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

Ewangelia wedáug Ğw. Mateusza zawiera trzykrotną zapowiedĨ mĊki, Ğmierci i zmartwychwstania Jezusa. Za pierwszym razem Chrystus oznajmiá swoim uczniom, Īe musi udaü siĊ do Jerozolimy, Īe wiele wycierpi od starszych,
arcykapáanów i uczonych w PiĞmie oraz Īe zostanie zabity, ale trzeciego dnia
zmartwychwstanie (Mt 16,21). NiemalĪe identyczne informacje zawiera równieĪ
i druga zapowiedĨ, którą Jezus wypowiedziaá w Galilei. Zaznaczyá wówczas, Īe
Syn Czáowieczy bĊdzie wydany w ludzkie rĊce i zabity, jednak trzeciego dnia
powstanie z martwych (Mt 17,22–23). Za trzecim razem Chrystus znów wspomniaá o Jerozolimie, o arcykapáanach i uczonych w PiĞmie, którzy skaĪą Syna
Czáowieczego na Ğmierü, oraz o swoim zmartwychwstaniu. W tym fragmencie
pojawiá siĊ nadto motyw pogan, którzy wyszydzą, ubiczują i ukrzyĪują Jezusa
(Mt 20,17–19).
Gdy powyĪsze zapowiedzi zaczĊáy siĊ realizowaü, Judasz zdradziá Chrystusa
za trzydzieĞci srebrników (Mt 26,14–16), uczniowie siĊ rozproszyli (Mt 26,56),
a Piotr trzykrotnie zapará siĊ swojego Mistrza (Mt 26,69–75). Zupeánie inaczej
byáo z niewiastami. To one byáy obecne pod krzyĪem (Mt 27,55–56), czuwaáy przy grobie (Mt 27,61), planowaáy namaĞciü martwe ciaáo Jezusa w niedzielny poranek (Mt 28,1–8) oraz rozpoczĊáy gáoszenie wielkanocnego orĊdzia
(Mt 28,7–10). Do tej drugiej grupy naleĪaáa równieĪ pewna anonimowa kobieta,
która w Betanii namaĞciáa Chrystusa na dzieĔ Jego pogrzebu (Mt 26,6–13).
W niniejszym artykule zostanie omówiona perykopa Mt 26,6–13. W pierwszym punkcie passus ten bĊdzie przebadany pod kątem literackim. NastĊpnie
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zostanie zaprezentowany zwiĊzáy komentarz do poszczególnych wierszy. Natomiast trzeci punkt artykuáu bĊdzie zawieraá teologiczne przesáanie rozpatrywanego tekstu biblijnego. Analiza perykopy o namaszczeniu Jezusa w Betanii bĊdzie
zatem przebiegaü wedáug standardów metody historyczno-krytycznej.
Celem podjĊtych badaĔ jest m.in. porównanie passusu Mt 26,6–13 z tekstami
paralelnymi wystĊpującymi w PiĞmie ĝwiĊtym. UmoĪliwi to lepsze zrozumienie
procesu redakcji Mateuszowego opowiadania o namaszczeniu Chrystusa. Autor
artykuáu pragnie równieĪ pochyliü siĊ nad strukturą analizowanego fragmentu
i zastanowiü siĊ nad tym, czy wyodrĊbnione czĊĞci perykopy moĪna ze sobą zestawiü na zasadzie analogii. Warto takĪe zastanowiü siĊ nad tym, kim byáa owa
anonimowa kobieta, która namaĞciáa gáowĊ Jezusa w Betanii, i jak naleĪy interpretowaü jej gest.

Analiza literacka
Omówienie biblijnej perykopy o namaszczeniu Jezusa w Betanii (Mt 26,6–13)
naleĪy rozpocząü od gruntownego przebadania kwestii literackich. Na tĊ analizĊ
bĊdą siĊ skáadaáy nastĊpujące elementy: delimitacja tekstu, grecki tekst perykopy,
przekáad na jĊzyk polski, krytyka tekstu, kontekst bliĪszy perykopy, porównanie
omawianego passusu z biblijnymi tekstami paralelnymi, proces redakcji, forma
literacka oraz struktura badanej perykopy.
Delimitacja tekstu
Pierwsza czĊĞü narracji pasyjnej (Mt 26,1–56) rozpoczyna siĊ od ostatniej
zapowiedzi mĊki Jezusa oraz od zaprezentowania spisku arcykapáanów i starszych ludu wymierzonego przeciwko Chrystusowi (Mt 26,1–5), a koĔczy siĊ
wzmianką o pojmaniu Jezusa, którego dokonali ludzie wysáani przez arcykapáanów i starszych (Mt 26,47–56). PomiĊdzy tymi dwoma fragmentami znajduje
siĊ jeszcze szeĞü innych scen: namaszczenie Chrystusa w Betanii (Mt 26,6–13),
pierwszy etap zdrady Judasza (Mt 26,14–16), Jezusowe polecenie wystosowane do uczniów, aby przygotowali PaschĊ (Mt 26,17–19), ostatnia wieczerza, podczas której Chrystus wyjawiá swego zdrajcĊ i ustanowiá EucharystiĊ
(Mt 26,20–30), przepowiednia trzykrotnego zaparcia siĊ Piotra i rozproszenia
uczniów (Mt 26,31–35) oraz modlitwa Jezusa w Getsemani (Mt 26,36–46).
W ujĊciu Mateusza Chrystus posiadaá wiedzĊ na temat tego, co miaáo siĊ wydarzyü w bliskiej i dalszej przyszáoĞci. Jezus zapowiedziaá bowiem zdradĊ Judasza (Mt 26,21–25), zwątpienie i rozproszenie uczniów (Mt 26,31), zaparcie
siĊ Piotra (Mt 26,34), swoją Ğmierü przez ukrzyĪowanie (Mt 26,2) i pospieszny
pochówek (Mt 26,12), ale teĪ zmartwychwstanie (Mt 26,32), gáoszenie Ewan-
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gelii po caáym Ğwiecie (Mt 26,13) oraz ucztĊ ze swoimi uczniami w królestwie
Ojca (Mt 26,29)2.
Perykopa o namaszczeniu Chrystusa w Betanii (Mt 26,6–13) otoczona jest
dwoma fragmentami zawierającymi motyw spiskowania przeciwko Jezusowi.
Bohaterami pierwszego z nich są arcykapáani i starsi ludu zebrani w paáacu Kajfasza, najwyĪszego kapáana (Mt 26,3–5), a drugiego — Judasz Iskariota, który
przybyá do arcykapáanów z propozycją wydania Chrystusa (Mt 26,14–16). Namaszczenie gáowy Jezusa, którego dokonaáa pewna anonimowa kobieta, miaáo
miejsce w domu Szymona TrĊdowatego w Betanii. ĝwiadkami tego wydarzenia
byli uczniowie Chrystusa i najprawdopodobniej sam gospodarz. Owo namaszczenie byáo ewidentnym czynem miáoĞci poĞród aktów wrogoĞci kierowanych
w stronĊ Jezusa przez arcykapáanów, starszych ludu i Judasza. Zatem strukturĊ
tekstu Mt 26,3–16 moĪna przedstawiü w nastĊpujący sposób:
A — spiskowanie przeciwko Jezusowi przez arcykapáanów i starszych
B — namaszczenie Chrystusa w Betanii
A’ — spiskowanie przeciwko Jezusowi przez Judasza3
Z jednej strony perykopa Mt 26,6–13 áączy siĊ z wierszami Mt 26,1–2, gdyĪ
w obu tekstach pojawia siĊ Jezus wraz z uczniami oraz motyw zbliĪającej siĊ
Ğmierci, a z drugiej strony passus o namaszczeniu Chrystusa w Betanii jawi siĊ
jako jednostka literacka niezaleĪna od jej bliskiego kontekstu i nosząca znamiona
kompletnej oraz logicznie spójnej narracji. UsuniĊcie tego fragmentu nie spowodowaáoby braku ciągáoĞci narracyjnej pomiĊdzy Mt 26,3–5 (spiskowanie przeciwko Jezusowi przez arcykapáanów i starszych) i Mt 26,14–16 (spiskowanie
przeciwko Jezusowi przez Judasza). Tekst Mt 26,6–13 funkcjonuje w strukturze
tego rozdziaáu jako rodzaj narracyjnego nawiasu, który na moment zawiesza bieg
gáównego wątku narracji, ale jednoczeĞnie wprowadza nowe pierwiastki tematyczne stanowiące teologiczne táo dla relacji o ĞciągniĊciu ciaáa Chrystusa z krzyĪa i pospiesznym pochówku (Mt 27,57–61).
Tekst grecki perykopy4
26,6
26,7

26,8
26,9

Tou de IƝsou genomenou en BƝthania(i) en oikia(i) Simǀnos tou leprou,
prosƝlthen autǀ(i) gynƝ echousa alabastron myrou barytimou kai katecheen epi tƝs kefalƝs autou anakeimenou.
idontes de hoi mathƝtai ƝganaktƝsan legontes: eis ti hƝ apǀleia hautƝ?
edynato gar touto prathƝnai pollou kai dothƝnai ptǀchois.

2
ௐD. Garland, Reading Matthew. A Literary and Theological Commentary on the First Gospel,
Macon 2001, s. 251–252.
3
ௐR. Gardner, Matthew, Scottdale 1991, s. 367.
4
ௐE. Nestle i in., Novum Testamentum Graece, Stuttgart 201328, s. 87.
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26,10

26,11
26,12

26,13

Gnous de ho IƝsous eipen autois: ti kopous parechete tƝ(i) gynaiki? ergon
gar kalon Ɲrgasato eis eme;
pantote gar tous ptǀchous echete meth’ heautǀn, eme de ou pantote echete;
balousa gar hautƝ to Myron touto epi tou sǀmatos mou pros to entafiasai
me epoiƝsen.
amƝn legǀ hymin, hopou ean kƝrychthƝ(i) to euangelion touto en holǀ(i)
tǀ(i) kosmǀ(i), lalƝthƝsetai kai ho epoiƝsen hautƝ eis mnƝmosynon autƝs.

Przekáad na jĊzyk polski
26,6
26,7

26,8
26,9
26,10

26,11

26,12
26,13

Gdy zaĞ Jezus byá w Betanii, w domu Szymona TrĊdowatego,
podeszáa do Niego pewna kobieta mająca alabastrowy flakonik bardzo
drogiegoa olejkub i wylaáa na Jego gáowĊc, gdy leĪaá przy stole.
Widząc to, uczniowiea oburzyli siĊ mówiąc: Po co to marnotrawstwo?
MoĪna toa byáo drogo sprzedaü i rozdaüb ubogim.
Wiedząc o tym, Jezus powiedziaá im: Dlaczego sprawiacie przykroĞü tej
kobiecie? Dobry uczynek speániáa wzglĊdem Mnie.
Biednych bowiem zawsze bĊdziecie mieli poĞród siebie, Mnie zaĞ nie zawsze bĊdziecie mieli.
Ona wylawszy ten olejek na moje ciaáo, uczyniáa to na mój pogrzeb.
ZaprawdĊ mówiĊ wam: Gdziekolwiek na caáym Ğwiecie bĊdzie gáoszona
ta Ewangelia, na jej pamiątkĊ bĊdzie mówione i to, co ona uczyniáa.

Krytyka tekstu
26,7
a) w tym miejscu Kodeks WatykaĔski, Kodeks Cypryjski, Kodeks WaszyngtoĔski, Kodeks Tischendorfa IV, Kodeks SangalleĔski, kodeks majuskuáowy
0293, rodziny kodeksów minuskuáowych f1 i f13, kodeksy minuskuáowe: 579,
700, 1241, lekcjonarz 844 i wiĊkszoĞü przekáadów syryjskich zawierają sáowo
barytimou („drogocenny”). Natomiast Kodeks Synajski, Kodeks Aleksandryjski,
Kodeks Bezy, Kodeks Królewski, Kodeks z Koridethi, kodeksy minuskuáowe:
33, 565, 892, 1424 oraz przekáady syryjskie w miejsce barytimou mają synonim
polytimou. Byü moĪe miaáa na to wpáyw paralela w J 12,3;
b) lekcjĊ echousa alabastron myrou zawiera wiĊkszoĞü podstawowych Ğwiadków: Kodeks Synajski, Kodeks WatykaĔski, Kodeks Bezy, Kodeks Królewski,
Kodeks z Koridethi, kodeks majuskuáowy 0293, rodzina kodeksów minuskuáowych f13, kodeksy minuskuáowe: 33, 700, 892, lekcjonarz 844 oraz caáa tradycja
áaciĔska. WersjĊ alabastron myrou echousa zawierają: Kodeks Aleksandryjski,
Kodeks Cypryjski, Kodeks WaszyngtoĔski, Kodeks Tischendorfa IV, Kodeks
SangalleĔski, rodzina kodeksów minuskuáowych f1 oraz wiĊkszoĞü manuskryp-
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tów minuskuáowych, np. 565, 579, 1241, 1424. Nieco zmienioną wersjĊ: alabastron echousa myrou zawiera m.in. papirus P45;
c) genetivus tƝs kefalƝs wystĊpuje w Kodeksie Synajskim, Kodeksie WatykaĔskim, Kodeksie Bezy, Kodeksie z Koridethi, kodeksie majuskuáowym 0293,
rodzinach kodeksów minuskuáowych f1 i f13 oraz w kodeksie minuskuáowym 700.
Natomiast accusativus tƝn kefalƝn proponują: papirus P45, Kodeks Aleksandryjski, Kodeks Cypryjski, Kodeks Królewski, Kodeks WaszyngtoĔski, Kodeks Tischendorfa IV, Kodeks SangalleĔski, lekcjonarz 844 oraz wiĊksza czĊĞü kodeksów minuskuáowych, np. 33, 565, 579, 892, 1241 i 1424.
26,8
a) w tym miejscu niektórzy Ğwiadkowie dodają zaimek autou. Taką dáuĪszą
lekcjĊ moĪemy znaleĨü w Kodeksie Aleksandryjskim, Kodeksie Cypryjskim,
Kodeksie WaszyngtoĔskim, Kodeksie Tischendorfa IV, Kodeksie SangalleĔskim, rodzinie kodeksów minuskuáowych f1, manuskryptach minuskuáowych:
565, 579, 1241 i 1424, kodeksach zawierających staroáaciĔskie przekáady: c, f, q
oraz w przekáadach syryjskich i sahidyckich. Krótsza wersja (bez zaimka autou)
wystĊpuje w papirusie P45, Kodeksie Synajskim, Kodeksie WatykaĔskim, Kodeksie Bezy, Kodeksie Królewskim, Kodeksie z Koridethi, kodeksie majuskuáowym 0293, rodzinie kodeksów minuskuáowych f13, lekcjonarzu 844, kodeksach
minuskuáowych: 33, 700 i 892 oraz w przekáadach staroáaciĔskich i koptyjskich.
Najprawdopodobniej uzupeánienie tekstu o zaimek autou miaáo na celu wygáadzenie stylu5.
26,9
a) Kodeks Cypryjski, Kodeks Tischendorfa IV, rodzina kodeksów minuskuáowych f13, lekcjonarz 844, kodeksy minuskuáowe: 33, 579, 700, 1241 i 1424 oraz
wiele kodeksów staroáaciĔskich dodają w tym miejscu sáowo to myron („olejek”).
Byü moĪe miaáa na to wpáyw paralela w Mk 14,5;
b) niektórzy Ğwiadkowie po dothƝnai dodają jeszcze sáowo tois, które odnosi siĊ do pieniĊdzy zyskanych ze sprzedaĪy olejku. Taką wersjĊ moĪna spotkaü
w Kodeksie Aleksandryjskim, Kodeksie Bezy, Kodeksie Cypryjskim, Kodeksie WaszyngtoĔskim, Kodeksie Tischendorfa IV, Kodeksie SangalleĔskim oraz
w wielu kodeksach minuskuáowych, np. 700, 1241 i 1424. Krótszą, ale za to nieco
trudniejszą wersjĊ zawierają Ğwiadkowie, którzy cieszą siĊ wielkim autorytetem:
Kodeks Synajski, Kodeks WatykaĔski, Kodeks Królewski, Kodeks z Koridethi,
kodeks majuskuáowy 0293, rodzina kodeksów minuskuáowych f1 i f13, lekcjonarz

5
ௐA. Banaszek, Relacja o wydarzeniu w Betanii w Ğwietle analizy literacko-historycznej (Mt
26,6–13; Mk 14,3–9; àk 7,36–50; J 12,1–11), w: Studia z biblistyki, t. VII, red. R. Bartnicki, Warszawa 1994, s. 163–240, tu: s. 170.
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844 oraz kodeksy minuskuáowe: 33, 565, 579 i 892. Najprawdopodobniej dodanie przez kopistów sáowa tois sáuĪyáo wyjaĞnieniu trudnego miejsca6.
Kontekst bliĪszy perykopy
Perykopa o namaszczeniu Jezusa w Betanii stanowi element opisów pasyjnych. Rozdziaá Mt 26 rozpoczyna siĊ od ostatniej zapowiedzi mĊki (Mt 26,1–2).
Chrystus oznajmiá swoim uczniom, Īe juĪ niebawem zostanie wydany na ukrzyĪowanie. NastĊpnie ewangelista Mateusz opisaá moment zebrania siĊ arcykapáanów
i starszych ludu w paáacu Kajfasza, najwyĪszego kapáana (Mt 26,3–5). Podczas
narady zadecydowano o podstĊpnym pochwyceniu Jezusa i o Jego zabiciu. Nie
chciano tego jednak czyniü w czasie Paschy, by nie wywoáaü wzburzenia wĞród
ludu. Józef Flawiusz zanotowaá, Īe w 65 roku po Chr. na to ĞwiĊto przybyáo do Jerozolimy 2 700 000 pielgrzymów. Najprawdopodobniej byáa to liczba wyolbrzymiona. Joachim Jeremias stwierdziá, Īe ĞwiĊtujących PaschĊ w Jerozolimie mogáo
byü ok. 180 tys. (z czego 25–30 tys. to sami mieszkaĔcy ĝwiĊtego Miasta)7.
Po opowiadaniu o namaszczeniu w Betanii ewangelista Mateusz umieĞciá
wzmiankĊ o zdradzie Judasza (Mt 26,14–16). Apostoá ten udaá siĊ do arcykapáanów z propozycją wydania Jezusa. Ci zgodzili siĊ na to i przekazali mu w zamian
trzydzieĞci srebrników. Odtąd Judasz Iskariota szukaá stosownej moĪliwoĞci, aby
wydaü Chrystusa. Po tym passusie wystĊpują jeszcze nastĊpujące sekcje, które
bezpoĞrednio poprzedzają wydarzenie zmartwychwstania Jezusa: ostatnia wieczerza (Mt 26,17–35), Chrystus w Ogrójcu (Mt 26,36–56), Jezus przed swoimi
sĊdziami (Mt 26,57–27,31), Chrystus na Golgocie (Mt 27,32–66). Zatem perykopa o namaszczeniu Jezusa (Mt 26,6–13) wiąĪe siĊ ĞciĞle z Jego Ğmiercią.
Porównanie omawianego passusu z biblijnymi tekstami paralelnymi
Motyw namaszczenia Chrystusa jest obecny we wszystkich czterech Ewangeliach (Mt 26,6–13; Mk 14,3–9; àk 7,36–50; J 12,1–11). Jednak tylko w Ewangelii
wedáug Ğw. àukasza wydarzenie to rozegraáo siĊ podczas publicznej dziaáalnoĞci
Jezusa i w Īaden sposób nie wiązaáo siĊ z Jego mĊką oraz Ğmiercią. Warto zatem
przeĞledziü wszystkie powyĪsze teksty i wypunktowaü elementy wspólne oraz te
treĞci, które podają tylko i wyáącznie poszczególni ewangeliĞci.
We wszystkich czterech Ewangeliach moĪna znaleĨü wzmiankĊ o tym, Īe
Chrystus zostaá namaszczony olejkiem, gdy przebywaá w domu i siedziaá za stoáem. Wszyscy ewangeliĞci zanotowali, Īe namaszczenia dokonaáa kobieta. U MaௐTamĪe.
ௐT. Brzegowy, Doroczne ĞwiĊta pielgrzymkowe Izraela, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 36
(1983), s. 98–115, tu: s. 112.
6

7
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teusza i Marka byáa to osoba anonimowa, u àukasza bezimienna kobieta, która
prowadziáa w mieĞcie grzeszne Īycie, a u Jana Maria — siostra Marty i àazarza.
Wszystkie Ewangelie podejmują równieĪ motyw buntu oraz zaznaczają, Īe Jezus
pozytywnie odniósá siĊ do czynu kobiety i stanąá po jej stronie.
Gdy chodzi o elementy wspólne u trzech ewangelistów, to naleĪy wymieniü
nastĊpujące motywy: Betania (Mt, Mk, J); Szymon (u Mateusza i Marka byá to
Szymon TrĊdowaty, natomiast u àukasza — faryzeusz Szymon); bezimienna
kobieta (Mt, Mk, àk); alabastrowe naczynie (Mt, Mk, àk); bardzo drogi olejek
(Mt, Mk, J); namaszczenie gáowy (u Mateusza i Marka kobieta namaĞciáa gáowĊ
Jezusa, a u àukasza Chrystus tylko wzmiankowaá o takim namaszczeniu, którego
powinien byá dokonaü Szymon w związku z przyjĊciem goĞcia). Mateusz, Marek
i Jan wspomnieli równieĪ o oburzeniu z powodu uĪycia drogiego olejku. Buntujące siĊ osoby twierdziáy, Īe olejek moĪna byáo sprzedaü, a uzyskane w ten
sposób pieniądze przekazaü na rzecz ludzi ubogich. Ci sami ewangeliĞci przytoczyli równieĪ sáowa Chrystusa, w których broniá On namaszczającej Go kobiety.
Zaznaczyá, Īe byáo to namaszczenie na dzieĔ Jego pogrzebu oraz Īe uczniowie
zawsze bĊdą mieli ubogich wokóá siebie, a Jego — nie zawsze.
Motywy wspólne, które wystĊpują w dwóch Ewangeliach, to: Szymon TrĊdowaty (Mt, Mk); wyraĨna wzmianka o posiáku/uczcie (àk, J); szlachetny/prawdziwy olejek nardowy (Mk, J); namaszczenie gáowy Jezusa (Mt, Mk); namaszczenie
nóg Chrystusa (àk, J); ocieranie nóg Jezusa wáosami (àukasz umieĞciá ten moment przed namaszczeniem Chrystusa, a Jan — juĪ po namaszczeniu); marnotrawstwo olejku (Mt, Mk); trzysta denarów (Mk, J) i droga sprzedaĪ olejku (Mt,
Mk); mowa Jezusa o dobrym uczynku kobiety (Mt, Mk) oraz prorocki logion
Chrystusa na temat gáoszenia Ewangelii po caáym Ğwiecie (Mt, Mk).
Na koniec warto jeszcze przyjrzeü siĊ tym treĞciom, które podają tylko i wyáącznie poszczególni ewangeliĞci. Mateusz stwierdziá, Īe na czyn kobiety oburzyli siĊ uczniowie. Ewangelista Marek zanotowaá, Īe kobieta — przed namaszczeniem gáowy Jezusa — rozbiáa flakonik, w którym umieszczony byá olejek.
Hojny gest wzglĊdem Chrystusa oburzyá tylko niektóre osoby, które zaczĊáy
szemraü, gdyĪ wolaáy sprzedaü olejek droĪej niĪ za trzysta denarów i zupeánie
inaczej spoĪytkowaü zarobione w ten sposób pieniądze.
W Ewangelii wedáug Ğw. àukasza Jezus przyjąá goĞcinĊ w domu faryzeusza Szymona. To wáaĞnie tam znalazáa Go kobieta, która prowadziáa w mieĞcie
grzeszne Īycie. Ewangelista àukasz — jedyny — wspomniaá o tym, Īe grzesznica ázami oblaáa nogi Chrystusa, a potem je caáowaáa. To wydarzenie wzbudziáo u Szymona wiele wątpliwoĞci co do osoby Jezusa. Faryzeusz uznaá bowiem,
Īe gdyby jego goĞü byá prorokiem, to zapewne by wiedziaá, kim jest kobieta,
która do Niego podeszáa. NastĊpnie Chrystus opowiedziaá gospodarzowi przypowieĞü o dwóch dáuĪnikach. Jeden z nich byá winny wierzycielowi piĊüset denarów, a drugi — piĊüdziesiąt. Jednak po pewnym czasie wierzyciel umorzyá
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oba dáugi. Ta historia miaáa uzmysáowiü Szymonowi, Īe bardziej kocha ten,
komu wiĊcej darowano. Ewangelista àukasz przytoczyá dalej wypowiedĨ Jezusa, w której ukazaá On kontrast pomiĊdzy faryzeuszem a grzesznicą. Ta róĪnica
dotyczyáa prostych czynnoĞci, które wiązaáy siĊ z przyjmowaniem goĞci. Byáy
to: podanie wody do obmycia nóg, przekazanie pocaáunku i namaszczenie gáowy
oliwą. Gospodarz — w przeciwieĔstwie do kobiety — nie speániá tych czynnoĞci wzglĊdem Chrystusa. Ewangelista àukasz podjąá równieĪ wątek odpuszczenia grzechów owej kobiecie. Ta czynnoĞü wywoáaáa niemaáe poruszenie wĞród
wspóábiesiadników, którzy zaczĊli pytaü, kim jest Jezus, skoro nawet grzechy
odpuszcza. PerykopĊ koĔczy wzmianka o tym, Īe kobieta zostaáa ocalona dziĊki
swej wierze i odeszáa w pokoju.
W Ewangelii wedáug Ğw. Jana namaszczenie Chrystusa dokonaáo siĊ na szeĞü
dni przed Paschą. Jezus przebywaá w domu àazarza i razem z nim zasiadaá przy
stole. W tym czasie Marta posáugiwaáa, a Maria wziĊáa funt olejku i namaĞciáa
nim stopy Jezusa. Ewangelista Jan zanotowaá, Īe caáy dom napeániá siĊ wonią
olejku. Hojny gest Marii spotkaá siĊ z buntem Judasza, który wolaá sprzedaü olejek za trzysta denarów, a pieniądze przekazaü ubogim. Narrator zaznaczyá jednak, Īe Judasz wcale nie dbaá o biednych. Byá natomiast záodziejem i wykradaá
pieniądze z trzosa. Passus o namaszczeniu Chrystusa koĔczy wzmianka o tym, Īe
do Betanii przybyáo mnóstwo ĩydów, którzy chcieli zobaczyü Jezusa i wskrzeszonego przez Niego àazarza. Tymczasem arcykapáani nosili siĊ z zamiarem zabicia nie tylko Chrystusa, lecz równieĪ àazarza, gdyĪ wielu ludzi z jego powodu
uwierzyáo Jezusowi.
Proces redakcji tekstu perykopy
Wielu egzegetów jest zdania, Īe pierwotne opowiadanie o namaszczeniu
Chrystusa wchodziáo w skáad bardzo starej tradycji betaĔskiej i początkowo nie
byáo powiązane z opisami mĊki. Dopiero póĨniej zostaáo ono doáączone do poprzedzającego dzieáo Marka opowiadania pasyjnego. Marek dotará do tego tekstu
i wáączyá go do swojej Ewangelii, gdyĪ doskonale odpowiadaá on jego zaáoĪeniom teologicznym. Ewangelista rozbudowaá jednak wątek pasyjny (Mk 14,8)
oraz kwestiĊ dotyczącą ludzi biednych (Mk 14,6b)8.
Z kolei Mateusz przejąá od Marka opowiadanie o namaszczeniu Jezusa w Betanii, ale wprowadziá do niego pewne zmiany. Byáy one niewielkie i sáuĪyáy
wygáadzeniu tekstu. Nie da siĊ ukryü, Īe Mateuszowa wersja opowiadania jest
znacznie krótsza (124 sáowa u Marka i 109 sáów u Mateusza). Mateusz uproĞciá
niektóre wypowiedzi Markowe (np. Mk 14,3a i Mt 26,6) oraz opis olejku, poza
tym pominąá motyw rozbicia naczynia i skróciá odpowiedĨ Chrystusa na bunt
8
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uczniów. Z drugiej strony ewangelista ten rozbudowaá obraz Jezusa jako Nauczyciela i Pedagoga oraz stonowaá kwestiĊ biednych i motyw szemrania uczniów.
Charakterystyczne dla Mateusza byáo równieĪ czĊste stosowanie participium,
wyjaĞnianie 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 siĊ od opisu namaszczenia gáowy Jezusa,
którego w Betanii dokonaáa pewna anonimowa kobieta (Mt 26,6–7). NastĊpnie
umieszczona zostaáa wstawka narracyjna sygnalizująca motyw oburzenia uczniów (Mt 26,8a) oraz ich wypowiedĨ w formie mowy niezaleĪnej na temat marnotrawstwa olejku, moĪliwoĞci jego sprzedaĪy i pomocy ubogim (Mt 26,8b–9).
Kolejna wstawka narracyjna informuje o tym, Īe Chrystus zauwaĪyá bunt swoich
uczniów (Mt 26,10a). Po tym tekĞcie umieszczona zostaáa wypowiedĨ Jezusa
w formie mowy niezaleĪnej na temat czynu kobiety, ludzi biednych, zbliĪającego
siĊ pogrzebu oraz gáoszenia Ewangelii po caáym Ğwiecie (Mt 26,10b–13). Rudolf
Bultmann stwierdziá, Īe perykopa Mt 26,6–13 jest biograÞcznym apoftegmatem
zakoĔczonym prorockim logionem Chrystusa. Uczony ten zauwaĪyá równieĪ, Īe
oĞrodkiem caáego opowiadania jest dialog, jaki wywiązaá siĊ pomiĊdzy Jezusem
a Jego uczniami10.
Struktura badanej perykopy
Opowiadanie o namaszczeniu Jezusa w Betanii moĪna podzieliü na trzy
czĊĞci. Są to: ekspozycja (Mt 26,6–7), konflikt (Mt 26,8–9) oraz rozwiązanie
(Mt 26,10–13). Struktura tego passusu przedstawia siĊ nastĊpująco:
1. Ekspozycja
miejsce zdarzenia
(Mt 26,6)
namaszczenie Jezusa
(Mt 26,7)
2. Konflikt
oburzenie uczniów
(Mt 26,8–9)
3. Rozwiązanie
9
ௐTamĪe, s. 180, 215, 222, 236–237; A. Paciorek, Ewangelia wedáug ĞwiĊtego Mateusza (rozdziaáy 14–28). WstĊp — przekáad z oryginaáu — komentarz, (Nowy Komentarz Biblijny: Nowy
Testament I/2), CzĊstochowa 2008, s. 538; W. Grundmann, Das Evangelium nach Matthäus, (Theologischer 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
ௐA. Paciorek, Ewangelia wedáug ĞwiĊtego Mateusza…, s. 538.
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odpowiedĨ Chrystusa
prorocki logion Jezusa

(Mt 26,10–12)
(Mt 26,13)11

Warto równieĪ przyjrzeü siĊ dialogowi pomiĊdzy Chrystusem i Jego uczniami, gdyĪ obie jego czĊĞci mają tĊ samą strukturĊ. Ów dialog koncentruje siĊ na
osobie Jezusa. Do Niego naleĪy ostatnie sáowo. Ewangelista Mateusz chciaá, by
czytelnicy identyfikowali siĊ z Chrystusowym punktem widzenia. Dlatego teĪ
wypowiedĨ Jezusa stanowi poáowĊ perykopy Mt 26,6–13. Wiersze Mt 26,6–10a
zawierają 50 sáów, a wersety Mt 26,10b–13 — 59 sáów. Zarówno wypowiedĨ
uczniów, jak i mowa Chrystusa poprzedzone są imiesáowem, po którym wystĊpuje de („zaĞ”). Na uwagĊ zasáuguje paralela pytaĔ. Pytanie uczniów oraz pytanie
Jezusa zaczyna siĊ od sáowa ti. Na dalszą czĊĞü perykopy skáada siĊ jedno zdanie
wypowiedziane przez uczniów i trzy, które wyszáy z ust Chrystusa. Wszystkie
te teksty rozpoczynają siĊ od sáowa gar („bowiem”). Z kolei koĔcowy komunikat Jezusa na temat gáoszenia Ewangelii po caáym Ğwiecie zaczyna siĊ od sáynnego amƝn legǀ hymin („Amen/ZaprawdĊ mówiĊ wam”). Struktura perykopy
Mt 26,6–13 — opartej na paraleli pytaĔ oraz wypowiedzi uczniów i Jezusa —
prezentuje siĊ w nastĊpujący sposób:
(1) Otwarcie akcji — scena namaszczenia Chrystusa
Mt 26,6–7
(2) Dialog pomiĊdzy 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) ZakoĔczenie z obietnicą
Mt 26,1312

11
ௐTamĪe, s. 537; A. Sand, Das Evangelium nach Matthäus, Regensburg 1986, s. 519–521;
A. Banaszek, Relacja o wydarzeniu w Betanii…, s. 223. Analizując perykopĊ Mt 26,6–13, áatwo
zauwaĪyü, Īe ma ona strukturĊ koncentryczną, a jej poszczególne czĊĞci moĪna ze sobą zestawiü na
zasadzie analogii. W centrum opowiadania znajduje siĊ wzmianka o reakcji uczniów, którzy oburzyli siĊ, widząc, jak pewna kobieta wylaáa na gáowĊ Jezusa drogocenny olejek. Struktura badanego
passusu prezentuje siĊ w nastĊpujący sposób: A — miejsce pobytu Chrystusa: Betania (Mt 26,6);
B — namaszczenie Jezusa (Mt 26,7); C — oburzenie uczniów (Mt 26,8–9); B’ — wypowiedĨ Jezusa po namaszczeniu (Mt 26,10–12); A’ — miejsce gáoszenia Ewangelii: caáy Ğwiat (Mt 26,13).
12
ௐJ. Gnilka, Das Matthäusevangelium, (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament: 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 analizĊ literacką, zaprezentujĊ zwiĊzáy komentarz do poszczególnych wierszy wchodzących w skáad perykopy o namaszczeniu Jezusa
w Betanii (Mt 26,6–13). UmoĪliwi to zdeÞniowanie teologicznego przesáania
badanego tekstu.
Miejsce zdarzenia (Mt 26,6)
Akcja perykopy Mt 26,6–13 rozgrywa siĊ w Betanii („dom biednych”).
Byáa to wioska umiejscowiona ok. 3 km na wschód od Jerozolimy13. To wáaĞnie w tej miejscowoĞci mieszkali przyjaciele Jezusa — Maria, Marta i àazarz
(àk 10,38–42), który tam zostaá wskrzeszony (J 11,1–44). Stamtąd teĪ rozpocząá
siĊ triumfalny pochód Chrystusa do Jerozolimy (Mk 11,1–11).
Tym razem Jezus zatrzymaá siĊ w domu niejakiego Szymona TrĊdowatego.
Najprawdopodobniej byá to czáowiek, który zostaá juĪ uzdrowiony ze swej dolegliwoĞci. W przeciwnym razie Szymon nie mógáby mieszkaü w swoim domu,
przyjmowaü goĞci, a nawet przebywaü w mieĞcie (Kpá 13,45–46). Przy jego
imieniu pozostawiono jednak wczeĞniejszy przydomek. Byü moĪe wynikaáo to
z ówczesnej popularnoĞci imienia Szymon w Palestynie. RównieĪ przy imieniu
Mateusza pozostawiono nazwĊ jego wczeĞniejszego zajĊcia. W wykazie powoáanych przez Jezusa apostoáów zostaá on nazwany celnikiem, choü zapewne od
momentu wáączenia go do grona Dwunastu przestaá nim juĪ byü (Mt 10,3)14.
Namaszczenie Jezusa (Mt 26,7)
Gdy Jezus przebywaá w domu Szymona TrĊdowatego, podeszáa do Niego
pewna kobieta. Zapewne juĪ jej pojawienie siĊ uznano za skandal, skoro kobietom nie wolno byáo uczestniczyü w takich spotkaniach. Wyjątek stanowiáy jedynie usáugujące niewiasty15. Ewangelista Mateusz nie podaá imienia owej kobiety.
Mogáa nią byü jedna z niewiast idących za Jezusem (àk 8,1–3), Maria, siostra
àazarza (J 12,3–8) lub jakaĞ nierządnica (àk 7,36–50).

13
ௐM. Milne, Betania, w: Encyklopedia biblijna, red. P. Achtemeier, red. wyd. pol. W. Chrostowski, táum. M. Pachciarek, Warszawa 1999, s. 91–92, tu: s. 91.
14
ௐHieronim ze Strydonu, Komentarz do Ewangelii wedáug Ğw. Mateusza, (ħródáa MyĞli Teologicznej), Kraków 2008, s. 186; S. Fausti, Wspólnota czyta EwangeliĊ wedáug Ğw. Mateusza, táum.
zbiorowe, CzĊstochowa 2007, s. 554; S. Szymik, Jezus jako goĞü w Ğwietle ewangelii kanonicznych, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 9 (2016) 2, s. 125–141, tu: s. 134–135.
15
ௐR. Popowski, L. Coleman, Nowy Testament dla moderatorów, (Prymasowska Seria Biblijna), Warszawa 2010, s. 70–71.
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Anonimowa kobieta przyniosáa ze sobą alabastrowy flakonik, w którym znajdowaá siĊ olejek. Alabaster, czyli miĊkki kamieĔ o kremowym kolorze, byá sprowadzany z Egiptu. To wáaĞnie w takich naczyniach zazwyczaj przechowywano
wonnoĞci, by na dáugo pozostaáy one ĞwieĪe i cieszyáy ludzi swoim zapachem.
O powszechnoĞci wystĊpowania takich przedmiotów Ğwiadczą wykopaliska. Na
przykáad w Palestynie archeologom udaáo siĊ odnaleĨü tysiące maáych, alabastrowych flakoników na wonnoĞci16.
Ewangelista Mateusz zanotowaá, Īe w tym alabastrowym flakoniku znajdowaá siĊ drogi olejek. Greckie sáowo myron oznacza olejek o piĊknym zapachu
(czĊsto na bazie oliwy oraz wzbogacony róĪnymi technikami i aromatami) lub
maĞü. Produkty te uzyskiwano z Īywicy pochodzącej z drzew balsamicznych,
które rosáy w Arabii i Somalii. MirrĊ wykorzystywano jako kadzidáo, skáadnik
kosmetyków, perfum i leków oraz w obrzĊdach pogrzebowych17.
Kobieta podeszáa do Jezusa z alabastrowym flakonikiem olejku, gdy Chrystus
znajdowaá siĊ juĪ przy stole. Najprawdopodobniej wokóá stoáu umieszczone byáy
niskie sofy. Biesiadnicy spoczywali na nich w pozycji póáleĪącej. To wáaĞnie
wówczas kobieta wylaáa ów drogi olejek na gáowĊ Jezusa. Ewangelista Mateusz
nie uĪyá w tym miejscu czasownika aleifǀ („namaszczaü”), lecz katacheǀ („wylewaü”). Wynika z tego, Īe kobieta nie tyle namaĞciáa Chrystusa, co wylaáa na
Jego gáowĊ caáą zawartoĞü alabastrowego flakonika. Namaszczenie gáowy waĪnych goĞci byáo powszechnie znanym i praktykowanym obyczajem. Jednak to
namaszczenie w Betanii nie byáo zwykáym i kurtuazyjnym gestem, lecz Ğwiadczyáo o wielkim szacunku i uwielbieniu, jakie owa anonimowa kobieta Īywiáa
wzglĊdem Jezusa. W ten sposób moĪna mówiü o kontraĞcie pomiĊdzy domem
Szymona TrĊdowatego a paáacem arcykapáana, gdzie spiskowano przeciwko
Chrystusowi i gdzie zapadáa decyzja o Jego zabiciu18.
Oburzenie uczniów (Mt 26,8–9)
Hojny gest kobiety wzglĊdem Chrystusa spotkaá siĊ z oburzeniem i niezadowoleniem uczniów, którzy widzieli w nim marnotrawstwo i niepotrzebną rozrzutnoĞü. MyĞleli oni zupeánie inaczej niĪ Jezus. Nic wiĊc dziwnego, Īe ich kryௐB. Newman, P. Stine, A Handbook on the Gospel of Matthew, New York 1992, s. 793.
ௐC.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, táum. Z. KoĞciuk,
(Prymasowska Seria Biblijna), Warszawa 2000, s. 70; A. Nalewaj, Opis namaszczenia w Betanii
w czwartej Ewangelii (J 12,1–8) w Ğwietle lektury PieĞni nad pieĞniami, w: Jak Ğmierü potĊĪna jest
miáoĞü. KsiĊga pamiątkowa ku czci KsiĊdza Profesora Juliana Warzechy SAC (1944–2009), red.
W. Chrostowski, Ząbki 2009, s. 270–286, tu: s. 281; R. Bartnicki, Przygotowania do Ğmierci Jezusa
(Mk 14,1–11), „Warszawskie Studia Teologiczne” 27 (2014) 2, s. 203–221, tu: s. 212.
18
ௐR. Popowski, L. Coleman, Nowy Testament…, s. 71; U. Luz, H. Koester, Matthew 21–28…,
s. 336–337; A. Paciorek, Ewangelia wedáug ĞwiĊtego Mateusza…, s. 539.
16

17
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tyka spadáa nie tylko na ową kobietĊ, ale teĪ na Chrystusa, który nie protestowaá,
lecz pozwoliá wylaü na swoją gáowĊ drogi olejek. Byü moĪe ewangelista Mateusz
nawiązaá w tym tekĞcie do funkcjonowania pierwszych gmin chrzeĞcijaĔskich,
w których istniaáy pewne rozbieĪnoĞci w kwestii zarządzania wspólnymi dobrami materialnymi19.
Uczniowie Jezusa byli zdania, Īe zmarnowany olejek moĪna byáo znacznie
lepiej spoĪytkowaü. NaleĪaáo go drogo sprzedaü, a uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyü na rzecz ubogich. Poza tym zbliĪająca siĊ Pascha sprzyjaáa materialnemu wspieraniu ludzi biednych. MoĪna równieĪ przypuszczaü, Īe
wzmoĪone zainteresowanie uczniów losem ubogich wynikaáo z przebywania
w bliskoĞci Chrystusa, z obserwacji dokonywanych przez Niego cudów oraz ze
sáuchania Jego nauk.
OdpowiedĨ Chrystusa (Mt 26,10–12)
W wierszu 26,10 ewangelista Mateusz zanotowaá, Īe Jezus zauwaĪyá oburzenie swoich uczniów. NastĊpnie zapytaá, dlaczego sprawiają przykroĞü kobiecie,
która namaĞciáa Mu gáowĊ olejkiem. Czytelnika tej perykopy zadziwia to, Īe
kobieta caáy czas milczaáa. Nikomu nie wyjaĞniáa swego gestu, ani teĪ nie broniáa
siĊ przed opinią uczniów. Podobną postawĊ przyjmie juĪ niebawem przesáuchiwany Chrystus (Mt 26,63; 27,14).
Jezus pochwaliá kobietĊ, stwierdzając, Īe wykonaáa wzglĊdem Niego dobry
uczynek. Greckie sáowo kalos moĪna przetáumaczyü jako „dobry” lub „piĊkny”.
NaleĪy pamiĊtaü, Īe w judaizmie istniaáo rozróĪnienie dobrych uczynków na jaámuĪnĊ i inne akty miáosierdzia (np. grzebanie umaráych). Ta pierwsza poboĪna
praktyka polegaáa na przekazaniu pieniĊdzy ludziom cierpiącym niedostatek. Natomiast uczynki miáoĞci nierzadko wymagaáy poĞwiĊcenia, ofiary i osobistego
zaangaĪowania oraz mogáy byü kierowane zarówno w stronĊ ubogich, jak i bogatych, Īywych, ale i zmaráych. To wáaĞnie akty miáosierdzia uwaĪano za doskonalsze od jaámuĪny20.
Chrystus pouczyá swoich uczniów, Īe ubogich, którym chcieli pomóc przez
spieniĊĪenie olejku, zawsze bĊdą mieli wokóá siebie i jeszcze nie raz nadarzy
siĊ okazja, Īeby ich szczodrze wspomóc (Pwt 15,11). Jednak Jezusa uczniowie
nie zawsze bĊdą mieli przy sobie. W owej chwili On byá ubogim i cierpiącym.
ZbliĪaáa siĊ godzina Jego Ğmierci i przejĞcia z tego Ğwiata do Ojca (J 13,1). Do
ௐJ. Homerski, Ewangelia wedáug Ğw. Mateusza. WstĊp — przekáad z oryginaáu — komentarz,
(Pismo ĝwiĊte Nowego Testamentu: III/1), PoznaĔ 2004, s. 327.
20
ௐA. Paciorek, Ewangelia wedáug ĞwiĊtego Mateusza…, s. 540; J. Homerski, Ewangelia wedáug Ğw. Mateusza…, s. 327; D. Garland, Reading Matthew…, s. 254; M. Rosik, Duszpasterski komentarz do Nowego Testamentu. Ewangelia wg Ğw. Mateusza (Mt 14,1–28,20), Tarnów 2010,
s. 116; G. Albrecht, M. Albrecht, Matthew, Milwaukee 1996, s. 376.
19
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tego momentu Chrystus nawiązaá w dalszej czĊĞci swojej wypowiedzi. Stwierdziá bowiem, Īe kobieta namaĞciáa Mu ciaáo na dzieĔ pogrzebu. Tym samym
byáby to gest prorocki, choü nie wiadomo, czy kobieta byáa tego Ğwiadoma.
Zwáoki — jeszcze przed záoĪeniem do grobu — namaszczano olejkami. Bardzo
czĊsto skrapiano nimi takĪe caáun. W ten sposób chciano oddaü czeĞü zmaráemu
oraz ochroniü jego ciaáo przed rozkáadem. Jezus wiedziaá, Īe w dniu Ğmierci nie
bĊdzie czasu, by przed zachodem sáoĔca namaĞciü Jego ciaáo. Rzymscy Īoánierze
z pewnoĞcią nie zatroszczyliby siĊ o wáaĞciwy, Īydowski pochówek czáowieka,
który zostaá skazany na haniebną Ğmierü przez ukrzyĪowanie, czy wrĊcz naĔ nie
pozwoliliby. Choü Nikodem i Józef z Arymatei zrobili, co mogli (J 19,38–42),
to jednak poboĪne niewiasty czuáy potrzebĊ, by w niedzielny poranek udaü siĊ
do grobu i namaĞciü ciaáo Jezusa (àk 23,55–24,1). Nie byáo to jednak potrzebne,
gdyĪ Chrystus zmartwychwstaá21.
Zatem bezimienna kobieta, która w Betanii namaĞciáa Jezusa, rzeczywiĞcie
dokonaáa tego na dzieĔ Jego pogrzebu. Uprzedzająco namaĞciáa ciaáo Chrystusa,
gdyĪ nie uczyniono tego przed záoĪeniem do grobu lub zrobiono to pospiesznie.
Prorocki logion Jezusa (Mt 26,13)
Wiersz Mt 26,13 zawiera prorocki logion Chrystusa. Rozpoczyna siĊ on od
sáynnego amƝn legǀ hymin („Amen/ZaprawdĊ mówiĊ wam”). Wyraz amƝn oznacza „niech tak bĊdzie”, „oto jest”, „otóĪ to”, „zaprawdĊ”. W caáym Nowym Testamencie tylko Jezus uĪywaá tego sáowa na początku zdania. Chciaá w ten sposób wyraĨnie coĞ podkreĞliü, ukazaü waĪnoĞü jakiegoĞ stwierdzenia lub podnieĞü
wagĊ swojej wypowiedzi22.
W domu Szymona TrĊdowatego Chrystus zapowiedziaá, Īe euangelion touto
(„ta Ewangelia”) bĊdzie gáoszona po caáym Ğwiecie. Ta powszechna proklamacja
miaáa równieĪ dotyczyü gestu kobiety, która namaĞciáa Jezusa w Betanii. Sáowo
euangelion mogáo oznaczaü opowiadanie o mĊce lub wskazywaü na Mateuszowe
dzieáo23. Do dziĞ chrzeĞcijanie na caáym Ğwiecie wspominają czyn tej bezimiennej niewiasty. To opowiadanie jest bowiem waĪnym elementem zarówno narracji
pasyjnej, jak i Ewangelii wedáug Ğw. Mateusza.

21
ௐA. Paciorek, Ewangelia wedáug ĞwiĊtego Mateusza…, s. 540–541; G. Albrecht, M. Albrecht,
Matthew, s. 376; M. Rosik, Duszpasterski komentarz…, s. 117–118.
22
ௐJ. Watson, Sáowo greckie na kaĪdy dzieĔ roku. Inspiracje z Nowego Testamentu, táum. W. Tasak, Warszawa 2017, s. 380; J. Nolland, The Gospel of Matthew. A Commentary on the Greek Text,
Grand Rapids–Carlisle 2005, s. 1055.
23
ௐA. Paciorek, Ewangelia wedáug ĞwiĊtego Mateusza…, s. 541; A. ĝwiderkówna, Rozmowy
o Biblii. Nowy Testament, Warszawa 2000, s. 178–180.
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Przesáanie teologiczne
Po przeprowadzeniu analizy literackiej i zaprezentowaniu zwiĊzáego komentarza
do poszczególnych wierszy przyszedá czas, by przedstawiü kluczowe tematy teologiczne tekstu Mt 26,6–13.
Znaczenie Chrystusowego namaszczenia
Perykopa o namaszczeniu Jezusa w Betanii bywa róĪnie objaĞniana. Niektórzy egzegeci są zdania, Īe w tym passusie zostaáa podkreĞlona mesjaĔska godnoĞü Chrystusa. Z tą interpretacją wiązaá siĊ triumfalny wjazd Jezusa
do Jerozolimy. Chrystus — jako namaszczony król (1 Sm 10,1; 1 Krl 1,39;
2 Krl 9,12) — zmierzaá do ĝwiĊtego Miasta, by tam ponieĞü mĊkĊ i umrzeü
na krzyĪu. Byá On mesjaĔskim królem, a Jego tronem byá krzyĪ. Jednak kontekst uczty/posiáku w domu Szymona TrĊdowatego, nazwa olejku (myron, a nie
elaion) oraz oburzenie uczniów przemawiają raczej przeciwko takiemu wyjaĞnieniu24. Elaine Mary Wainwright zwróciáa uwagĊ na postaü odwaĪnej kobiety,
która — w obliczu zbliĪającej siĊ mĊki — okazaáa Jezusowi wspóáczucie, miáoĞü
i miáosierdzie25. Wydarzenie w Betanii — zgodnie z wierszem Mt 26,12 — byáo
równieĪ interpretowane jako namaszczenie Chrystusa na dzieĔ Jego pogrzebu. NaleĪy pamiĊtaü, Īe ewangelista Mateusz nie wspomniaá w swoim dziele
o namaszczeniu ciaáa Jezusa po Ğmierci. To wáaĞnie tym drogim olejkiem, który
w Betanii spáynąá na gáowĊ Chrystusa, bĊdzie pachniaáo Jego ciaáo na krzyĪu
i w grobie. Natomiast po zmartwychwstaniu jego woĔ bĊdzie siĊ roznosiáa wszĊdzie tam, gdzie gáoszona bĊdzie Dobra Nowina26.
Szczodry gest bezimiennej kobiety wzglĊdem Jezusa byá uczynkiem miáosierdzia i miáoĞci, który przewyĪszaá zwykáą jaámuĪnĊ. Namaszczenie w Betanii
symbolizowaáo szczególne uszanowanie i adoracjĊ Chrystusa. Niektórzy egzegeci mówili wprost o wyĪszoĞci kultu Chrystusa nad posáugiwaniem Jezusowi
w ludziach biednych. Warto równieĪ pamiĊtaü, Īe w PiĞmie ĝwiĊtym biaáe szaty oraz namaszczenie gáowy wonnym olejkiem byáy oznakami radoĞci i wesela
(Koh 9,8). Na szczególną uwagĊ zasáuguje jeszcze interpretacja podana przez
Ğw. Jana Chryzostoma († 407). Twierdziá on, Īe to skruszone serce popchnĊáo kobietĊ do tego, by záamaáa ustalone standardy i weszáa do domu Szymona
TrĊdowatego. Oczekiwaáa bowiem, Īe Jezus uzdrowi jej duszĊ z trądu grzechu

24
ௐA. Paciorek, Ewangelia wedáug ĞwiĊtego Mateusza…, s. 538–540; W. Davies, D. Allison,
A Critical and Exegetical Commentary…, s. 448.
25
ௐU. Luz, H. Koester, Matthew 21–28…, s. 335.
26
ௐS. Fausti, Wspólnota czyta EwangeliĊ…, s. 552.
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i z wszelkiej nieczystoĞci, tak jak kiedyĞ uzdrowiá Szymona z trądu, którym pokryte byáo jego ciaáo (Comm. Matt. 80,1–2)27.
Symbolika drogiego olejku
Drogi olejek, którym bezimienna kobieta namaĞciáa w Betanii gáowĊ Jezusa,
symbolizowaá okazaną Mu przez nią miáoĞü. Orygenes († 254) przyporządkowaá
zwykáy olejek dobrym czynom, olejek, którym zostaáy namaszczone stopy Jezusa, dzieáom miáosierdzia peánionym przez pokutujących, a olejek, który niewiasta wylaáa na gáowĊ Chrystusa — czynom wiary, czystoĞci, postowi, modlitwie
i cierpliwoĞci (Comm. Matt. 77). Teofilakt († 1107) stwierdziá, Īe namaszczenie
stóp Jezusa wiązaáo siĊ z uwielbieniem Jego czáowieczeĔstwa, a namaszczenie
gáowy Chrystusa — z uwielbieniem Jego boskiej natury (En. Matt. 438). Hilary
z Poitiers († 367) widziaá w kobiecie symbol KoĞcioáa z pogan, który darzy czcią
cierpiącego Jezusa (Comm. Matt. 29,2). Bernard z Clairvaux († 1153) dokonaá
rozróĪnienia na olejek skruchy, który posáuĪyá do namaszczenia stóp Jezusa oraz
olejek poboĪnoĞci, który niewiasta wylaáa Mu na gáowĊ28.
Drogi olejek, który posáuĪyá do namaszczenia Chrystusa w Betanii (Mt 26,6–
13), staá siĊ symbolem szczodroĞci, hojnoĞci i bezinteresownoĞci. Tak jak cenny
olejek wylany na gáowĊ Jezusa nie byá Īadną stratą, lecz znakiem miáoĞci i posáuĪyá do namaszczenia Chrystusa na dzieĔ Jego pogrzebu, tak teĪ i przelanej na
krzyĪu krwi Jezusa nie naleĪy rozpatrywaü w kategoriach marnotrawstwa, gdyĪ
przysáuĪyáa siĊ ona do odpuszczenia grzechów i do naszego zbawienia.
Perykopa peána kontrastów
Motyw namaszczenia Jezusa w Betanii (Mt 26,6–13) ewidentnie kontrastuje
z treĞciami, które go poprzedzają i które po nim nastĊpują. JakĪe nie dostrzec
róĪnicy pomiĊdzy domem Szymona TrĊdowatego, gdzie Chrystus zostaá ugoszczony przez gospodarza i gdzie pewna kobieta wylaáa na Jego gáowĊ drogi olejek, a paáacem Kajfasza, najwyĪszego kapáana, gdzie odbyáa siĊ narada arcykapáanów i starszych ludu, którzy zamierzali Jezusa podstĊpnie pochwyciü i zabiü
(Mt 26,3–5). Widoczna jest równieĪ róĪnica miĊdzy czynem niewiasty, która namaĞciáa Chrystusa, a postĊpowaniem Judasza, który zdradziá Jezusa i przeszedá
na stronĊ Jego wrogów. To wáaĞnie on udaá siĊ do arcykapáanów z propozycją
wydania Chrystusa, a gdy otrzymaá od nich trzydzieĞci srebrników, szukaá sposobnoĞci, by zrealizowaü swój plan (Mt 26,14–16).

ௐA. Paciorek, Ewangelia wedáug ĞwiĊtego Mateusza…, s. 538–539, 543.
ௐTamĪe, s. 543.

27
28
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Analizując poszczególne teksty biblijne, w których zawarte są opisy mĊki,
Ğmierci i zmartwychwstania Jezusa, áatwo zauwaĪyü kontrast pomiĊdzy apostoáami a niewiastami. Judasz zdradziá Chrystusa (Mt 26,14–16), uczniowie uciekli
(Mt 26,56), a Piotr trzykrotnie wypará siĊ swojego Mistrza (Mt 26,69–75). Natomiast kobiety byáy obecne przy ukrzyĪowanym Jezusie (Mt 27,55–56), czuwaáy
przy grobie (Mt 27,61), chciaáy namaĞciü ciaáo Chrystusa w niedzielny poranek
(Mt 28,1–8) i to wáaĞnie im w pierwszej kolejnoĞci zostaáa zlecona misja ogáoszenia wielkanocnego orĊdzia (Mt 28,7–10). RównieĪ w domu Szymona TrĊdowatego niewiasta zachowaáa siĊ znacznie wáaĞciwiej od uczniów. Szczodry gest
wzglĊdem Jezusa byá wyrazem jej szacunku. Spotkaá siĊ jednak z krytyką uczniów, którzy uznali go za marnotrawstwo. Zatem z jednej strony mamy miáoĞü,
dobry uczynek, hojnoĞü i zapowiedĨ Ewangelii Īycia, a z drugiej strony — egoizm, chĊü sprzedaĪy, oburzenie i sprawianie przykroĞci29. Ostatecznie Chrystus
zganiá swoich uczniów, pochwaliá czyn owej kobiety i stanąá po jej stronie.

Podsumowanie
Perykopa o namaszczeniu Jezusa w Betanii (Mt 26,6–13) jest czĊĞcią narracji
pasyjnej. Najprawdopodobniej ewangelista Mateusz przejąá ten tekst od Marka. Jednak Mateuszowa wersja opowiadania jest znacznie krótsza. Ewangelista
ten wprowadziá kilka drobnych zmian, np. uproĞciá opis olejku, który anonimowa kobieta wylaáa na gáowĊ Jezusa, pominąá wzmiankĊ o rozbiciu naczynia,
skróciá mowĊ Chrystusa po buncie uczniów, stonowaá kwestiĊ biednych oraz
motyw szemrania uczniów. Cechą charakterystyczną wariantu Mateusza jest
równieĪ czĊste stosowanie participium oraz tworzenie sekwencji dialogowych
(Mt 26,8.10).
Egzegeci doszukali siĊ w perykopie Mt 26,6–13 trzech czĊĞci: ekspozycji
(Mt 26,6–7), konfliktu (Mt 26,8–9) oraz rozwiązania (Mt 26,10–13). Zwrócili
równieĪ uwagĊ na paralelĊ pytaĔ oraz wypowiedzi uczniów i Jezusa (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). Natomiast autor artykuáu dostrzegá w Mt 26,6–13 strukturĊ koncentryczną, której poszczególne czĊĞci moĪna ze sobą zestawiü na zasadzie analogii (A — miejsce pobytu Chrystusa [Betania]: Mt 26,6; B — namaszczenie Jezusa: Mt 26,7; C — oburzenie uczniów: Mt 26,8–9; B’ — wypowiedĨ
Jezusa po namaszczeniu: Mt 26,10–12; A’ — miejsce gáoszenia Ewangelii [caáy
Ğwiat]: Mt 26,13). W takim wypadku centralnym motywem opowiadania byáaby
wzmianka o reakcji uczniów, którzy oburzyli siĊ, widząc, jak pewna kobieta wyௐS. Fausti, Wspólnota czyta EwangeliĊ…, s. 553.
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laáa na gáowĊ Jezusa drogocenny olejek. Chrystus — karcąc swoich uczniów —
daá im jasno do zrozumienia, Īe ich postawa nie byáa wáaĞciwa.
Akcja opowiadania rozegraáa siĊ w Betanii, w domu Szymona TrĊdowatego.
Pewna kobieta (mogáa nią byü jedna z niewiast idących za Jezusem: àk 8,1–3,
Maria, siostra àazarza: J 12,3–8 lub nieznana z imienia nierządnica: àk 7,36–50)
podeszáa do Chrystusa z alabastrowym flakonikiem, w którym znajdowaá siĊ drogi olejek. Niewiasta nie tyle namaĞciáa nim gáowĊ Jezusa, ile wylaáa na nią caáą
zawartoĞü naczynia. Nic wiĊc dziwnego, Īe hojny gest kobiety spotkaá siĊ z niezrozumieniem i krytyką uczniów, którzy woleli raczej sprzedaü olejek, a uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyü na rzecz ludzi biednych. Chrystus zganiá
swoich uczniów, a niewiastĊ wziąá w obronĊ. Kobieta patrzyáa sercem, dlatego
teĪ potrafiáa poznaü, Īe w tamtej konkretnej chwili to wáaĞnie Jezus byá ubogim
i cierpiącym czáowiekiem. Niewiasta — w przeciwieĔstwie do uczniów — nic
nie wiedziaáa o potrójnej zapowiedzi mĊki, Ğmierci i zmartwychwstania Chrystusa (Mt 16,21; 17,22–23; 20,17–19), a mimo to wyczuáa stosowną chwilĊ i dokonaáa prorockiego czynu. Jak siĊ okazaáo, namaszczenie Jezusa byáo nie tylko
gestem miáoĞci, miáosierdzia, szacunku i adoracji, lecz równieĪ odnosiáo siĊ do
Jego pogrzebu. Warto pamiĊtaü, Īe ewangelista Mateusz nie wspomniaá w swoim
dziele o tym, Īe ciaáo Chrystusa zostaáo namaszczone po ĞciągniĊciu z krzyĪa.
Choü nie znamy imienia bohaterki tej perykopy, to jednak — zgodnie z tym, co
zapowiedziaá Jezus — historia o niej nie zapomniaáa. Jej czyn (jakĪe kontrastujący z postawami arcykapáanów, starszych ludu i Judasza) jest i dzisiaj wspominany na caáym Ğwiecie — wszĊdzie tam, gdzie jest gáoszona 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 Roman 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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Sáowa kluczowe
Betania, anonimowa kobieta, drogi olejek, namaszczenie, gáowa Jezusa, dobry uczynek, pogrzeb
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