
Mk 10, 35 – 45 

 

(35) Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: 

Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy.  

(36) On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił?  

(37) Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, 

drugi po lewej Twej stronie.  

(38) Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który 

Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?  

(39) Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja 

mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również 

przyjmiecie.  

(40) Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, 

ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało przygotowane.  

(41) Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i 

Jana.  

(42) A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy 

uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą 

władzę.  

(43) Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał 

się stać wielkim, niech będzie sługą waszym.  

(44) A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem 

wszystkich.  

(45) Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz 

żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. 

 

 

 

 

 

 

 



Synowie Zebedeusza. Przełożeństwo służbą                      
- (Mk  10, 35-45) 

Ks. dr Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 36" Wyd. Biblos 

 

Perykopa o synach Zebedeusza przypomina bardzo spór uczniów o pierwsze miejsca 

(Mk 9,33-37), który Marek umieścił po drugiej zapowiedzi męki (Mk 9,30-32). 

Po trzeciej zapowiedzi męki (Mk 10,32-34) przytacza on natomiast prośbę Jakuba                   

i Jana, która jeszcze mocniej kontrastuje z przedstawioną przez Jezusa wizją dramatycznej 

przyszłości. 

Tym razem reakcja uczniów była dla nich wyjątkowo kompromitująca.  

 Po pierwszej zapowiedzi okazało się, że Piotr myślał na sposób ludzki, a nie Boży 

(Mk 8,32-33).  

 Druga spotkała się z ich niezrozumieniem, na tyle - zdaje się - silnie przez nich 

odczuwanym, że bali się nawet o cokolwiek dopytywać (Mk 9,32).  

 Po trzeciej natomiast zachowywali się tak, jakby przed chwilą usłyszeli coś 

dokładnie przeciwnego, niż Jezus powiedział. 

Dwaj umiłowani uczniowie zamiast słuchać Go i pełnić Jego wolę, zwrócili się do 

Niego, aby to On spełnił ich pragnienia. 

Mamy tu do czynienia z całkowitym odwróceniem podstawowej relacji wiary.                       

Jan i Jakub oczekiwali, że Jezus stanie się rzecznikiem ich marzeń o udziale w Jego 

chwale. Jakże daleko znaleźli się od Abrahama, który pokazał, że wierzyć to pełnić wolę 

Boga. 

 "Co chcecie, żebym wam uczynił?" (Mk 10, 36) - zapytał Jezus Jakuba i Jana. 

Oni, jakby byli głusi na to, co powiedział chwilę wcześniej, zwrócili się do Niego z 

prośbą, która świadczyła o tym, że rozumieli Go zupełnie opacznie. 

Ów dialog między Jezusem a uczniami robi wrażenie serii oderwanych od siebie 

kwestii, jakby rzeczywiście jedna strona (uczniowie) nie rozumiała, co mówi druga 

(Jezus). Potwierdza on, że człowiek ma skłonność do zastępowania Boga swoim o Nim 

wyobrażeniem, oczekując wsparcia w urzeczywistnieniu własnych dążeń. 

Podobne pytanie: "Co chcesz, abym Ci uczynił?" (Mk 10,51) - Jezus postawi 

niewidomemu pod Jerychem, który jednak będzie wiedział, o co prosić: "Rabbuni, żebym 

przejrzał" (Mk 10,51). 



W innym miejscu Jezus zapewni swoich uczniów: "Wszystko, o co poprosicie                           

w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie" (Mk 11,24). Wpierw jednak 

trzeba wiedzieć o co prosić, aby nie domagać się tego, czego nie zamierza nam dać. 

Wiele naszych modlitw obliczonych jest na to, aby Bóg przyczynił się do 

urzeczywistnienia naszych planów. Gdyby nawet te modlitwy były odmawiane z wiarą, to 

w rzeczywistości nie są dobre. Na szczęście Bóg nas nie wysłuchuje. 

"Pewnego razu Bóg spełnił to, o co prosiłem, i miałem tego dość" - wyznał jeden                  

z ojców pustyni. "Od tego momentu zacząłem modlić się jedynie o to, bym mógł czynić 

Jego wolę!". 

W perykopie o synach Zebedeusza mamy do czynienia ze starciem między zamysłem 

Boga wobec człowieka i oczekiwaniem człowieka wobec Boga. Wynika ono z 

diametralnie odmiennego rozumienia chwały. 

Jezus zapowiedział, że udział w Jego chwale będzie miał ten, kto stanie się sługą, 

niewolnikiem i ostatnim ze wszystkich; a uczniowie oczekiwali, ze udział w Jego chwale 

oznacza jak najbardziej po ludzku pojmowane wywyższenie. 

 Ze słowem Jezusa było tak jak z ziarnem z przypowieści, które upadło na 

drogę i porwał je szatan (Mk 4,15).  

Zjawisko to stale się powtarza: człowiek odrzuca to, co mu się nie podoba.                         

Stara się ujarzmić Boga, aby służył mu w osiągnięciu własnej chwały, którą myli z Jego 

("Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli" [Mk 10, 37]). 

 Jezus im odpowiedział: "Nie wiecie, o co prosicie" (Mk 10,38). 

Droga do chwały Jezusa prowadzi przez Jego mękę i śmierć. "Chwała", synonim 

Boga, w języku hebrajskim oznacza "ciężar". Jest to miłość Boga, która kazała Mu zejść 

do nas z wysokości.  

 Każda nasza próba wynoszenia się ponad innych jest nie - Bogiem, próżną chwałą, 

która ciąży, choć nic nie waży. 

 Natomiast "Jego chwała" to uniżenie Syna Człowieczego ukrzyżowanego, sąd nad 

światem i unicestwienie wszelkiej próżnej chwały (Mk 8,38; 14,62). 

 

 "Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?" (Mk 10,38a). 

Jest to kielich krzyża, przepełniony wszelką goryczą świata (Iz 51,17; Ps 75,9). Sam 

Jezus przyjął go z drżeniem. Nawet prosił Ojca: "Zabierz ten kielich ode Mnie", choć 

jednocześnie wyraźnie oświadczył: "Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty, niech się 

stanie" (Mk 14,36). 



 "Czyż możecie przyjąć chrzest, którym ja mam myć chrzczony?" (Mk 10, 38b). 

Chrzest jest tutaj obrazem męki. Jego chrztem jest zejście do piekieł na znak 

solidarności ze wszystkimi grzesznikami. Chwałą Jezusa jest Jego haniebna śmierć na 

krzyżu. Czyżby uczniowie prosili o taki właśnie udział w Jego chwale? 

 Uczniowie odpowiedzieli z pewną butą: "Możemy" (Mk 10,39). 

Oczywiście, świadczy to tylko o tym, że w dalszym ciągu niczego nie zrozumieli.                   

Z woli ciała nikt nie może być uczniem Jezusa i uczestniczyć w Jego męczeństwie, pić z 

Jego kielicha i otrzymać Jego chrzest. Jest to dar Ducha. 

"Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie" (Mk 10,39). 

Jezus zapewnił ich, że będą Jego uczniami, chociaż jeszcze nie wiedzą, co to oznacza. 

Przepowiedział męczeństwo dwom braciom. Pierwszy z nich otworzy, a drugi zamknie 

serię wspaniałych świadectw złożonych przez Dwunastu  

(Dz 12,2:   " (2) Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, " ; 

 J 21, 23:  " (23) Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. 

Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: Jeśli Ja chcę, aby pozostał 

aż przyjdę, co tobie do tego?  (24) Ten właśnie uczeń daje świadectwo o 

tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest 

prawdziwe. ")   

 

„Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli ”  (Mk 10, 37) 
 

Popatrzcie, jakie to głębokie. Namawiali Go do zyskania chwały, On jednak wolał 

uprzedzić wzniosłość pokorą i przez pokorę do wzniosłości drogę torować. Albowiem i 

uczniowie szukali oczywiście chwały, a jeden nawet chciał zasiadać po Jego lewicy, a 

drugi po prawicy. Zważali na to, co chcą osiągnąć, ale nie na to, jaką drogą. Pan zaś, aby 

w należyty sposób doszli do ojczyzny, skierował ich na właściwą drogę. Wzniosłą jest 

bowiem ojczyzna, pokorna jednak do niej droga. Ojczyzną jest życie Chrystusa, drogą zaś 

jest śmierć Chrystusa. Ojczyzną jest przebywanie [wśród nas] Chrystusa, drogą jest męka 

Chrystusa. Kto nie chce iść drogą, dlaczego szuka ojczyzny?  (św. Augustyn, „Homilia na 

Ewangelię św. Jana” 28,5, tłum. W. Szołdrski, W. Kania). 
 

 

 

 

 



 

"Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię prosimy" (Mk 10,35) 
 

Mieli oni nadzieję na wejście do królestwa Pana, ale bez krzyża i śmierci. Choć słyszeli 

o tym dziesiątki tysięcy razy, wyraźnie tego nie zrozumieli. A ponieważ nie zrozumieli 

jasnej i wyraźnej Jego nauki, sądzili, że On zmierza do widzialnego królestwa i będzie 

królował w Jerozolimie. Dołączyli więc do Niego w drodze, a myśląc, że to jest odpowiedni 

moment przedstawili swoją prośbę Panu. Wyłamali się z kręgu uczniów i, gdy wszystkie 

okoliczności im sprzyjały, poprosili Go o pierwsze miejsca dla siebie i o pierwszeństwo 

przed innymi. Sądzili bowiem, że misja Jezusa dotarła już do celu i wszystko się skończyło, 

a teraz jest czas otrzymywania koron i nagród [...]. 

Widzisz, że nie wiedzieli, o co proszą, skoro rozmawiali z Nim o koronach, zapłatach, 

pierwszych miejscach i honorach, nie zaś o zmaganiach, które jeszcze nawet się nie 

zaczęły? Chrystus natomiast próbował im uświadomić dwie rzeczy, mówiąc: "Nie wiecie,            

o co prosicie". Pierwsza, że mieli na myśli królestwo ziemskie, którego z kolei On wcale 

nie miał na myśli. Nie było bowiem żadnej zapowiedzi ani obietnicy dotyczącej królestwa 

na ziemi. Druga,  że prosząc o pierwsze miejsca i honory w niebie, a także inne rzeczy, 

pragnęli być sławniejszymi i wspanialszymi od innych, nie prosili o to we właściwym 

czasie, ale w bardzo nieodpowiednim czasie. Obecny bowiem czas nie jest czasem koron 

ani nagród, ale walk, zawodów, trudów, potów, pojedynków i wojen [...]. 

Chrystus określił swój krzyż kielichem, a śmierć chrztem. Nazwał swój krzyż kielichem 

dlatego, że  podjął go chętnie, a śmierć chrztem, dlatego, że nią oczyścił cały świat.                    

Nie tylko jednak dlatego określił swoją śmierć chrztem, ale również z powodu łatwości 

powstania z martwych. Bo jak ktoś, kto został zanurzony w wodzie, z łatwością z niej 

wychodzi, gdyż woda ze swej natury nie stawia oporu, tak samo również Chrystus, 

ponieważ zstąpił w śmierć, z wielką łatwością powstał z martwych. Oto dlaczego nazywa 

śmierć chrztem (św. Jan Chryzostom, "Homilia o prośbie synów Zebedeusza" 8,31-35, 

tłum. za "Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 
 

 

„Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić ”  (Mk 10, 38) 
 

Pamiętajmy, że zgrzeszyliśmy, że nie możemy uzyskać odpuszczenia grzechów bez 

chrztu, że prawa ewangeliczne nie dopuszczają powtórnego chrztu wodą i duchem dla 

odpuszczenia grzechów; ale że został nam dozwolony chrzest męczeństwa. Taką on 

bowiem nosi nazwę, a widać to choćby z faktu, że w Ewangelii do zdania: "Czy możecie 

pić kielich, który Ja piję?", dodano słowa następujące: "albo być ochrzczeni chrztem, 

którym Ja się chrzczę?". [...] Wiedz zatem, że jak chrzest męczeństwa Chrystusa stał się 

oczyszczeniem dla świata, tak nasz chrzest męczeństwa będzie oczyszczeniem dla wielu 

ludzi, którzy zostaną przezeń oczyszczeni  (Orygenes, „Zachęta do męczeństwa” 30, tłum. 

S. Kalinkowski). 



 
 

1. "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą" (Mk 10,28).  

 

Apostołowie odpowiedzieli na wezwanie Jezusa bez zwłoki. Moglibyśmy 

sądzić, że takie działanie to przede wszystkim, a może nawet wyłącznie ofiara ze 

strony powołanego. W rzeczywistości wszystko zawdzięczamy Bogu. 

 

2. "Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie.              

Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom"   (Mk 10,33)  

  

Jako uczniowie Jezusa i Jego naśladowcy mamy iść Jego śladami, to znaczy 

nieść swój własny krzyż za Nim. Musimy pamiętać, że jest to droga, którą 

wyznaczył nam sam Mistrz. Krzyż ucznia Jezusa powinien być przyjęty w duchu 

wiary. Wówczas ma moc zasługującą na wieczność. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 – 1999 

Jak wyobrażasz sobie idealnego przywódcę? Jako człowieka mocno dzierżącego 

władzę, czy raczej jako pokornego sługę? Jezus chce nam dzisiaj udzielić tej samej nauki, 

którą dał Janowi i Jakubowi: Jego droga nie jest drogą górowania nad innymi, ale służby 

tym, których przyszedł zbawić. Jezus chce nas nauczyć iść drogą krzyża, a jest ona często 

całkowitym zaprzeczeniem naszego sposobu myślenia i naszych wyobrażeń o życiu.  

Po trzech latach spędzonych w towarzystwie Jezusa Jakub i Jan ciągle nie rozumieli tej 

prawdy. Kiedy Jezus powiedział im, że będzie odrzucony i wydany na śmierć, oni, nie 

myśląc o czekającym Go cierpieniu, próbowali zapewnić sobie udział w Jego chwale.  

Jezus z wielką łagodnością przypomniał im, że jeśli chcą iść za Nim, doświadczą 

cierpień i trudności. Jeżeli Apostołowie, którzy tak długo przebywali z Jezusem, zabiegali o 

swoją pozycje i chwałę, to o ileż bardziej my ulegamy tej samej pokusie!    

Podobnie jak Jakub i Jan bylibyśmy szczęśliwi, gdyby udało się nam pominąć krzyż              

i przejść do chwały i radości zmartwychwstania. Wolelibyśmy uniknąć prób i cierpień, 

które Bóg na nas zsyła, aby kształtować nas na obraz Jezusa. Skoro jednak nasz Pan 

przecierpiał krzyż, a my chcemy iść za Nim, to czeka nas podobny los. Wszystkie trudne 

doświadczenia upodabniają nas coraz bardziej do naszego ukrzyżowanego i 

zmartwychwstałego Zbawiciela.  

Duch Święty, zesłany w dniu Pięćdziesiątnicy, objawił te prawdy uczniom – a dziś 

objawia je także nam. Bóg chce formować nas na wzór Tego, który przyszedł nie po to, aby 

Mu służono, lecz aby służyć. Prośmy dziś Jezusa, aby napełnił nas swoją miłością, która 

uzdolni nas do pójścia za Nim na krzyż – i do zmartwychwstania razem z Nim do nowego 

życia. 

„Panie Jezu, wybacz mi, że tak często próbuję uciekać od krzyża.                                           

Przemień mnie i stwórz we mnie serce gotowe iść za Tobą.                                                      

Uczyń mnie sługą na Twoje podobieństwo.” 

     

 

 

 

 

 



nr 32 – 1994 

Jezus w towarzystwie Apostołów odbywał ostatnią podróż do Jerozolimy. Już trzy razy 

mówił im o zbliżającej się męce i śmierci, oni jednak nie rozumieli, że ich umiłowany 

Nauczyciel ma cierpieć i umrzeć (Mk 8,31-33;9,30-32;10,32-34). Jego obietnica, że ci, 

którzy idą za Nim, zasiądą na tronach, „gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie 

chwały” (Mt 19,28), mogła umocnić w nich nadzieję, że Jezus jest Mesjaszem, który 

odnowi królestwo Izraela. 

Być może Jakub i Jan uważali siebie za szczególnie uprzywilejowanych. Byli przecież 

jednymi z pierwszych powołanych (Mk 1,19), byli też świadkami przemienienia Jezusa (Mk 

9,2-8). Stąd płynęła ich nadzieja na najwyższe miejsca w królestwie.  

Chociaż ich prośba: „Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, 

a drugi po lewej Twej stronie” (Mk 10.37), była czymś wysoce niestosownym, Jezus 

odpowiedział łagodnie. Wiedział, że pewnego dnia Jakub i Jan będą pili z kielicha 

cierpienia, który On pił (Mk 10,39). Teraz jednak ich serca i umysły, pozostające jeszcze 

pod wpływem tego świata, były skoncentrowane na własnych korzyściach. 

Ich myśli i pragnienia musiały ulec przemianie, by dostosować się do „norm” 

królestwa niebieskiego. Musieli zrozumieć prawdziwą wielkość miłości i służby bliźnim, 

docenić przywilej zajmowania ostatniego miejsca, uwierzyć, że w królestwie najbliżej 

Jezusa zasiądą ci, którzy są gotowi dla Niego cierpieć. Musieli się nauczyć naśladować 

swego Mistrza w pokornej służbie bliźnim. 

 A jak my odnosimy się do słów Jezusa na temat służby, wypowiedzianych 

przy okazji prośby synów Zebedeusza?  

Nieraz, na skutek słabości naszej natury, trudno nam służyć bliźnim – szczególnie 

wtedy, kiedy wymaga to rezygnacji z własnej wygody. Nasza skłonność do służenia 

samemu sobie jest z zasady silniejsza niż gotowość niesienia pomocy innym. 

 Jedynie wtedy, gdy będziemy starali się żyć jak Jezus, w mocy Ducha, 

będziemy w stanie podjąć służbę, o którą On prosi.  

Jezus pierwszy wypełnił w swym życiu na ziemi to, o co nas prosi. On zna 

naszą słabość i wesprze nas swoją mocą, jeśli tylko będziemy wołać do Niego w potrzebie.  

Możemy się nie lękać, mówi bowiem Pismo: „Przybliżmy się więc z ufnością do 

tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy               

w stosownej chwili” (Hbr 4,16). 

     

 



65 - 1997 

Kiedy Jakub i Jan poprosili o zaszczytne miejsca w królestwie Bożym, Jezus 

wykorzystał tę okazję, by uświadomić swoim uczniom, że kto chce być wielki w Jego 

królestwie, musi najpierw stać się sługą – tak samo jak On. Jezus wiedział, że właśnie 

słudzy, a nie ludzie zajmujący wysokie pozycje, zasługują na wywyższenie w oczach Ojca 

(Mk 10,43 – 44).  

Przez całe życie Jezus spalał się z miłości do swego ludu. To z miłości stał się 

człowiekiem, zgodził się na odrzucenie, prześladowania, a wreszcie śmierć na krzyżu.              

Dziś Ten, który nigdy nie żył dla siebie, ale zawsze dla innych, jest wywyższony po 

prawicy Ojca. 

Jezus zapowiedział Jakubowi i Janowi, że będą uczestniczyli w Jego cierpieniach, co 

nie oznacza jednak, że ich cierpienia miały również moc gładzenia grzechów świata.  

Tylko Jezus odkupił świat przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Po Jego śmierci 

nie potrzeba już żadnej innej ofiary. Jezus jednak udzielił uczniom przywileju 

uczestniczenia zarówno w swej chwale, jak i w cierpieniu. 

Ilekroć odpłacamy miłością za nienawiść, ilekroć znosimy upokorzenia                                       

i niesprawiedliwą krytykę, ilekroć poświęcamy nasz czas i energię na wykonywanie                       

w ukryciu uczynków miłości, nie czekając na podziękowanie, uczestniczymy w cierpieniu 

Jezusa. Czy można cierpieć bardziej niż wtedy, gdy kocha się gorąco i w zamian doznaje 

odrzucenia? Ofiara Jezusa była miła Bogu właśnie dlatego, że oddając własne życie, nie 

pragnął On nagrody, ale jedynie błogosławieństwa dla tych, których kochał. 

 Każdy z nas jest na swój sposób zaproszony do tego, by pić z kielicha Jezusa.  

 Każdy z nas może codziennie ofiarować siebie innym i zbliżać się do Pana, 

oddając życie – choćby w najdrobniejszych sprawach – za swoich przyjaciół.  

 Poprzez gotowość służenia innym odzwierciedlamy miłość Jezusa, 

najpokorniejszego Sługi.  

 

 Jaki to zaszczyt móc uczestniczyć w Jego cierpieniach, aby potem mieć udział 

także w Jego chwale! 

„Ojcze, chcemy dziś odpowiedzieć <tak> na Twoje wezwanie i przyjąć kielich, który 

chcesz nam dać. Uczyń nas podobnymi do Jezusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, 

lecz aby służyć. Duchu Święty, napełnij nasze serca miłością, abyśmy potrafili                        

z radością służyć tym, których stawiasz na naszej drodze.” 

       



      131 – 2003 

"Kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym".(Mk 10,43) 

Gdyby wolno ci było wypowiedzieć jedno życzenie, o co byś poprosił? O długie życie 

w dobrym zdrowiu? Bogactwo? Władzę? Nawrócenie bliskiej osoby? Szacunek i uznanie 

ludzi?  A co powiesz na taka propozycję: udział w sensownym dziele z 

perspektywą wielu cierpień i bardzo niewielu zysków? 

Kiedy synowie Zebedeusza poprosili Jezusa o pierwsze miejsca w chwale Jego 

królestwa, pozostali Apostołowie oburzyli się, ewidentnie uważając, że byłoby to z ich 

krzywdą. Jezus jednak zapytał tylko obu braci, czy są gotowi pójść za Nim jedyną drogą 

wiodącą do królestwa – drogą krzyża. 

Zanurzeni przez chrzest w śmierci Chrystusa, wszyscy chrześcijanie będą wraz z nim 

królować. W jaki sposób możemy już dziś przygotowywać się do wejścia w tą 

rzeczywistość? Jezus mówi nam, że nie znajdziemy dobrych wzorców w społeczeństwach 

świeckich, których przywódcy „uciskają” zwykłych obywateli. Musimy zatem patrzeć na 

samego Jezusa, który przyszedł jako „niewolnik wszystkich” (Mk 10,44), oraz na osoby, 

które Go naśladują. 

Jedną z takich osób była Matka Teresa z Kalkuty, której beatyfikacja odbywa 

się dziś w Rzymie. Poświęciła ona ponad pięćdziesiąt lat swojego życia na posługę 

najbiedniejszym z biednych na całym świecie. Wraz z siostrami założonego przez siebie 

Zgromadzenia nie tylko pomagała biednym, ale żyła wśród nich, praktykując ubóstwo na 

wzór Jezusa, który stał się ubogi, aby nas swoim ubóstwem ubogacić (2Kor 8,9).  

Czyniąc to, odkryła w odniesieniu do wartości materialnych tę samą prawdę, którą 

Jezus chciał wpoić Jakubowi i Janowi w odniesieniu do uznania i poklasku świata:  

„Im więcej masz, tym bardziej cię to pochłania i tym mniej dajesz. Im mniej masz, 

tym bardziej jesteś wolny. Ubóstwo to dla nas wolność”. 

Ponieważ szczerze pragnęła nosić w sobie Chrystusa, Matka Teresa potrafiła hojnie 

obdarzać wszystkich Jego miłością. Jej praca, często wyczerpująca i niewdzięczna, budziła 

radość, nadzieję i pragnienie oddawania chwały Bogu. Przeżywając dziś beatyfikację Matki 

Teresy, postanówmy iść za jej przykładem. Utkwijmy swój wzrok w Jezusie i prośmy, by 

pomógł nam oddawać siebie do końca, tak jak czynił to On sam i nowa błogosławiona. 

„Duchu Święty, Ty byłeś z Jezusem w całym Jego ziemskim życiu. Daj mi oczy 

wiary, abym Cię dostrzegał, i serce współczujące, abym dzielił się Tobą z innymi. Uczyń 

mnie żywym świadectwem tej miłości, która ma moc przemienić świat.” 

       



148 – 2005   (212 – 2011) 

"Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć". (Mk 10,45) 

W bajce o złotej rybce rybak otrzymuje szansę spełnienia trzech swoich życzeń i 

marnuje ją, prosząc o rzeczy nieistotne. Kto z nas nie pomyślał kiedyś: „Moim pierwszym 

życzeniem byłaby nieograniczona liczba życzeń”! Taki właśnie rodzaj mentalności obnaża 

prośba Jakuba i Jana: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię 

prosimy”(Mk 10,35). 

 Potraktowali Jezusa tak, jakby był złotą rybką z bajki, istniejącą tylko po to, by 

spełniać ich życzenia. Zmitygowani przez Niego, skwapliwie zgodzili się zapłacić każdą 

cenę za ten wysoki zaszczyt. Jest jednak jasne, że nie mieli pojęcia, co oznaczało „picie 

kielicha”. 

Jak łatwo jest przyjąć podobną postawę wobec Jezusa obecnego w Eucharystii – 

przychodzić do Niego z listą grzechów do przebaczenia i próśb do wysłuchania, lecz bez 

poczucia łączności z Nim. Na pozór oddajemy Mu w ten sposób hołd jako Panu. Jednak 

jeśli rzeczywiście chcemy spotkać się z Nim na Eucharystii, warto zastanowić się nad tym, 

w jakiej postawie On do nas przychodzi. 

„Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć” (Mk 10,45).  

Msza święta jest uobecnieniem ofiary Jezusa, którego Ciało jest łamane dla naszego 

zbawienia. On sam pochyla się nad nami i obmywa nasze stopy z prochu ziemi. Swym 

wnikliwym spojrzeniem ogarnia wszystkie nasze potrzeby, gotów zaspokoić każdą z nich. 

Zaprasza nas, abyśmy biorąc na ramiona swój własny krzyż, wyruszyli za Nim drogą 

ufności i posłuszeństwa. 

Zamiast przychodzić na Eucharystię z listą życzeń do spełnienia, spróbuj czasem 

naśladować Jego postawę służby.  

 Ofiaruj Jezusowi wszystko, co posiadasz – całotygodniową pracę, zdolności, sukcesy.  

 Przyjdź do Niego tak, jak On przychodzi do ciebie – jak ten, który pragnie dawać, a 

nie brać.  

Sam zobaczysz, jak wiele łaski wniesie w twoje życie taka postawa. Ojciec niebieski 

umocni twoje serce na wzór serca Jezusa. 

„Jezu, pomóż mi wyciszyć serce przed Tobą i wyznać Ci, jak bardzo potrzebna mi 

jest twoja bezwarunkowa miłość. Wzbudź we mnie pragnienie służenia tobie i moim 

braciom.” 

 



297 - 2018 

 

Stare chińskie przysłowie głosi:  „Jeśli chcesz być szczęśliwy przez godzinę, utnij sobie 

drzemkę. Jeśli chcesz być szczęśliwy przez dzień, idź na ryby. Jeśli chcesz być szczęśliwy 

przez rok, odziedzicz fortunę. Jeśli chcesz być szczęśliwy przez całe życie, 

pomóż komuś”. 
 

Podobnie sądzili wielcy ludzie.  

 Św. Franciszek z Asyżu mawiał, że dając, otrzymujemy.  

 Lew Tołstoj uważał, że jedynym sensem życia jest służba ludzkości. 

 Winston Churchill powiedział: „Żeby utrzymać się, trzeba brać, żeby żyć, trzeba 

dawać”.  

 Robert Louis Stevenson stwierdził: „Można dawać bez miłości, ale nie można 

miłować bez dawania”.  

 I wreszcie papież Franciszek oznajmił: „Chrystus prowadzi nas do coraz 

większego przekraczania siebie, do oddawania siebie w służbie innym”. 
 

Wartość dawania siebie – swojego czasu, talentów, pieniędzy – istnieje nie tylko w 

przysłowiach czy słowach zachęty wygłaszanych przez sławnych ludzi. Badania wykazały, 

że dawanie jest doskonałym środkiem do rozwoju osobistego i do szczęścia. Rezonans 

magnetyczny wykazuje, że dawanie pobudza te części mózgu, które są stymulowane przez 

jedzenie i seks. Pomagając komuś w potrzebie, sami doświadczamy głębokiej przyjemności. 

Nie mówiąc już o tym, że im bardziej wielkoduszna i ofiarna jest dana osoba, tym zwykle 

jest zdrowsza i bardziej wydajna w pracy. 
 

 Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś: „Nie chodzi o to, ile dajemy, ale 

ile miłości wkładamy w to dawanie”.  
 

Wielu z nas ma ograniczone zasoby finansowe, ale pamiętajmy, nawet najmniejszy dar 

ma swoją wartość. Każdy z nas może oddać złotówkę tygodniowo. Tydzień każdego z nas 

składa się ze 168 godzin. Każdy – zdrowy czy chory, bogaty czy biedny – jest w stanie 

znaleźć trochę czasu, by pomóc innym. Oddanie z serca własnego czasu i pieniędzy jest 

właśnie tą miłością, o którą chodziło Matce Teresie. 
 

Wielu ludzi powie: „Chętnie coś oddam, jeśli będę miał pewność, że dostanę coś w 

zamian”. Jednak taki warunkowy rodzaj dawania nie daje nam pełnego szczęścia. Jeśli 

zaczniemy dawać na wzór Jezusa, z podobną jak On hojnością, będziemy o wiele bardziej 

zadowoleni. A zarazem upodobnimy się do Jezusa, który był najszczęśliwszym i najbardziej 

pełnym pokoju człowiekiem ze wszystkich, jacy kiedykolwiek żyli na ziemi. Bądźmy więc 

podobni do Chrystusa – hojni i kochający jak On! 
 
 

„Panie, pomóż mi być radosnym dawcą”. 

 


