1981, s. 532; W. Davies, D. Allison, 
A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew, London–New 
York 2004, s. 441–442; U. Luz, H. Koester, Matthew 21–28. A Commentary, transl. J.E. Crouch, 
Minneapolis–Augsburg 2005, s. 334–335. 

10 A. Paciorek, Ewangelia wed ug wi tego Mateusza…, s. 538. 
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 odpowied  Chrystusa (Mt 26,10–12)
 prorocki logion Jezusa (Mt 26,13)11 

Warto równie  przyjrze  si  dialogowi pomi dzy Chrystusem i Jego ucznia-
mi, gdy  obie jego cz ci maj  t  sam  struktur . Ów dialog koncentruje si  na 
osobie Jezusa. Do Niego nale y ostatnie s owo. Ewangelista Mateusz chcia , by 
czytelnicy identyfikowali si  z Chrystusowym punktem widzenia. Dlatego te  
wypowied  Jezusa stanowi po ow  perykopy Mt 26,6–13. Wiersze Mt 26,6–10a 
zawieraj  50 s ów, a wersety Mt 26,10b–13 — 59 s ów. Zarówno wypowied  
uczniów, jak i mowa Chrystusa poprzedzone s  imies owem, po którym wyst -
puje de („za ”). Na uwag  zas uguje paralela pyta . Pytanie uczniów oraz pytanie 

Jezusa zaczyna si  od s owa ti. Na dalsz  cz  perykopy sk ada si  jedno zdanie 

wypowiedziane przez uczniów i trzy, które wysz y z ust Chrystusa. Wszystkie 

te teksty rozpoczynaj  si  od s owa gar („bowiem”). Z kolei ko cowy komuni-

kat Jezusa na temat g oszenia Ewangelii po ca ym wiecie zaczyna si  od s yn-

nego am n leg  hymin („Amen/Zaprawd  mówi  wam”). Struktura perykopy 

Mt 26,6–13 — opartej na paraleli pyta  oraz wypowiedzi uczniów i Jezusa — 
prezentuje si  w nast puj cy sposób: 

(1)  Otwarcie akcji — scena namaszczenia Chrystusa Mt 26,6–7
(2)  Dialog pomi dzy Jezusem i Jego uczniami:  Mt 26,8–12
 A — pytanie uczniów    Mt 26,8
 B — uzasadnienie reakcji uczniów (jedno zdanie) Mt 26,9
 A’ — pytanie Chrystusa    Mt 26,10a
 B’ — uzasadnienie reakcji Chrystusa (trzy zdania) Mt 26,10b–12
(3)  Zako czenie z obietnic      Mt 26,1312 

11 Tam e, s. 537; A. Sand, Das Evangelium nach Matthäus, Regensburg 1986, s. 519–521; 
A. Banaszek, Relacja o wydarzeniu w Betanii…, s. 223. Analizuj c perykop  Mt 26,6–13, atwo 
zauwa y , e ma ona struktur  koncentryczn , a jej poszczególne cz ci mo na ze sob  zestawi  na 
zasadzie analogii. W centrum opowiadania znajduje si  wzmianka o reakcji uczniów, którzy obu-
rzyli si , widz c, jak pewna kobieta wyla a na g ow  Jezusa drogocenny olejek. Struktura badanego 
passusu prezentuje si  w nast puj cy sposób: A — miejsce pobytu Chrystusa: Betania (Mt 26,6); 
B — namaszczenie Jezusa (Mt 26,7); C — oburzenie uczniów (Mt 26,8–9); B’ — wypowied  Je-
zusa po namaszczeniu (Mt 26,10–12); A’ — miejsce g oszenia Ewangelii: ca y wiat (Mt 26,13). 

12 J. Gnilka, Das Matthäusevangelium, (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testa-
ment: I/2), Freiburg–Basel–Wien 1988, s. 385; A. Banaszek, Relacja o wydarzeniu w Betanii…, 
s. 190; W. Davies, D. Allison, A Critical and Exegetical Commentary…, s. 441; U. Luz, H. Koester, 
Matthew 21–28…, s. 334.
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Komentarz

Przeprowadziwszy analiz  literack , zaprezentuj  zwi z y komentarz do po-

szczególnych wierszy wchodz cych w sk ad perykopy o namaszczeniu Jezusa 

w Betanii (Mt 26,6–13). Umo liwi to zdeÞ niowanie teologicznego przes ania 

badanego tekstu. 

Miejsce zdarzenia (Mt 26,6)

Akcja perykopy Mt 26,6–13 rozgrywa si  w Betanii („dom biednych”). 

By a to wioska umiejscowiona ok. 3 km na wschód od Jerozolimy13. To w a -

nie w tej miejscowo ci mieszkali przyjaciele Jezusa — Maria, Marta i azarz 

( k 10,38–42), który tam zosta  wskrzeszony (J 11,1–44). Stamt d te  rozpocz  
si  triumfalny pochód Chrystusa do Jerozolimy (Mk 11,1–11).

Tym razem Jezus zatrzyma  si  w domu niejakiego Szymona Tr dowatego. 
Najprawdopodobniej by  to cz owiek, który zosta  ju  uzdrowiony ze swej do-
legliwo ci. W przeciwnym razie Szymon nie móg by mieszka  w swoim domu, 
przyjmowa  go ci, a nawet przebywa  w mie cie (Kp  13,45–46). Przy jego 
imieniu pozostawiono jednak wcze niejszy przydomek. By  mo e wynika o to 
z ówczesnej popularno ci imienia Szymon w Palestynie. Równie  przy imieniu 
Mateusza pozostawiono nazw  jego wcze niejszego zaj cia. W wykazie powo-
anych przez Jezusa aposto ów zosta  on nazwany celnikiem, cho  zapewne od 

momentu w czenia go do grona Dwunastu przesta  nim ju  by  (Mt 10,3)14. 

Namaszczenie Jezusa (Mt 26,7)

Gdy Jezus przebywa  w domu Szymona Tr dowatego, podesz a do Niego 
pewna kobieta. Zapewne ju  jej pojawienie si  uznano za skandal, skoro kobie-
tom nie wolno by o uczestniczy  w takich spotkaniach. Wyj tek stanowi y jedy-
nie us uguj ce niewiasty15. Ewangelista Mateusz nie poda  imienia owej kobiety. 
Mog a ni  by  jedna z niewiast id cych za Jezusem ( k 8,1–3), Maria, siostra 

azarza (J 12,3–8) lub jaka  nierz dnica ( k 7,36–50).

13 M. Milne, Betania, w: Encyklopedia biblijna, red. P. Achtemeier, red. wyd. pol. W. Chro-
stowski, t um. M. Pachciarek, Warszawa 1999, s. 91–92, tu: s. 91.

14 Hieronim ze Strydonu, Komentarz do Ewangelii wed ug w. Mateusza, ( ród a My li Teolo-
gicznej), Kraków 2008, s. 186; S. Fausti, Wspólnota czyta Ewangeli  wed ug w. Mateusza, t um. 
zbiorowe, Cz stochowa 2007, s. 554; S. Szymik, Jezus jako go  w wietle ewangelii kanonicz-

nych, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 9 (2016) 2, s. 125–141, tu: s. 134–135.
15 R. Popowski, L. Coleman, Nowy Testament dla moderatorów, (Prymasowska Seria Biblij-

na), Warszawa 2010, s. 70–71. 
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Anonimowa kobieta przynios a ze sob  alabastrowy flakonik, w którym znaj-

dowa  si  olejek. Alabaster, czyli mi kki kamie  o kremowym kolorze, by  spro-

wadzany z Egiptu. To w a nie w takich naczyniach zazwyczaj przechowywano 

wonno ci, by na d ugo pozosta y one wie e i cieszy y ludzi swoim zapachem. 

O powszechno ci wyst powania takich przedmiotów wiadcz  wykopaliska. Na 

przyk ad w Palestynie archeologom uda o si  odnale  tysi ce ma ych, alabastro-

wych flakoników na wonno ci16.

Ewangelista Mateusz zanotowa , e w tym alabastrowym flakoniku znajdo-

wa  si  drogi olejek. Greckie s owo myron oznacza olejek o pi knym zapachu 

(cz sto na bazie oliwy oraz wzbogacony ró nymi technikami i aromatami) lub 

ma . Produkty te uzyskiwano z ywicy pochodz cej z drzew balsamicznych, 

które ros y w Arabii i Somalii. Mirr  wykorzystywano jako kadzid o, sk adnik 

kosmetyków, perfum i leków oraz w obrz dach pogrzebowych17. 

Kobieta podesz a do Jezusa z alabastrowym flakonikiem olejku, gdy Chrystus 

znajdowa  si  ju  przy stole. Najprawdopodobniej wokó  sto u umieszczone by y 

niskie sofy. Biesiadnicy spoczywali na nich w pozycji pó le cej. To w a nie 

wówczas kobieta wyla a ów drogi olejek na g ow  Jezusa. Ewangelista Mateusz 

nie u y  w tym miejscu czasownika aleif  („namaszcza ”), lecz katache  („wy-

lewa ”). Wynika z tego, e kobieta nie tyle nama ci a Chrystusa, co wyla a na 

Jego g ow  ca  zawarto  alabastrowego flakonika. Namaszczenie g owy wa -

nych go ci by o powszechnie znanym i praktykowanym obyczajem. Jednak to 

namaszczenie w Betanii nie by o zwyk ym i kurtuazyjnym gestem, lecz wiad-

czy o o wielkim szacunku i uwielbieniu, jakie owa anonimowa kobieta ywi a 

wzgl dem Jezusa. W ten sposób mo na mówi  o kontra cie pomi dzy domem 

Szymona Tr dowatego a pa acem arcykap ana, gdzie spiskowano przeciwko 

Chrystusowi i gdzie zapad a decyzja o Jego zabiciu18. 

Oburzenie uczniów (Mt 26,8–9)

Hojny gest kobiety wzgl dem Chrystusa spotka  si  z oburzeniem i niezado-

woleniem uczniów, którzy widzieli w nim marnotrawstwo i niepotrzebn  roz-

rzutno . My leli oni zupe nie inaczej ni  Jezus. Nic wi c dziwnego, e ich kry-

16 B. Newman, P. Stine, A Handbook on the Gospel of Matthew, New York 1992, s. 793.
17 C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, t um. Z. Ko ciuk, 

(Prymasowska Seria Biblijna), Warszawa 2000, s. 70; A. Nalewaj, Opis namaszczenia w Betanii 

w czwartej Ewangelii (J 12,1–8) w wietle lektury Pie ni nad pie niami, w: Jak mier  pot na jest 

mi o . Ksi ga pami tkowa ku czci Ksi dza Profesora Juliana Warzechy SAC (1944–2009), red. 

W. Chrostowski, Z bki 2009, s. 270–286, tu: s. 281; R. Bartnicki, Przygotowania do mierci Jezusa 

(Mk 14,1–11), „Warszawskie Studia Teologiczne” 27 (2014) 2, s. 203–221, tu: s. 212.
18 R. Popowski, L. Coleman, Nowy Testament…, s. 71; U. Luz, H. Koester, Matthew 21–28…, 

s. 336–337; A. Paciorek, Ewangelia wed ug wi tego Mateusza…, s. 539.
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tyka spad a nie tylko na ow  kobiet , ale te  na Chrystusa, który nie protestowa , 

lecz pozwoli  wyla  na swoj  g ow  drogi olejek. By  mo e ewangelista Mateusz 

nawi za  w tym tek cie do funkcjonowania pierwszych gmin chrze cija skich, 

w których istnia y pewne rozbie no ci w kwestii zarz dzania wspólnymi dobra-

mi materialnymi19. 

Uczniowie Jezusa byli zdania, e zmarnowany olejek mo na by o znacznie 

lepiej spo ytkowa . Nale a o go drogo sprzeda , a uzyskane w ten sposób pie-

ni dze przeznaczy  na rzecz ubogich. Poza tym zbli aj ca si  Pascha sprzyja-

a materialnemu wspieraniu ludzi biednych. Mo na równie  przypuszcza , e 

wzmo one zainteresowanie uczniów losem ubogich wynika o z przebywania 

w blisko ci Chrystusa, z obserwacji dokonywanych przez Niego cudów oraz ze 

s uchania Jego nauk. 

Odpowied  Chrystusa (Mt 26,10–12)

W wierszu 26,10 ewangelista Mateusz zanotowa , e Jezus zauwa y  oburze-

nie swoich uczniów. Nast pnie zapyta , dlaczego sprawiaj  przykro  kobiecie, 

która nama ci a Mu g ow  olejkiem. Czytelnika tej perykopy zadziwia to, e 

kobieta ca y czas milcza a. Nikomu nie wyja ni a swego gestu, ani te  nie broni a 

si  przed opini  uczniów. Podobn  postaw  przyjmie ju  niebawem przes uchi-

wany Chrystus (Mt 26,63; 27,14). 

Jezus pochwali  kobiet , stwierdzaj c, e wykona a wzgl dem Niego dobry 

uczynek. Greckie s owo kalos mo na przet umaczy  jako „dobry” lub „pi kny”. 

Nale y pami ta , e w judaizmie istnia o rozró nienie dobrych uczynków na ja -

mu n  i inne akty mi osierdzia (np. grzebanie umar ych). Ta pierwsza pobo na 

praktyka polega a na przekazaniu pieni dzy ludziom cierpi cym niedostatek. Na-

tomiast uczynki mi o ci nierzadko wymaga y po wi cenia, ofiary i osobistego 

zaanga owania oraz mog y by  kierowane zarówno w stron  ubogich, jak i bo-

gatych, ywych, ale i zmar ych. To w a nie akty mi osierdzia uwa ano za dosko-

nalsze od ja mu ny20. 

Chrystus pouczy  swoich uczniów, e ubogich, którym chcieli pomóc przez 

spieni enie olejku, zawsze b d  mieli wokó  siebie i jeszcze nie raz nadarzy 

si  okazja, eby ich szczodrze wspomóc (Pwt 15,11). Jednak Jezusa uczniowie 

nie zawsze b d  mieli przy sobie. W owej chwili On by  ubogim i cierpi cym. 

Zbli a a si  godzina Jego mierci i przej cia z tego wiata do Ojca (J 13,1). Do 

19 J. Homerski, Ewangelia wed ug w. Mateusza. Wst p — przek ad z orygina u — komentarz, 

(Pismo wi te Nowego Testamentu: III/1), Pozna  2004, s. 327. 
20 A. Paciorek, Ewangelia wed ug wi tego Mateusza…, s. 540; J. Homerski, Ewangelia we-

d ug w. Mateusza…, s. 327; D. Garland, Reading Matthew…, s. 254; M. Rosik, Duszpasterski ko-

mentarz do Nowego Testamentu. Ewangelia wg w. Mateusza (Mt 14,1–28,20), Tarnów 2010, 

s. 116; G. Albrecht, M. Albrecht, Matthew, Milwaukee 1996, s. 376.
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tego momentu Chrystus nawi za  w dalszej cz ci swojej wypowiedzi. Stwier-

dzi  bowiem, e kobieta nama ci a Mu cia o na dzie  pogrzebu. Tym samym 

by by to gest prorocki, cho  nie wiadomo, czy kobieta by a tego wiadoma. 

Zw oki — jeszcze przed z o eniem do grobu — namaszczano olejkami. Bardzo 

cz sto skrapiano nimi tak e ca un. W ten sposób chciano odda  cze  zmar emu 

oraz ochroni  jego cia o przed rozk adem. Jezus wiedzia , e w dniu mierci nie 

b dzie czasu, by przed zachodem s o ca nama ci  Jego cia o. Rzymscy o nierze 

z pewno ci  nie zatroszczyliby si  o w a ciwy, ydowski pochówek cz owieka, 

który zosta  skazany na haniebn  mier  przez ukrzy owanie, czy wr cz na  nie 

pozwoliliby. Cho  Nikodem i Józef z Arymatei zrobili, co mogli (J 19,38–42), 

to jednak pobo ne niewiasty czu y potrzeb , by w niedzielny poranek uda  si  

do grobu i nama ci  cia o Jezusa ( k 23,55–24,1). Nie by o to jednak potrzebne, 

gdy  Chrystus zmartwychwsta 21.

Zatem bezimienna kobieta, która w Betanii nama ci a Jezusa, rzeczywi cie 

dokona a tego na dzie  Jego pogrzebu. Uprzedzaj co nama ci a cia o Chrystusa, 

gdy  nie uczyniono tego przed z o eniem do grobu lub zrobiono to pospiesznie. 

Prorocki logion Jezusa (Mt 26,13)

Wiersz Mt 26,13 zawiera prorocki logion Chrystusa. Rozpoczyna si  on od 

s ynnego am n leg  hymin („Amen/Zaprawd  mówi  wam”). Wyraz am n ozna-

cza „niech tak b dzie”, „oto jest”, „otó  to”, „zaprawd ”. W ca ym Nowym Te-

stamencie tylko Jezus u ywa  tego s owa na pocz tku zdania. Chcia  w ten spo-

sób wyra nie co  podkre li , ukaza  wa no  jakiego  stwierdzenia lub podnie  

wag  swojej wypowiedzi22.

W domu Szymona Tr dowatego Chrystus zapowiedzia , e euangelion touto 

(„ta Ewangelia”) b dzie g oszona po ca ym wiecie. Ta powszechna proklamacja 

mia a równie  dotyczy  gestu kobiety, która nama ci a Jezusa w Betanii. S owo 

euangelion mog o oznacza  opowiadanie o m ce lub wskazywa  na Mateuszowe 

dzie o23. Do dzi  chrze cijanie na ca ym wiecie wspominaj  czyn tej bezimien-

nej niewiasty. To opowiadanie jest bowiem wa nym elementem zarówno narracji 

pasyjnej, jak i Ewangelii wed ug w. Mateusza. 

21 A. Paciorek, Ewangelia wed ug wi tego Mateusza…, s. 540–541; G. Albrecht, M. Albrecht, 

Matthew, s. 376; M. Rosik, Duszpasterski komentarz…, s. 117–118. 
22 J. Watson, S owo greckie na ka dy dzie  roku. Inspiracje z Nowego Testamentu, t um. W. Ta-

sak, Warszawa 2017, s. 380; J. Nolland, The Gospel of Matthew. A Commentary on the Greek Text, 

Grand Rapids–Carlisle 2005, s. 1055. 
23 A. Paciorek, Ewangelia wed ug wi tego Mateusza…, s. 541; A. widerkówna, Rozmowy 

o Biblii. Nowy Testament, Warszawa 2000, s. 178–180. 
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Przes anie teologiczne

Po przeprowadzeniu analizy literackiej i zaprezentowaniu zwi z ego komentarza 

do poszczególnych wierszy przyszed  czas, by przedstawi  kluczowe tematy teo-

logiczne tekstu Mt 26,6–13. 

Znaczenie Chrystusowego namaszczenia

Perykopa o namaszczeniu Jezusa w Betanii bywa ró nie obja niana. Nie-

którzy egzegeci s  zdania, e w tym passusie zosta a podkre lona mesja -

ska godno  Chrystusa. Z t  interpretacj  wi za  si  triumfalny wjazd Jezusa 

do Jerozolimy. Chrystus — jako namaszczony król (1 Sm 10,1; 1 Krl 1,39; 

2 Krl 9,12) — zmierza  do wi tego Miasta, by tam ponie  m k  i umrze  

na krzy u. By  On mesja skim królem, a Jego tronem by  krzy . Jednak kon-

tekst uczty/posi ku w domu Szymona Tr dowatego, nazwa olejku (myron, a nie 

elaion) oraz oburzenie uczniów przemawiaj  raczej przeciwko takiemu wyja -

nieniu24. Elaine Mary Wainwright zwróci a uwag  na posta  odwa nej kobiety, 

która — w obliczu zbli aj cej si  m ki — okaza a Jezusowi wspó czucie, mi o  

i mi osierdzie25. Wydarzenie w Betanii — zgodnie z wierszem Mt 26,12 — by o 

równie  interpretowane jako namaszczenie Chrystusa na dzie  Jego pogrze-

bu. Nale y pami ta , e ewangelista Mateusz nie wspomnia  w swoim dziele 

o namaszczeniu cia a Jezusa po mierci. To w a nie tym drogim olejkiem, który 

w Betanii sp yn  na g ow  Chrystusa, b dzie pachnia o Jego cia o na krzy u 

i w grobie. Natomiast po zmartwychwstaniu jego wo  b dzie si  roznosi a wsz -

dzie tam, gdzie g oszona b dzie Dobra Nowina26. 

Szczodry gest bezimiennej kobiety wzgl dem Jezusa by  uczynkiem mi o-

sierdzia i mi o ci, który przewy sza  zwyk  ja mu n . Namaszczenie w Betanii 

symbolizowa o szczególne uszanowanie i adoracj  Chrystusa. Niektórzy egze-

geci mówili wprost o wy szo ci kultu Chrystusa nad pos ugiwaniem Jezusowi 

w ludziach biednych. Warto równie  pami ta , e w Pi mie wi tym bia e sza-

ty oraz namaszczenie g owy wonnym olejkiem by y oznakami rado ci i wesela 

(Koh 9,8). Na szczególn  uwag  zas uguje jeszcze interpretacja podana przez 

w. Jana Chryzostoma († 407). Twierdzi  on, e to skruszone serce popchn -

o kobiet  do tego, by z ama a ustalone standardy i wesz a do domu Szymona 

Tr dowatego. Oczekiwa a bowiem, e Jezus uzdrowi jej dusz  z tr du grzechu 

24 A. Paciorek, Ewangelia wed ug wi tego Mateusza…, s. 538–540; W. Davies, D. Allison, 

A Critical and Exegetical Commentary…, s. 448.
25 U. Luz, H. Koester, Matthew 21–28…, s. 335.
26 S. Fausti, Wspólnota czyta Ewangeli …, s. 552.
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i z wszelkiej nieczysto ci, tak jak kiedy  uzdrowi  Szymona z tr du, którym po-

kryte by o jego cia o (Comm. Matt. 80,1–2)27. 

Symbolika drogiego olejku

Drogi olejek, którym bezimienna kobieta nama ci a w Betanii g ow  Jezusa, 

symbolizowa  okazan  Mu przez ni  mi o . Orygenes († 254) przyporz dkowa  

zwyk y olejek dobrym czynom, olejek, którym zosta y namaszczone stopy Jezu-

sa, dzie om mi osierdzia pe nionym przez pokutuj cych, a olejek, który niewia-

sta wyla a na g ow  Chrystusa — czynom wiary, czysto ci, postowi, modlitwie 

i cierpliwo ci (Comm. Matt. 77). Teofilakt († 1107) stwierdzi , e namaszczenie 

stóp Jezusa wi za o si  z uwielbieniem Jego cz owiecze stwa, a namaszczenie 

g owy Chrystusa — z uwielbieniem Jego boskiej natury (En. Matt. 438). Hilary 

z Poitiers († 367) widzia  w kobiecie symbol Ko cio a z pogan, który darzy czci  

cierpi cego Jezusa (Comm. Matt. 29,2). Bernard z Clairvaux († 1153) dokona  

rozró nienia na olejek skruchy, który pos u y  do namaszczenia stóp Jezusa oraz 

olejek pobo no ci, który niewiasta wyla a Mu na g ow 28. 

Drogi olejek, który pos u y  do namaszczenia Chrystusa w Betanii (Mt 26,6–

13), sta  si  symbolem szczodro ci, hojno ci i bezinteresowno ci. Tak jak cenny 

olejek wylany na g ow  Jezusa nie by  adn  strat , lecz znakiem mi o ci i po-

s u y  do namaszczenia Chrystusa na dzie  Jego pogrzebu, tak te  i przelanej na 

krzy u krwi Jezusa nie nale y rozpatrywa  w kategoriach marnotrawstwa, gdy  

przys u y a si  ona do odpuszczenia grzechów i do naszego zbawienia. 

Perykopa pe na kontrastów

Motyw namaszczenia Jezusa w Betanii (Mt 26,6–13) ewidentnie kontrastuje 

z tre ciami, które go poprzedzaj  i które po nim nast puj . Jak e nie dostrzec 

ró nicy pomi dzy domem Szymona Tr dowatego, gdzie Chrystus zosta  ugosz-

czony przez gospodarza i gdzie pewna kobieta wyla a na Jego g ow  drogi ole-

jek, a pa acem Kajfasza, najwy szego kap ana, gdzie odby a si  narada arcyka-

p anów i starszych ludu, którzy zamierzali Jezusa podst pnie pochwyci  i zabi  

(Mt 26,3–5). Widoczna jest równie  ró nica mi dzy czynem niewiasty, która na-

ma ci a Chrystusa, a post powaniem Judasza, który zdradzi  Jezusa i przeszed  

na stron  Jego wrogów. To w a nie on uda  si  do arcykap anów z propozycj  

wydania Chrystusa, a gdy otrzyma  od nich trzydzie ci srebrników, szuka  spo-

sobno ci, by zrealizowa  swój plan (Mt 26,14–16). 

27 A. Paciorek, Ewangelia wed ug wi tego Mateusza…, s. 538–539, 543.
28 Tam e, s. 543. 
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Analizuj c poszczególne teksty biblijne, w których zawarte s  opisy m ki, 

mierci i zmartwychwstania Jezusa, atwo zauwa y  kontrast pomi dzy aposto-

ami a niewiastami. Judasz zdradzi  Chrystusa (Mt 26,14–16), uczniowie uciekli 

(Mt 26,56), a Piotr trzykrotnie wypar  si  swojego Mistrza (Mt 26,69–75). Nato-

miast kobiety by y obecne przy ukrzy owanym Jezusie (Mt 27,55–56), czuwa y 

przy grobie (Mt 27,61), chcia y nama ci  cia o Chrystusa w niedzielny poranek 

(Mt 28,1–8) i to w a nie im w pierwszej kolejno ci zosta a zlecona misja og o-

szenia wielkanocnego or dzia (Mt 28,7–10). Równie  w domu Szymona Tr do-

watego niewiasta zachowa a si  znacznie w a ciwiej od uczniów. Szczodry gest 

wzgl dem Jezusa by  wyrazem jej szacunku. Spotka  si  jednak z krytyk  ucz-

niów, którzy uznali go za marnotrawstwo. Zatem z jednej strony mamy mi o , 

dobry uczynek, hojno  i zapowied  Ewangelii ycia, a z drugiej strony — ego-

izm, ch  sprzeda y, oburzenie i sprawianie przykro ci29. Ostatecznie Chrystus 

zgani  swoich uczniów, pochwali  czyn owej kobiety i stan  po jej stronie. 

Podsumowanie

Perykopa o namaszczeniu Jezusa w Betanii (Mt 26,6–13) jest cz ci  narracji 

pasyjnej. Najprawdopodobniej ewangelista Mateusz przej  ten tekst od Mar-

ka. Jednak Mateuszowa wersja opowiadania jest znacznie krótsza. Ewangelista 

ten wprowadzi  kilka drobnych zmian, np. upro ci  opis olejku, który anonimo-

wa kobieta wyla a na g ow  Jezusa, pomin  wzmiank  o rozbiciu naczynia, 

skróci  mow  Chrystusa po buncie uczniów, stonowa  kwesti  biednych oraz 

motyw szemrania uczniów. Cech  charakterystyczn  wariantu Mateusza jest 

równie  cz ste stosowanie participium oraz tworzenie sekwencji dialogowych 

(Mt 26,8.10). 

Egzegeci doszukali si  w perykopie Mt 26,6–13 trzech cz ci: ekspozycji 

(Mt 26,6–7), konfliktu (Mt 26,8–9) oraz rozwi zania (Mt 26,10–13). Zwrócili 

równie  uwag  na paralel  pyta  oraz wypowiedzi uczniów i Jezusa (A — pyta-

nie uczniów: Mt 26,8; B — uzasadnienie reakcji uczniów [jedno zdanie]: Mt 26,9; 

A’ — pytanie Chrystusa: Mt 26,10a; B’ — uzasadnienie reakcji Chrystusa [trzy 
zdania]: Mt 26,10b–12). Natomiast autor artyku u dostrzeg  w Mt 26,6–13 struk-
tur  koncentryczn , której poszczególne cz ci mo na ze sob  zestawi  na zasa-
dzie analogii (A — miejsce pobytu Chrystusa [Betania]: Mt 26,6; B — namasz-
czenie Jezusa: Mt 26,7; C — oburzenie uczniów: Mt 26,8–9; B’ — wypowied  
Jezusa po namaszczeniu: Mt 26,10–12; A’ — miejsce g oszenia Ewangelii [ca y 
wiat]: Mt 26,13). W takim wypadku centralnym motywem opowiadania by aby 

wzmianka o reakcji uczniów, którzy oburzyli si , widz c, jak pewna kobieta wy-

29 S. Fausti, Wspólnota czyta Ewangeli …, s. 553.

PST 35.indd   75 15.04.2020   16:39:28



76 ŁUKASZ FLORCZYK

la a na g ow  Jezusa drogocenny olejek. Chrystus — karc c swoich uczniów — 

da  im jasno do zrozumienia, e ich postawa nie by a w a ciwa. 

Akcja opowiadania rozegra a si  w Betanii, w domu Szymona Tr dowatego. 

Pewna kobieta (mog a ni  by  jedna z niewiast id cych za Jezusem: k 8,1–3, 

Maria, siostra azarza: J 12,3–8 lub nieznana z imienia nierz dnica: k 7,36–50) 

podesz a do Chrystusa z alabastrowym flakonikiem, w którym znajdowa  si  dro-

gi olejek. Niewiasta nie tyle nama ci a nim g ow  Jezusa, ile wyla a na ni  ca  

zawarto  naczynia. Nic wi c dziwnego, e hojny gest kobiety spotka  si  z nie-

zrozumieniem i krytyk  uczniów, którzy woleli raczej sprzeda  olejek, a uzyska-

ne w ten sposób pieni dze przeznaczy  na rzecz ludzi biednych. Chrystus zgani  

swoich uczniów, a niewiast  wzi  w obron . Kobieta patrzy a sercem, dlatego 

te  potrafi a pozna , e w tamtej konkretnej chwili to w a nie Jezus by  ubogim 

i cierpi cym cz owiekiem. Niewiasta — w przeciwie stwie do uczniów — nic 

nie wiedzia a o potrójnej zapowiedzi m ki, mierci i zmartwychwstania Chry-

stusa (Mt 16,21; 17,22–23; 20,17–19), a mimo to wyczu a stosown  chwil  i do-

kona a prorockiego czynu. Jak si  okaza o, namaszczenie Jezusa by o nie tylko 

gestem mi o ci, mi osierdzia, szacunku i adoracji, lecz równie  odnosi o si  do 

Jego pogrzebu. Warto pami ta , e ewangelista Mateusz nie wspomnia  w swoim 

dziele o tym, e cia o Chrystusa zosta o namaszczone po ci gni ciu z krzy a. 

Cho  nie znamy imienia bohaterki tej perykopy, to jednak — zgodnie z tym, co 

zapowiedzia  Jezus — historia o niej nie zapomnia a. Jej czyn (jak e kontrastuj -

cy z postawami arcykap anów, starszych ludu i Judasza) jest i dzisiaj wspomina-

ny na ca ym wiecie — wsz dzie tam, gdzie jest g oszona Dobra Nowina. 

The anointing of Jesus at Bethany (Matt. 26:6–13)

Summary

The action of pericope that describes the anointing of Jesus (Matt. 26:6–13) took place in Bethany, 

in Judea. These areas were then part of the Great Roman Empire. Christ foretold that the woman 

who poured out the precious oil on His head in the house of Simon the Leper would know the whole 

world. That is what exactly happened. Many Christians do not know much about history of the Ro-

man Empire, but probably everyone has heard of a nameless woman who anointed Jesus shortly 

before His passion and death. The woman embarrassed the apostles, her generous gesture toward 

Christ contrasted with the conspiracy of the chief priests and the elders of the people (Matt. 26:3–5) 

and the betrayal of Judas (Matt. 26:14–16). 

Keywords

Bethany, nameless woman, precious oil, anointing, Jesus’ head, good deed, burial
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