Lássuk, kik ezek a Zebedeusék? Az apa Jézus korabeli tekintélyes halász ember. A
Zebedeus ószövetségi eredetű héber név, Magyarra leginkább így lehetne lefordítani: Isten
megajándékozta - vagy másként: az Úr ajándékoz. Ennek a családnak a tagjai pedig igencsak
hűek a nevük jelentéséhez. Vagyis: istenfélő életet élnek. Az apa, Zebedeus talpig becsületes
ember. Amolyan minta családapa, aki nemcsak halászni tanította meg a fiait, Jakabot és
Jánost, hanem arra is, hogy a legjobb úton akkor járnak, ha Krisztus követségébe szegődnek.
Zebedeus felesége Salomé. A héber név, Salomé magyarra lefordítva békést, békességest,
teljeset, épet jelent.
Épp ő, Salomé a főszereplő,Először is majdnem olyan, mint minden jó édesanya. Jó
édesanya az, aki kivétel nélkül mindenben a gyermeke javát akarja.
Salomé, odamegy Jézushoz és a fiúk, Jakab és János jelenlétében, mindenféle
előzmény nélkül leborul az Úr előtt és azt kéri: „Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik
jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te országodban.”
Ez az édesanya a legnagyobb dolgot kéri Istentől a fiainak. Egyértelmű, hogy már
megszületésük előtt imádkozott értük és azóta folyamatosan. Most pedig elérkezettnek látta az
időt, hogy teljesen bebiztosítsa a jövőjüket. Ha már most – úgymond - lerendezi a sorsukat
Jézussal, a jövőben le van a gond róla.
Az anya kérése arról rántja le a leplet, hogy Jézus környezete hogyan értette, illetve
hogyan értette félre a Mester Jeruzsálem felé való közeledését.
A Zebedeus-fiúk édesanyja a lehető legjobb édesanyának bizonyul a kérésével. Aki
édesanyaként azt kívánja és mindent meg is tesz azért, hogy a gyermeke itteni, földi életében
Jézus közelében, éljen, az a lehető legnagyobb boldogság felé vezeti gyermekét.
Péter azt mondta: Látod, Jézus, mi mindent otthagytunk, és követtünk téged. A két
fiatalember: János és Jakab erre hivatkozik: látod Jézus, mi otthagytunk mindent.
Itt van édesanyánk, ő elmondta a kívánságát. Te azt mondtad, hogy lesz jutalom, akkor
beszéljünk most már a jutalomról: hova kerülünk, hogyha véget ér ez a földi lét? Jézus, te azt
mondtad, hogy melletted fogunk ülni tizenkét királyi székben, hadd legyen a két legjobb hely
a mienk!
Jézus tulajdonképpen nem elutasítja őket, hanem valamire szeretné megtanítani ezt a
két tanítványt. A lényegileg, ami más az akkori gondolkodáshoz képest Jézus tanításában az
az, hogy Jézus a szolgálatot hozta erre a világra. Az akkori hellén, római világban
elképzelhetetlennek tűnt az, hogy valaki önként, szeretetből valaki másnak a kedvéért ingyen
megtegyen valamit.
Ez a felfogás az akkori ember gondolkodásából teljesen hiányzott. A világ törvénye
akkor is az uralkodás volt, és most is az. Minden erről szól: a gyerekszoba, sokaknál a
hálószoba, a dolgozószoba, a gyári irodák és munkahelyek, és a politikusok szobája is.
Jézus törvénye a szolgálat. A világ eszköze az erőszak, Jézusé a szeretet és az áldozat.
Erre szeretné ezt a két tanítványt Jézus megtanítani. Ti a helyeket foglaljátok el, legalábbis
képzeletben, vágyban, én meg arra szeretnélek titeket megtanítani, hogy amíg ezen a földön
vagytok, hogyan szolgáljatok nekem.
Arról szól, hogy gyűlölködés, erőszak és hatalmaskodás helyett szeretet és szolgálat.
Egyszerűen azért, mert Isten országában mások a törvények, mint a világban.
A világban az számít, hogy ki tud nagyobbat ütni. Sokszor még a hívő emberekkel is
így van: ki tud nagyobbat ütni.
Ma, mit mondanék Jézusnak, amikor megkérdezi, mit tegyek érted, Mire van
szükségem. S ha válaszoltam, kérdezzem meg, magamtól, h. miért van nekem erre
szükségem.
Én nem kérek, Ő úgyis tudja – Nem jó válasz!

