
„Życie jest służbą” (Mr 10, 35-45) 

W pewnym towarzystwie ktoś zaproponował wybrać trzech ludzi z XX wieku, którzy będą znani na 

kolejne setki lat. Padały nazwiska Chaplina, Einsteina, Gandhi, Picassa, Jana Pawła II. Szukano 

kryteriów, dzięki którym przechodzi się do historii. Życie i praca dla dobra ludzkości nadają sens 

i znaczenie dla współczesnych jak i dla potomnych. Takie nazwiska jak Archimedes, Newton czy 

Edison pozostaną w pamięci na zawsze.  

Jakie wartości przekazalibyśmy najmłodszym, którzy będą żyć w trzecim tysiącleciu? Najczęściej 

powtarzałyby się słowa: życie, miłość, wiara, wiedza. Najważniejszą i najtrudniejszą sztuką, której 

nie uczą w szkołach jest sztuka życia. Wszyscy żyjemy i popełniamy wiele błędów, uczymy się na 

nich, wyciągamy wnioski, ale nie przekazujemy ich innym. Nie potrafimy szanować zdrowia, nie 

potrafimy racjonalnie odpoczywać i odżywiać się. Żyjemy w stresach, nerwowi uciekamy 

w przeszłość lub w przyszłość, zamiast żyć teraźniejszością.   

Starożytni Rzymianie mawiali: „Carpe diem! – Korzystaj z dnia!” Wielu stara się korzystać z życia 

na swój sposób: „Co mi z tego przyjdzie?” lub „Co ja z tego będę miał?”. Do przesady zabiegamy 

o materialne dobra a otrzymujemy to, czego nie chcemy:  lęk, niepokój, żal do ludzi, świata i do 

Boga. Czy nikt nam nie podał zasad sztuki życia? Owszem uczynił to Chrystus, zostawiając złotą 

regułę w kazaniu na górze. „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im 

czyńcie” (Mt 7, 12) 

„Bo gdzie jest twój skarb tam będzie i serce twoje” (Mt 6, 21) Jezus także skrytykował ludzką sztukę 

życia. „Nie możecie służyć Bogu i mamonie.”(Mt 6, 24) Jezus także atakuje wady ludzkiej sztuki 

życia – ambicję i pychę, która nie ominęła Jego uczniów Jakuba i Jana. „Użycz nam żebyśmy 

w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie”. Jezus im odpowiedział „Nie 

wiecie o co prosicie. Nie ode mnie jednak zależy dać miejsce po mojej stronie prawej czy lewej, ale 

dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane.” Historyk Will Durant opisuje jak oczekiwał 

radości i szczęścia od wiedzy, a znalazł rozczarowanie. Szukał szczęścia w bogactwie a znalazł 

niezgodę i udrękę. Szukał szczęścia w pisarstwie, a doznał utrapienia. Pewnego dnia zobaczył na 

stacji kolejowej młoda kobietę ze śpiącym dzieckiem na rękach. Kogoś oczekiwała. Gdy pociąg 

nadjechał, wysiadł mężczyzna, podszedł do kobiety, ucałował ją, wziął z jej rąk dziecko i całą trójką 

odeszli razem, zostawiając myśliciela w zadumie. I wtedy Durant zrobił wielkie odkrycie, że „każde 

życie przynosi radość i może dać szczęście”. Inaczej mówiąc – życie jest służbą, a wielki noblista 

Albert Einstein powiedział: „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”. Czy lekarz nie 

służy pacjentom, kapłan wiernym, a prezydent narodowi? Całe życie winno być służbą Bogu i 

ludziom przez pracę, modlitwę i codzienne obowiązki. Tę prawdę potwierdził filozof Seneka 

słowami: „Omnis Vita Servitium Est” – Całe życie jest służbą”. Nie każdego z nas stać, by zostać 

drugim Einsteinem czy Archimedesem: ale każdy może zdobyć inne życie przez „sztukę życia” tu na 

ziemi, by spełnić określona przez Boga służbę. Niechaj te myśli posłużą nam do zastanowienia się 

nad swoim życiem i powołaniem na czas zbliżających się wakacji i urlopów  
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