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XXIX Niedziela Roku - B
Iz 53,10-11; Hbr 4,14-16; Mk 10, 35-45 lub 10, 42-45

Nie tak będzie między wami

 “Nie tak będzie między wami” - tymi słowami Chrystus oznajmił uczniom, że od 
tego momentu ustanawia nowe prawa dla swojej wspólnoty. “Kto by między wami chciał 
się stać wielkim, niech będzie waszym sługą”, “Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto 
się poniża, wywyższony będzie”. To jest to nowe prawo, które może się wydawać wbrew 
logice ludzkiej i temu, co obserwujemy na codzień w życiu. 
 Każdy człowiek odczuwa w sobie potrzebę dążenia do wielkości, znaczenia wśród 
innych. Czasami to dążenie jest tak silne, że może stać się przyczyną tragedii człowieka. 
Jestem tylko ja i nikt inny obok mnie się nie liczy. Wszystko zależy ode mnie, cały świat 
ma mi służyć. Klasycznym przykładem takiej postawy był Hitler, czy Stalin. Żądza władzy i 
panowania kosztem śmierci milionów ludzi. 
 Dwaj uczniowie Jezusa, Jakub i Jan - proszą Go, by mieli zapewnione dobre miejsce 
w Jego Królestwie. Chcą się o nie zatroszczyć już teraz, zanim może być za późno. 
 Tymczasem Jezus mówi im: “Nie wiecie, o co prosicie”. Następnie odwołuje się do 
ich wierności, odwagi, męstwa, ofiarności, przywiązania. Chrystus nikomu nie odmawia 
prawa do stawiania konkretnych wymagań w postaci śmiałych próśb. Ich śmiałość spra-
wia, że odpowiedź Jezusa jest też konkretna, jasna i wykraczająca poza ich najśmielsze 
oczekiwania. “Będziecie pić kielich, który ja mam pić; chrzest, który ja mam przyjąć, wy 
również przyjmiecie” - mówi do uczniów Jezus, jakby chciał w ten sposób zaznaczyć, że to 
nie jest nic nadzwyczajnego. Bardziej intrygujące są dalsze słowa Jezusa - wśród was nie 
może być tak, jak w świecie - czyli nie może wami rządzić pragnienie władzy, zaszczytów, 
honorów, nagród, sławy, kariery, bogactwa, przyjemności, bo to wszystko jest chwilowe i 
wobec nagrody wiecznej niewiele znaczy. Jeżeli chcecie być blisko Mnie - zdaje się mówić 
Chrystus - bądźcie sługami wszystkich, a nadto swoje życie złóżcie “na okup za wielu”. 
 Tak postępował On sam. Stał się sługą, przyjął postawę niewolnika, zajmował wy-
dawałoby się po ludzku - ostatnie miejsce, klęka u stóp uczniów. Od samego narodzenia, 
ciągle będzie schodził, ustępował, zstępował - przez całe życie. Raz tylko odmówił zejścia 
z krzyża. Wtedy osiąga w wymiarze ludzkim najwyższy stopień poniżenia i zarazem wy-
wyższenia przez swego Ojca. 
 Oto tajemnica prawdziwej wielkości - to znaczy wielkości widzianej oczami Jezusa, 
wielkości przed Bogiem. Wielkości innej, niż ta, którą cenią ludzie. Wielkości, która wyraża 
się w zajmowaniu ostatniego miejsca w służbie. Jest to trudne. Posłuchajmy słów matki 
Teresy: 

“Im bardziej zapomnisz o sobie, tym bardziej Jezus będzie o tobie pamiętał. Im 
bardziej uwolnisz się od swojego ja, tym bliżej ciebie będzie Jezus. Nie myśl, że 
twój trud jest daremny; nie sądź, że to strata czasu karmić głodnych, odwiedzać i 
pielęgnować chorych i umierających, być otwartym dla niechcianych i bezdomnych, 
gdyż to jest właśnie nasza miłość do Chrystusa przełożona na działanie.” 
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 Służba nie jest czymś poniżającym nas. W drodze za Chrystusem może iść tylko 
ten, kto dobrowolnie podejmie służbę braciom swoim. Dlaczego bronimy się przed służbą 
innym? Może dlatego, że w głębi serca słyszymy tę wątpliwość, a kto mnie będzie służył? 
Pierwszym, który ci usługuje jest zawsze Jezus, “który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz 
żeby służyć i dać życie na okup za wielu”. W każdej Eucharystii “usługującym” jest Jezus. 
On zapewnia nam wszystko, co jest potrzebne do życia, dlatego “obsłużeni” przez Niego, 
możemy służyć innym, zapominając o sobie. 
 Św. Paweł zachęca nas dzisiaj, “Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy 
otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili”. Powin-
niśmy, więc jak jego uczniowie, przybliżyć się do Chrystusa i prosić o udział w jego kieli-
chu, w chrzcie i w chwale. Nie można jednak zmieniać kolejności udziału w misji zbawczej 
Chrystusa - najpierw cierpliwa ofiara, potem wytrwała służba, a wreszcie nagroda w 
chwale. Chrześcijanin może pragnąć od Chrystusa jak najwięcej otrzymać - tak jak Jakub i 
Jan, ale jednocześnie musi dać z siebie wszystko, aby jego życie było pożyteczne nie tylko 
dla niego samego, ale by umiał służyć wszystkim swoim bliźnim, nawet do oddania życia.

Msza radiowa, Orchard Lake 2000


