
Mk 14, 1 - 11 

(1) Za dwa dni była Pascha i Święto Przaśników. Arcykapłani i uczeni w Piśmie 

szukali sposobu, jak by Jezusa podstępnie ująć i zabić.  

(2)  Lecz mówili: Tylko nie w czasie święta, by nie było wzburzenia między ludem.  

(3) A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, i siedział za stołem, 

przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo 

drogiego. Rozbiła flakonik i wylała Mu olejek na głowę.  

(4) A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą: Po co to marnowanie olejku?  

(5) Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać 

ubogim. I przeciw niej szemrali.  

(6) Lecz Jezus rzekł: Zostawcie ją; czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek 

spełniła względem Mnie.  

(7) Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić; 

lecz Mnie nie zawsze macie.  

(8) Ona uczyniła, co mogła; już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb.  

(9) Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę 

Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła.  

 

(10) Wtedy Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im Go 

wydać.  

(11) Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał 

dogodnej sposobności, jak by Go wydać 



Spisek przeciwko Jezusowi                                                     

i namaszczenie w Betanii - (Mk  14, 1 - 11) 

Ks. dr hab. Michał Bednarz, "Krąg biblijny nr 37" Wyd. Biblos 

 

Kolejne strony Ewangelii wprowadzają nas w wielką tajemnicę naszej wiary: w mękę, 

śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Z tego punktu widzenia bardzo ważne są 

okoliczności czasowe. Wspomniane wydarzenia rozgrywają się w kontekście 

najważniejszego święta Izraela – Paschy. 

 Pascha stała się zasadniczym świętem Izraelitów w okresie Nowego Testamentu i tak już 

pozostało do dnia dzisiejszego. Należy ona do największych świąt (szalom regalim) obok 

Pięćdziesiątnicy i Dnia Pojednania. Święto Paschy ma za sobą długą historię. Ewolucję tę 

śledzić  możemy dzisiaj w księgach Starego Testamentu, zwłaszcza w Pięcioksięgu.  

Księgi Biblii wspominają o dwóch złączonych ze sobą świętach (Pascha i Przaśniki). 

  Święto Paschy zaczyna się dnia 15 nisan i trwa siedem dni w Izraelu, a osiem w 

diasporze. Pierwszy i siódmy dzień są dniami wolnymi od pracy. W Biblii znajdujemy dla 

tego święta dwa różne określenia:  

a) Chag ha-Pesach – Święto Omijania, przejścia (Wj 34, 25) – nazwa nawiązująca do 

ominięcia przez Boga domów synów Izraela podczas dziesiątej plagi;  

b) Chag ha-macot – Święto Przaśników (Wj 23, 15; Kpł 23, 6); Pwt 16, 16) – nazwa 

związana z jedzeniem w tych dniach przaśnych placków. Jedli je Izraelici podczas ucieczki 

z Egiptu, nie mając czasu na zakwaszenie chleba. 

Etymologia słowa hebrajskiego pesah ) = polskie „pascha”) jest nieznana. Powszechnie 

przyjmuje się, że wyraz ten znaczy po hebrajsku „przejście”. W narodzie wybranym słowo 

to związane jest z wyjściem z Egiptu.  

Wyjaśnienie powstania święta Paschy podaje Księga Wyjścia (12, 13. 23.27).                    

Biblia przedstawia je zawsze jako pamiątkę opuszczenia kraju nad Nilem (Wj 13, 3-10;  

por. także Pwt 16, 1-3). Odtąd Pascha, jako trwała instytucja religii Mojżeszowej, miała być 

pamiątką wyjścia Izraela z Egiptu. Ale termin „pamiątka” oznacza nie tylko wspomnienie 

przeszłego wydarzenia. Czasownik „pamiętać” występuje dosyć często w Starym 

Testamencie i znaczy tyle, co dowiedzieć się o jakimś wydarzeniu, aby odpowiednio na nie 

zareagować, np. Bóg pamięta swoje przymierze z patriarchami po to, aby je zrealizować 

(Wj 2, 24; 6, 5). Ryt święta Paschy miał przypominać narodowi minione wydarzenia oraz 

umacniał wspólnotę Izraelitów. 



 Tej nocy, 15 nisan, rodziny żydowskie gromadziły się, aby wysławiać cuda Pana. Każdy 

wielbił Boga zastępów. W tę noc wszystko miało śpiewać na Jego chwałę. Żydzi sławili 

wtedy Boga za to, iż przed tysiącami lat wybrał Izraelitów spośród innych narodów, aby 

uczynić ich swoim ludem, uświęcić ich i dać im zbawienie.  

  Dlatego w ten wieczór zależało podać na stół najpiękniejszą zastawę, wyjąć 

najpiękniejsze naczynia, by wszystko wyglądało najokazalej, jak tylko Bóg na to pozwoli. 

  Każda rodzina wybierała jednorocznego baranka nie mającego żadnych braków 

fizycznych. Należało go upiec i spożyć w czasie wieczerzy. Nie wolno było jednak łamać 

kości, a pozostałe resztki należało spalić. Ponadto do wieczerzy trzeba było jeszcze 

przygotować chleb przaśny, pięć rodzajów ziół, wino i słodki charoset.  

Chleb nie mógł być przygotowany z użyciem kwasu czy drożdży. Kwas jest bowiem 

symbolem pychy, nadętego zarozumialstwa oraz skłonności do zła. Dlatego w wigilię 

Paschy zależało spalić wszelki kwas znajdujący się w domu. „Gorzkie zioła” (chrzan, 

tymianek, majeranek itp.) przypominały ucztującym cierpienia, jakie Izraelici znosili                  

w obcej ziemi.  

Charoset, czyli potrawa, sos z jabłek, orzechów, migdałów i wina, przypominał radość i 

słodycz wolności, ale również cegły wyrabiane przez Żydów  nad Nilem. Przygotowywano 

także cztery kielichy wina, które odpowiadały czterem etapom wyzwolenia. Wino czerwone 

przypominało krew tysięcy dzieci żydowskich, które faraon polecił zabić, oraz krew 

baranka paschalnego, ale mówiło również o radości płynącej z wyzwolenia. 

 Posiłek spożywało się po zachodzie słońca i w postawie stojącej, na znak gotowości do 

drogi, a oprócz tego szatę (rodzaj tuniki) należało podciągnąć w pasie, założyć na nogi 

sandały i wziąć w rękę laskę. Ten przepis nie był jednak zachowywany. Paschę zaczęto 

spożywać w pozycji półleżącej, stosując się do zwyczaju grecko-rzymskiego, 

odpowiadającego bardziej ludziom wolnym. 

Wieczerza paschalna miała niezwykłe znacznie dla wspólnoty. Była to zawsze 

uroczystość rodzinna. Wszyscy powinni wziąć w niej udział. Zachowanie tego rytu było nie 

tylko przywilejem, ale i obowiązkiem (Wj 12, 6.48).  

Gromadzono się w grupach liczących przynajmniej dziesięć osób. Wszyscy uczestnicy 

byli zobowiązani spożyć kawałek baranka. W uczcie mogli uczestniczyć tylko członkowie 

narodu wybranego (Wj 12, 43-49). Pierwotnie wszyscy, którzy nie mogli zadośćuczynić 

przepisowi zachowania Paschy we właściwym czasie, byli zobowiązani uczynić to miesiąc 

później (Lb 9, 10-12). Obowiązek spożycia tego posiłku był tak ściśle przestrzegany, że 

nawet ubodzy, jeżeli nie mieli za co kupić baranka, wina i ziół, otrzymywali je z gminy. 

 Męka i śmierć Jezusa była bezpośrednim skutkiem działania ludzi. Ci, którzy przyczynili 

się do niej, są za nią odpowiedzialni i winni przestępstwa. Ewangelista stwierdza, że byli 

nimi członkowie Wysokiej Rady (Sanhedrynu), czyli chodzi o duchowych przywódców 

narodu. 



 Sanhedryn (po grecku synedrion) była to Wysoka Rada o charakterze religijno-

narodowym. Nazywany był także gerusia (senat) albo bule (rada). Była to komisja 

urzędująca w Jerozolimie.  

Tradycje żydowskie wiązały jej powstanie z Mojżeszem (Lb 11, 16). W rzeczywistości 

pierwszy ślad jej istnienia odnajdujemy w czasach Antiocha III Wielkiego (223-187). 

Jednakże dopiero za Jana Hirkana (134-104) zgromadzenie to zaczęło działać jako rodzaj 

reprezentacji wielkich rodów. W miarę jednak upływu czasu (I w. przed Chr.) przewagę             

w nim zdobyli kapłani i uczeni w Piśmie. 

Zgodnie z tradycją Sanhedryn składał się z 70 czy z 71 członków, wliczając w to 

przewodniczącego arcykapłana. W czasach Chrystusa Wysoka Rada składała się                        

z przedstawicieli kapłanów, patrycjatu świeckiego, uczonych w Piśmie.  

Przez słowo „arcykapłani” należy rozumieć, oprócz urzędującego najwyższego kapłana, 

także i tych, którzy dawnej piastowali ten urząd, oraz przedstawicieli dwudziestu czterech 

klas, na jakie kapłani byli podzieleni. W większości należeli oni do stronnictwa saduceuszy.  

Drugą grupę stanowili tzw. starsi ludu, czyli przedstawiciele arystokracji świeckiej.             

Byli to wybitniejsi obywatele całego kraju. Pod względem religijnym należeli także w 

większości do ugrupowania saduceuszy.  

Trzecią grupę stanowili uczeni w Piśmie, reprezentujący stronnictwo faryzeuszy. Zasięg 

władzy Sanhedrynu zmieniał się w ciągu lat. 

 Ogromną rolę odegrał za czasów Aleksandry Salom (76-67). Herod Wielki bardzo 

ograniczył jego władzę. Jednak kiedy Palestyna przeszła pod bezpośredni zarząd Rzymu, 

Sanhedryn odzyskał szerokie uprawnienia. Administracja rzymska nie chciała w zasadzie 

mieszać się w sprawy religijne Żydów. Zasięg uprawnień Wysokiej Rady obejmował 

teoretycznie wszystkich Żydów w Palestynie i w diasporze (por. Dz 9, 1-2). Praktycznie im 

dalej od Jerozolimy, tym wpływy jej były mniejsze.  

Żydzi z diaspory zwracali się do niej rzadziej, starając się swe sprawy załatwić                       

w miejscowych radach. Do kompetencji Sanhedrynu zależała każda sprawa tak z dziedziny 

świeckiej, jak i religijnej, o ile tylko miała związek z Prawem. Ponieważ w społeczności 

żydowskiej w rzeczywistości wszystko było związane z religią, można więc powiedzieć, że 

Sanhedryn rozciągnął kontrolę nad wszystkim, nad całym życiem. Był odpowiedzialny za 

porządek społeczny i dlatego miał też własną policję (J 18, 3.12). Posiadał więc władzę 

ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą.  

Ewangelista podkreśla, że to Jezus kieruje wydarzeniami. 

Wprawdzie Jego nieprzyjaciele spiskują przeciw Niemu. Chcą Go zabić jak najprędzej, 

ale nie wiedzą, czy im się to uda. W każdym razie starają się, by wydarzenie to nie nastąpiło 

w czasie święta Paschy. Wykorzystają jednak nadarzające się okoliczności, aby nastąpiło to 

jak najszybciej. 



 

 

Betania znajduje się około trzech kilometrów na wschód od Jerozolimy na zboczu 

Góry Oliwnej, opadającej w kierunku Pustyni Judzkiej.  

Tutaj Jezus szukał schronienia. Była to oaza miłości i przyjaźni, które podtrzymywały 

Mistrza z Nazaretu na powierzchni morza nienawiści, stale wzrastającym i gromadzącym 

się z drugiej strony Góry Oliwnej, w Jerozolimie.  

 

 

W Betanii były domy, gdzie bardzo przyjaźnie przyjmowano Jezusa, na przykład                      

u Łazarza i jego sióstr Marii i Marty oraz Szymona Trędowatego, którego Chrystus uleczył 

(Łk 10, 38-42; J 11, 1-44;  12, 1-10; Mk 14, 3-9; Mt 26, 6-13; Łk 19, 28-29).  

Badania archeologiczne pod kierunkiem S. Sallera wykazały, że w czasach Chrystusa 

była tutaj wioska na zachód od grobu Łazarza. W średniowieczu wioska nazywała się 

Lazarium lub Lazarion, a dzisiaj po arabsku el-Azaryie. W roku 1954 Kustodia Ziemi 

Świętej zrekonstruował bazylikę i nadał jej wygląd grobowca rzymskiego (hypogeum). 

 Spośród wszystkich okoliczności uczty w domy Szymona Trędowatego, Ewangelistę 

interesuje jedynie gest kobiety. Podeszła ona do Jezusa z alabastrowym flakonikiem 

drogiego olejku i wylała Mu go na głowę. Czwarty ewangelista zaznacza, że była to Maria, 

siostra Łazarza i Marty (J 12, 3), a natomiast według św. Łukasza (Łk 7, 36-50) chodzi o 

inną osobę.  

 Namaszczając głowę Jezusa, spełnia uczynek miłosierdzia. Mistrz z Nazaretu docenił 

go, interpretując jako zapowiedź czekającej Go śmierci i pogrzebu.  



Nie wszyscy byli jednak z tego zadowoleni. Szemranie niektórych obecnych świadczy o 

tym,  że nie rozumieli Jezusa ani tego, co Go czeka. Jezus wziął kobietę w obronę i postawił 

ją za wzór miłości, która jest wspaniałomyślna, a nawet wydaje się „rozrzutna” w swoich 

przejawach. 

Wydaje się, że wzmianka o Judaszu została wprowadzona do opisu męki ze względów 

chrystologicznych. Wierzący od początku byli głęboko poruszeni faktem, że jeden                        

z apostołów był zdrajcą. Było to zgorszeniem dla ich wiary.  

 Dlatego rodziły się pytania:  

a) Jak to było możliwe, że Jezus wybrał kogoś kto Go zdradził? Czy Mistrz nie 

wiedział o tym? Przecież zdaje się to podważać Jego wszechwiedzę, a w ostateczności Jego 

bóstwo.  

b) Jak to było możliwe, że Judasz był złym człowiekiem, żyjąc tak blisko Jezusa?  

Takie stwierdzenia dezorientowały wierzących. Dlatego pierwotne nauczanie nie mogło 

pominąć zdrady Judasza. Starało się bowiem usunąć zgorszenie, wynikające z tego faktu, a 

tym samym trudności godzące we wszechwiedzę Jezusa.  

Podkreślano, że jeszcze zanim Judasz opuścił Wieczernik, Jezus wypowiedział słowa: 

„Zaprawdę, powiadam: jeden z was Mnie wyda” (Mk 14, 18).  

Ta wypowiedź podkreśla Jego wszechwiedzę. Jednak nie rozwiązywało to jeszcze 

wszystkich trudności.  

 Dalej rodziło się pytanie: Dlaczego Chrystus, przewidując nieskuteczność swoich 

wysiłków, wybrał Judasza?  

Chcąc wyeliminować tę trudność, uciekano się do tajemnicy wypełnienia Pisma 

Świętego. Jezus wybrał Judasza na apostoła, aby wypełniło się proroctwo (por. Ps 41, 10). 

Według niezbadanych wyroków Bożych miało się stać tak właśnie, a nie inaczej.  

W ten sposób ewangeliści pragnęli najpierw zaznaczyć, że jest Mesjaszem i Synem 

Bożym, a oprócz tego usiłowali uwypuklić wielkość i majestat Jezusa oraz spontaniczność            

i dobrowolność Jego ofiary, która pojedna człowieka z Bogiem. Ponadto nie można 

wykluczyć tzw. motywu parenetycznego. Ewangelista pragnie zachęcić wierzących, aby 

nigdy nie zwątpili w dobroć Jezusa, który usiłował sprowadzić ze złej drogi nawet zdrajcę. 

 Trzeba zastanowić się nad dwoma sprawami: kiedy Judasz zdradził 

Jezusa i dlaczego to uczynił?  

Z pewnością Judasz nie stał się zdrajcą dopiero wtedy, gdy odebrał pieniądze od 

przywódców narodu. Wewnętrznie odłączył się od swego Mistrza znacznie wcześniej.              

Ale kiedy?  



Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w tzw. mowie eucharystycznej. 

Słowa Jezusa o Chlebie życia wywołały zgorszenie wielu Jego uczniów.  

Stwierdzili oni :  

 „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” (J 6, 66).  

 „Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło” (J 6, 70).  

 Ewangelista dodaje:  „Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten 

bowiem – jeden z Dwunastu – miał Go wydać”  (J 6, 71).  

Z omawianego tekstu można wyciągnąć wniosek, że Judasz nie przetrwał                               

tzw. galilejskiej próby wiary i odpadł wewnętrznie od swego Mistrza.  

Dzisiaj powszechnie łączy się, albo nawet identyfikuje wyznanie Piotra, związane z 

mową eucharystyczną: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A 

myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6, 68-69) z wyznaniem 

Szymona pod Cezareą Filipową: „Ty jesteś Mesjasz” (Mk 8, 29).  

Jeżeli słuszna jest ta identyfikacja, to w takim razie można przyjąć, że wewnętrzne 

odejście Judasza nastąpiło jeszcze w czasie publicznej działalności Jezusa (Mk 8, 27 – 10, 

52). Stało się to wtedy, gdy Mistrz zaniechał nauczania tłumów, a skoncentrował się na 

najbliższych. 

 Ewangeliści nie wyjaśniają, dlaczego Judasz zdradził Jezusa. 

Podają tylko wyjaśnienie teologiczne.  

 Stwierdzają, że uczynił to pod wpływam szatana (por. Łk 22, 3.31.53; J 13, 2.27; 

14,30).  

 A ponadto dodają, że działo się to zgodnie z planem Bożym. Dlatego często 

odwołują się do Starego Testamentu (por. Mk 14, 49; Mt 14, 18; 26, 56; 27, 9;               

J 13, 18). 

 Inaczej mówiąc, stwierdzają, że zdrada ucznia była zgodna z wolą Bożą, objawioną           

w Starym Testamencie. Tak musiało się stać (por. Mk 8, 31; Łk 24, 26).  

Wpływ szatana nie przekreśla jednak wolności zdrajcy w podejmowaniu decyzji.                

Gdyby Judasz był bezwolnym narzędziem szatana, to w takim razie byłby bez winy.  

Jednak Jezusowe „biada” (Mk 14, 21) wskazuje, że zdrajca ponosi osobistą 

odpowiedzialność za swój czyn. 

Mimo teologicznego wyjaśnienia, zdrada pozostaje psychologiczną zagadką. Jak to było 

możliwe, że Jezus nie wywarł decydującego wpływu na swego ucznia?  

Niektórzy egzegeci, nie mogąc wyjaśnić tej trudności, próbowali podważać historyczność 

osoby Judasza. Twierdzili, że jest on wytworem pierwotnej gminy. Dlaczego jednak 

pierwotna wspólnota miałby stwarzać postać, która nie tylko kompromituje Dwunastu, ale 

stawia także Jezusa w złym świetle (nieświadomość, brak znajomości ludzi)? 



Od samego początku nie zadowalano się jedynie teologicznym wyjaśnieniem zdrady. 

Starano się także odkryć psychologiczną motywację tego czynu.  

 Motyw taki pojawia się już w Ewangelii św. Mateusza:  

 „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam” (Mt 26, 15),  

 a wyraźnie już występuje on u św. Jana: „był złodziejem” (J 12, 6).  

 Przyczyną zdrady byłaby więc chciwość. Judasz był odpowiedzialny za sprawy 

finansowe grupy Jezusa. Chrystus nie był zainteresowany dobrami materialnymi.              

Oburzony Judasz postanowił więc sprzedać Mistrza, aby powiększyć własny majątek. 

 Wydaje się jednak, że taki pogląd jest zbytnim uproszczeniem zagadnienia. Nie można 

w chęci zysku materialnego upatrywać  głównego, a nawet jednego motywu czynu Judasza. 

Suma wręczona mu przez Sanhedryn była stosunkowo mała: trzydzieści srebrników 

równało się przecież 120 denarom. Taką zaś sumę mógł zarobić robotnik 

niewykwalifikowany w ciągu czterech miesięcy. A ponadto Judasz zwrócił zapłatę                         

w dramatycznym geście.  

 Czy nie było więc jeszcze jakiejś innej przyczyny? 

   Prawdopodobnie Judasz, bardziej niż inni apostołowie, widział w Mistrzu Mesjasza 

politycznego (por. Mk 9, 33-37; 10, 35-45; Łk 22, 24-30).  

Oczekiwał odnowienia dynastii Dawida oraz potęgi Izraela. Spodziewał się wypędzenia 

Rzymian z Palestyny. A być może był zelotą. Powszechnie uważa się, że przydomek 

Iskariota jest określeniem związanym z miejscem pochodzenia (isz Qerioth – człowiek                  

z Kariotu w południowej Judei).  

Jest jednak prawdopodobne, że to określenie pochodzi od słowa sicarius (od sica).                  

A w takim razie jest prawdopodobne, że Judasz należał do partii zelotów. Określenie 

sicarius zdaje się wskazywać, że należał do radykalnego ugrupowania tego podziemnego 

ruchu.  

„Judasz był zelotą, cała jego pasja, całe jego życie skierowane było przeciw okupacji 

rzymskiej. Poszedł za Jezusem, wierząc, że będzie On oswobodzicielem, wodzem 

politycznym, który wyrzuci Rzymian poza Palestynę. Wierzył w Niego, ufał mocy Jezusa, 

lecz mylił się co do głębokiej Jego misji. Wszystkie więc zapowiedzi Męki, wszelkie 

odwoływania się do Sługi pokornego i cierpiącego z księgi Izajasza nie podobały mu się, 

jak zresztą żadnemu z apostołów.  

Piotr powiedział: „To się nie stanie”, ściągając na siebie taką uwagę Jezusa: „Zejdź mi                      

z oczu, szatanie”. (Oznaczałoby to, że Jezus przyjął słowa Piotra jako pokusę.)  

Nie dla pieniędzy Judasz sprzedawał swego Pana. Jest to absurd! Wiemy dobrze, że                    

w Ewangelii podane jest, iż był skarbnikiem oraz że był złodziejem. Lecz nie myślę, żeby 

ze względu na pieniądze wydał Jezusa; zdajemy sobie bowiem sprawę, że trzydzieści 

srebrników to nie była duża suma”. 



 Być może głównie z powodów politycznych Judasz przyłączył się do Jezusa.  

W znacznym stopniu u podstaw tej decyzji mogły więc być motywy egoistyczne. Silnym 

wstrząsem i zniszczeniem wszelkich marzeń mogła być ucieczka Mistrza przed 

napierającym i rozentuzjazmowanym tłumem po cudownym rozmnożeniu chleba (Mk 6, 

32-44; Mt 14, 13-21; Łk 9, 10-17; J 6, 1-15), gdy chciano Go obwołać królem.  

Już wtedy Jezus dał bardzo wyraźnie do zrozumienia, że są Mu całkowicie obce aspiracje 

polityczne. Zapowiedzi męki umocniły tylko jeszcze to przekonanie (por. Mt 16, 21; 17, 22; 

20, 18). Zatem w czasie działalności galilejskiej Judasz oddalił się wewnętrznie od Mistrza, 

mimo iż jeszcze ciągle pozostawał przy Nim (J 6, 66).  

Jeżeli poszedł jeszcze za Nim, to być może dlatego, że ciągle żywił nadzieje, iż              

w Jerozolimie spełnią się jego polityczne oczekiwania. Ożyła rzeczywiście w czasie 

triumfalnego wjazdu do Jerozolimy (Mt 21, 7-17), kiedy Jezus po raz pierwszy przyjął 

publicznie pozdrowienia jako Mesjasz.  

Można sobie wyobrazić, że wśród tych, którzy wznosili ten okrzyk o zabarwieniu 

politycznym:  „Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi”                  

(Mk 11, 10), Judasz był tym, który krzyczał najgłośniej.  

Ale kiedy Jezus nie zrobił najmniejszego kroku, aby wykorzystać sprzyjającą okazję, 

stwierdził, że nie można już dłużej czekać. Poczuł się urażony. Był gotów do zdrady i do 

całkowitego zerwania z Jezusem.  

  Prawdopodobnie wielu innych apostołów przeżywało ten kryzys własnych iluzji na 

swój sposób. Judasz chciał ze wszelką cenę ratować własną przyszłość wobec nieuchronnej 

klęski swych dotychczasowych nadziei. Czy miłość złota odgrywała tu jakąś rolę? Zapewne 

tak. Ale nie tylko ona kierowała jego postępowaniem, gdy zdecydował się iść do 

Sanhedrynu i ofiarować mu swoje niecne usługi. Był to niewątpliwie rodzaj zemsty za lata 

uważane za stracone. Było jednocześnie ubezpieczeniem się za przyszłość wobec 

niebezpieczeństwa, jakie zawisło nad Jezusem. 

   Nie jest także wykluczone, że motywem zdrady mogło być pragnienie przyspieszenia 

triumfu. Judasz nigdy nie utracił wiary w mesjańską godność Jezusa, pojmowaną 

oczywiście w znaczeniu politycznym. Zdradził Chrystusa w przekonaniu, że dzięki swej 

niezwykłej mocy oprze się wszelkim usiłowaniom Żydów.  

„Judasz chciał wywrzeć presję na Jezusa, chciał Go postawić w takiej sytuacji, żeby nie 

miał innego wyboru, jak tylko: poddanie się, klęska lub zbrojne powstanie. Postąpił jak 

terroryści wszystkich czasów, mianowicie dążył do stworzenia sytuacji najgorszej, aby 

wywrzeć presję na wodza i zmusić go do przekroczenia Rubikonu.  

Takie jest umotywowanie jego zdrady, opartej na wierze silnej, ale źle pojmowanej.                   

Stąd też rozpacz, której nie do się wytłumaczyć, jeśliby Judasz zdradził swego Mistrza dla 

pieniędzy.  



Judasz zmusza swego Mistrza do przekroczenia Rubikonu, a Jezus poddaje się, pozwala, 

aby Go zmiażdżono, zelżono i zabito. Stąd rozpacz Judasza, który ostatecznie się powiesił”. 

 Musimy jednak pamiętać, że są to tylko próby przeniknięcia psychiki Judasza. 

Tajemnicę tę właściwie należy uznać za nierozwiązywalną. 

 

 

1. Czy tak ważne jest to, co czyni ewangelista, starając się przekonać czytelnika, że 

cierpienia nie spadły na Jezusa niespodziewanie? 

 

2. Nie jest łatwo zrozumieć i zaakceptować cierpienia Jezusa. Wyznajemy w Składzie 

apostolskim, że Jezus stał się w pełni człowiekiem, ale trudno nam przyjąć Jego 

straszliwe cierpienia, gdyż natychmiast myślimy o tym, iż jest On przecież także 

Bogiem. Nie możemy zrozumieć cierpień, jakie Go dotknęły, i jakoś usiłujemy je 

złagodzić. Tymczasem były to rzeczywiste cierpienia. 

 

3. Judasz był przede wszystkim karierowiczem i mimo pewności, jaką posiadał, nie 

chciał przyjąć Mesjasza w postaci Sługi Cierpiącego, o jakim mówił Izajasza.             

Nie oparł się pokusie pieniądza i władzy. Zło już w nim działało i pozwolił, aby 

szatan opanował jego serce; z każdym dniem stawał się coraz gorszy.                               

To się stale powtarza. 

 

 „Przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego” 

(Mk 14, 3) 

    Olejek, którym Pan został namaszczony, składał się z czystego nardu, czyli 

całkowicie czystego i nie zmieszanego z żadnymi innymi olejkami. Był on bardzo 

cenny, aby wskazywać na czystość doskonałej wiary i czynów […]. 

   Jego głowa, którą kobieta namaściła, przedstawia wzniosłość Jego bóstwa, 

natomiast stopy wskazują na Jego uniżenie podczas wcielenia. My także namaszczamy 

Jego stopy, gdy głosimy z należną chwałą tajemnicę wcielenia, którą przyjął oraz 

namaszczamy Jego głowę, gdy poprzez wyznanie wiary godne Słowa czcimy 

wspaniałość Jego bóstwa (św. Beda Czcigodny, „Homilie do Ewangelii Marka” 2,4, 

za: „Ojcowie Kościoła komentują Biblię”). 

 

 



„Rozbiła flakonik i wylała Mu na głowę” (Mk 14, 3) 

    Ta kobieta jest specjalnie związana z tymi, którzy mają przyjąć chrzest.                       

Stłukła flakon alabastrowy, aby was Chrystus-Pomazaniec uczynił „pomazańcami”, to 

jest namaszczonymi. O tym właśnie jest mowa w Pieśni nad Pieśniami: „olejkiem 

rozlanym jest imię twoje, dlatego dziewczęta cię ukochały. Pobiegniemy za tobą 

pociągnięci zapachem twego olejku”. 

    Jak długo zamknięty był olejek, jak długo Bóg znany był tylko w Judei […], 

dziewczęta nie podążały za Jezusem. Lecz skoro został rozlany olejek na całą ziemię, 

dziewczęta, to jest dusze wiernych, poszły za Zbawicielem (św. Hieronim, „Ewangelia 

Marka” 13, tłum. M. Starowieyski). 

 

„Po co to marnotrawienie olejku?”(Mk 14, 4) 

    Ta kobieta niesie olejek nardowy, bardzo cenny, który przygotowała na 

namaszczenie. Oto dlaczego wy, wierzący, nazwani jesteście „drogocenni”. Kościół 

bowiem zwołany z wielu narodów ofiaruje swoje dary Zbawicielowi, czyli wiarę 

wierzących. Rozbija alabastrowy flakonik, aby wszyscy otrzymali jego zapach […] 

    Judaszowi wydawało się, że jest to marnowanie olejku, ponieważ rozbity został 

flakonik alabastrowy, ale dla nas okazało się to bardzo użyteczne, gdyż zapach 

rozszedł się po całym świecie. Dlaczego złościsz się, Judaszu, z powodu rozbicia 

alabastrowego flakonika?  

    Bóg, który stworzył ciebie i wszystkie narody, namaszcza nas tym cennym olejkiem. 

Wolałbyś trzymać ten olejek w zamknięciu, ażeby nie dotarł do innych?                              

(św. Hieronim, „Homilia 84 do Ewangelii Marka” , za: „Ojcowie Kościoła komentują 

Biblię”). 

 

„Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać 

ubogim” (Mk 14, 5) 

    Judasz, z pozoru gorliwie zajmował się ubogimi i z oburzeniem mówił: „Wszak 

można było olejek ten sprzedać za trzysta denarów i rozdać ubogim”, naprawdę 

zaś był „złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano”.  

    Jeśli więc i dziś ktoś ma trzos Kościoła i przemawia jak Judasz w obronie ubogich, 

lecz kradnie to, co się do trzosu składa, ten stawia siebie obok Judasza, który 

postępował tak samo (Orygenes, „Komentarz do Ewangelii Mateusza” 11, 9, tłum. 

S. Kalinkowski). 



„Dobry uczynek spełnia względem Mnie” (Mk 14, 6) 

     Niegdyś i Apostołowie ganili, że zmarnowany został olejek, lecz słowo Pana ich 

skarciło. Ani bowiem Chrystus, ani męczennicy nie potrzebowali olejku do swoich 

świec; a jednak owa kobieta uczyniła to na cześć Chrystusa i jej pobożne usposobienie 

spotkało się z uznaniem […].  

Albowiem i niezależnie od relikwii męczenników we wszystkich Kościołach 

wschodnich, kiedy ma się czytać Ewangelię, zapala się świece, nawet jeśli świeci 

słońce, z pewnością nie dla rozproszenia ciemności, lecz dla wyrażania radości                 

(św. Hieronim, „Przeciw Wigilancjuszowi” 7, tłum. G. Rurański). 

191 – 2009 

"Gdziekolwiek po całym świecie głosić po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, 

będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła". (Mk 14,9) 

Postępowanie kobiety z dzisiejszej Ewangelii wydaje się co najmniej dziwne. Wzięła 

drogie perfumy -  olejek nardowy sprowadzany aż z Indii – i wylała go na głowę 

wędrownego Nauczyciela z prowincjonalnego miasteczka. Dlaczego tak postąpiła? 

 Odpowiedź daje nam sam Jezus: ,,Ona uczyniła, co mogła; już naprzód namaściła 

moje ciało na pogrzeb'' (Mk 14,8). Jakimś tajemniczym sposobem kobieta ta przeczuła, co 

stanie się z Jezusem i dlaczego on się na to zgadza. Dlatego chciała okazać Mu miłość i jak 

najgłębszy szacunek. Poruszona do głębi serca, zapragnęła ofiarować Mu to, co miała 

najcenniejszego, w akcie dziękczynienia i czci.  

Uczynek kobiety wydał się uczniom rozrzutnością ponieważ nie dotarła do nich jeszcze 

wielkość ofiary Jezusa. Pomyślmy o tym wszystkim, z czego zrezygnował, stając się 

człowiekiem: o chwale nieba, czci aniołów, miejscu po prawicy Ojca. Zamiast tego przyszło 

Mu znosić przez cały okres Jego działalności publicznej - sceptycyzm przywódców 

religijnych, podejrzliwość Rzymian, słabą wiarę uczniów, bezsenne noce spędzane na 

modlitwie, trud całodziennego nauczania i uzdrawiania, brak wygód, które daje własny dom 

i rodzina. Na koniec wreszcie czekała Go męka – odrzucenie przez lud, ciernie, biczowanie, 

dotkliwy ból i pragnienie. Uczynił to dla ciebie, abyś mógł otrzymać przebaczenie i iść do 

nieba. Nie szukał niczego dla siebie - wszystko, co robił, było darem dla nas.  

Można powiedzieć, że to Jezus jest rozrzutny. To On obsypuje nas darami, na które                   

w ogóle nie zasługujemy. To on kocha nas miłością nieskończoną i bezwarunkową.                     

Czy istnieje lepsza odpowiedź na tę miłość niż ofiarowanie Mu w Wielkim Tygodniu 

najcenniejszego daru naszego serca? 

,,Jezu, podziwiam Twoją miłość! Uwielbiam Cię i wychwalam Twoje Imię za 

to, że oddałeś swoje życie za nas wszystkich!" 


