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  Ewangelia     VIII niedziela zwykła  
                           

Mt 6, 24 - 34,   26 lutego  2017 
 

(24) Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie 

nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a 

drugim wzgardzi.  

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. 

(25) Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, 

o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż 

życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż 

odzienie? (26) Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani 

żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie 

jesteście ważniejsi niż one? (27) Kto z was przy całej swej trosce może 

choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? (28) A o odzienie czemu 

się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: 

nie pracują ani przędą. (29) A powiadam wam: nawet Salomon w całym 

swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. (30) Jeśli więc ziele na 

polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, 

to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? (31) Nie troszczcie się więc 

zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się 

przyodziewać? (32) Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec 

wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.  

 

(33) Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego 

Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. (34) Nie troszczcie 

się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się 

będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. 

 
 

Krąg Biblijny  nr 25 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 

Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek                      

w Rzeszowie 
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dr Joanna Jaromin   z "Kręgu biblijnego nr 32" wyd. Biblos 
 

 

Konieczność odrzucenia zbytnich trosk 
 

Omawiana perykopa umiejscowiona jest w centralnej części Kazania na górze. 

Rozpoczyna ją werset dotyczący służby Bogu i Mamonie (Mt 6,24).  

W starożytności zdarzało się, że jeden niewolnik miał dwóch panów; nie była to 

zbyt dogodna sytuacja, ponieważ trudno mu było zadowolić ich w pełni, raczej 

zaniedbywał jednego z nich. Jezus, odwołując się do jego sytuacji, pokazuje, że tak 

naprawdę rzetelna może być służba tylko u jednego pana.  

Jeśli chcemy uczciwie wypełniać swoje obowiązki, powinniśmy się skupić 

na jednym zadaniu, a dopiero po jego wypełnieniu podjąć się następnych. 

 Sługa może być w pełni oddany tylko jednemu panu, jego miłość jest bowiem 

niepodzielna. I tak należy rozumieć ten werset. Tak więc nienawiści, 

przeciwstawionej miłości, nie należy rozumieć w dosłownym znaczeniu, co sugeruje 

większość polskich tłumaczeń (Mt 6, 24). Akcent pada tutaj na całkowitą 

dyspozycyjność, poświęcenie swojego czasu, uwagi, wysiłku w pełnym wymiarze,                 

a nie tylko połowicznie.  

Na koniec Jezus wyjaśnia, o jaki rodzaj konfliktu wewnętrznego, na jaki 

narażony jest sługa, Mu chodzi: "Nie możecie służyć Bogu i Mamonie" (Mt 6,24).  

W literaturze rabinackiej terminem "Mamona" określano bogactwa;                           

u Mateusza też niewątpliwie chodzi o dobra materialne. Wynika zatem z tego, że nie 

można ukierunkowywać się na Boga i jednocześnie na wartości materialne; należy się 

zdecydować, kogo się uważa za swojego Pana. Nie chodzi tu oczywiście o całkowite 

wyrzeczenie się dóbr materialnych, ale o decyzję, co jest najważniejsze w życiu. 

Służąc Bogu, nie można jednocześnie służyć dobrom ziemskim; serce człowieka nie 

może być w tym względzie podzielone, ponieważ Bóg wielokrotnie w Starym 

Testamencie powtarzał: "Ja jestem twój Bóg, Jahwe, Bóg zazdrosny" (Pwt 5,9;  

por. Wj 20,5n ). 

W kolejnych wersetach Jezus wzywa do bezwzględnego i bezwarunkowego 

zaufania Bogu. To wezwanie łączy się ściśle z wersetem początkowym, ponieważ 

służba Bogu wymaga dystansu wobec dóbr materialnych, a także względem wszelkich 

zmartwień i trosk związanych z tym, czy mamy co jeść i w co się ubrać. Bóg, który 

powołał człowieka do życia jako jedność ciała i duszy, zatroszczy się także o to, co 

człowiekowi do tego życia jest niezbędne, czyli o pokarm i odzienie,  
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jeśli ten zatroszczy się należycie o swoje życie duchowe. Jeśli  jednak myśli 

człowieka stale będą zaprzątane niepokojem o sprawy doczesne, zaniedbywać on 

będzie sprawy związane ze zbawieniem, a więc i życiem wiecznym. 

Jezus posługuje się tutaj dwoma obrazami zaczerpniętymi ze świata 

przyrody: ptaków i lilii. 

 

Bóg troszczy się o ptaki, które stworzył jeszcze przed człowiekiem.  

One z natury nie są zobowiązane do pracy na roli, gdyż to człowiek usłyszał od 

Boga, aby czynił sobie ziemię poddaną (Rdz 1,28), nie sieją więc, ani nie zbierają 

plonów, a mimo to Bóg je żywi.  Nie są one jednak zupełnie nieużyteczne, mają swoje 

zadania, swoje przeznaczenie w świecie stworzonym przez Boga. Obraz ten nie 

pokazuje więc człowiekowi drogi bierności, rezygnacji z odpowiedzialności za własne 

życie; człowiek ma pracować na swoje utrzymanie, ale ma też wyzbyć się złudzeń, że 

tylko dobra materialne zapewniają szczęście .  

Bóg opiekuje się ptakami, tym bardziej więc będzie troszczył się o człowieka, 

który jest ukoronowaniem Jego dzieła stwórczego. Troski człowieka nie są w stanie 

zmienić jego losu ani przedłużyć mu życia, tak naprawdę są one zatem zbędne, na nic 

się człowiekowi nie przydadzą, a tylko pogorszą jego kondycję fizyczną i duchową. 

Dlatego Jezus daje pod rozwagę swoim słuchaczom: "Kto z was przy całej swej 

trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?" (Mt 6,27).  

Po tym pytaniu retorycznym przywołuje drugi obraz - lilii.  

Pierwszy służył zachęcie do wyzbycia się zbytnich trosk dotyczących pożywienia, 

tu natomiast będzie chodziło o troski związane z odzieniem.  

Ponadto trudno oprzeć się wrażeniu, że obraz ptaków, które nie pracują na roli, 

odnosił się do mężczyzn, bo do nich zajęcie to należało. Tym razem, w przypadku lilii, 

mowa jest o przędzeniu, czyli o zajęciu typowym dla kobiet. Ten fakt potwierdza więc 

przekonanie, że 

 Jezus kieruje swoje nauczanie do wszystkich,  

nie pomija kobiet, i że znajdowały się one pośród Jego słuchaczy.  

Mówiąc o liliach polnych, podkreśla fakt, że chociaż kwiaty te nie przędą, to 

dzięki Stwórcy są piękniejsze niż szaty króla Salomona, o którego niewyobrażalnym 

bogactwie do dziś krążą legendy. Te przepiękne lilie więdną jednak z dnia na dzień, 

po czym spala się je wraz z innymi chwastami.  
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Skoro więc stworzeniu tak ulotnemu Bóg daje szaty piękniejsze od królewskich, 

to o ile bardziej zatroszczy się On o to, aby człowiek, którego stworzył na swój obraz i 

podobieństwo, miał się w co ubrać. Jezus zwraca się tu do swoich słuchaczy, 

nazywając ich ludźmi "małej wiary" (Mt 6,30); to sformułowanie jeszcze 

kilkakrotnie pojawi się w Ewangelii św. Mateusza, przede wszystkim w odniesieniu 

do uczniów, których zaufanie względem Jezusa pozostawiało wiele do życzenia, żyli 

więc z zwątpieniu i niepokoju (np. Mt 8,26; 14,31).  

W wersecie Mt 6,31a Jezus częściowo powtarza to, co powiedział w Mt 6,25: 

"Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Co będziemy pić? 

Czym będziemy się przyodziewać?". I zaraz dodaje, że o to wszystko zabiegają 

poganie. Tym bardziej zatem nie przystoi to chrześcijanom.  

Żadne z pogańskich bóstw nie otacza swoich wyznawców taką opieką, jaką 

zapewnia Trójjedyny Bóg tym, którzy w Niego wierzą i w Nim pokładają swoją 

ufność. On bowiem wie, czego potrzebują Jego dzieci i to wszystko im zapewnia.  

Chrześcijanin, myśląc o zaspokojeniu swoich potrzeb, zwłaszcza pokarmu 

i odzienia, zdaje się na Ojca, 

poganin natomiast czuje, że jest skazany na samego siebie ponieważ z jednej 

strony nie jest świadomy dobroci Boga, z drugiej - jego bóstwa nie są w stanie niczego 

mu zapewnić. O wszelkie dobra zabiega więc, nie licząc się z nikim i niczym. 

Jezus jasno precyzuje, co powinno być głównym celem starań chrześcijanina: 

"Starajcie się naprzód o królestwo [Boga] i o jego 

sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane" (Mt 6,33). 

 To jest kulminacyjny werset całej omawianej perykopy. Niektórzy egzegeci 

uważają nawet, że był on zwieńczeniem dotychczasowej nauki Jezusa.  

Osiągnięcie królestwa Bożego powinno być pierwszym i najważniejszym 

pragnieniem chrześcijanina i w związku z tym winien on nieustannie dążyć do jego 

realizacji. Zamiast tracić siły na pogoń za ułudą, powinien dołożyć wszelkich starań, 

aby osiągnąć królestwo Boże.  

Temat królestwa niebieskiego Jezus w sposób szczególny podejmie w 

przypowieściach. Dwie z nich, zawarte wyłącznie w Ewangelii św. Mateusza, ukazują 

niepohamowane dążenie do osiągnięcia królestwa Bożego. Pierwsza z nich to 

przypowieść o skarbie ukrytym w roli (Mt 13,44). Jej bohater, znalazłszy 

przypadkiem ukryty skarb, symbolizujący królestwo Boże, poświęca wszystko, co 

posiada, choć nie jest człowiekiem zamożnym, aby ów skarb zdobyć.  
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Bohater drugiej przypowieści - o drogocennej perle (Mt 13,45-46) - jest kupcem, 

który poszukuje pięknych pereł, czyli cel jego dążeń jest wyraźnie określony. Kiedy 

więc znajduje tę najpiękniejszą, która symbolizuje królestwo Boże, sprzedaje cały 

swój majątek, aby kupić tę jedną perłę.  Ich stan posiadania się różni, ale ważne jest, 

że obaj poświęcają wszystko, aby osiągnąć królestwo Boże. To poświęcenie 

wszystkiego oznacza radykalną zmianę życia, podporządkowanie go jednemu 

głównemu celowi.  

O tym właśnie mówi Jezus już w Kazaniu na górze, aby starać się najpierw                

o królestwo Boże i o sprawiedliwość, której źródłem jest sam Bóg, a o wszystko inne 

On sam się zatroszczy.  

Bardzo dobrze oddają tę myśl słowa św. Augustyna: "Gdzie Bóg jest na 

pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu".  

Antoni Paciorek pisze: "Sprawiedliwość w rozumieniu ewangelisty to działanie 

człowieka zgodne z wymaganiami Boga objawionymi w Kazaniu na górze. Jest ona 

nazywana sprawiedliwością Boga, ponieważ to Bóg określa jej naturę. [...] Mateusz 

podkreśla, że szukanie królestwa nie jest biernym oczekiwaniem ani też czysto 

wewnętrznym, religijnym nastawieniem, ale konkretnym działaniem, które jest 

urzeczywistnianiem woli Boga. Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości należy 

szukać najpierw, to znaczy przed wszystkim innym. Owo fundamentalne szukanie nie 

wyklucza starania się o podstawowe potrzeby". 

 Ten werset porównywany jest czasem do modlitwy Ojcze nasz: 

prośby dotyczące przyjścia królestwa Bożego i pełnienia woli Bożej łączą się w niej ze 

staraniem o królestwo i jego sprawiedliwość (Mt 6,33a), natomiast prośba o chleb 

powszedni łączy się z wszystkimi dobrami doczesnymi, o których mówi Jezus                        

w drugiej części wersetu (Mt 6,33b). 

Ostatni werset omawianej perykopy zbudowany został na wzór sentencji 

mądrościowej (np. Koh 2,23; Syr 11,10-11): "Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, 

bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy" 

(Mt 6,34).  

Wezwanie do wyzbycia się trosk Jezus obwarowuje inną motywacją - nie należy 

martwić się na zapas, ale trzeba żyć chwilą obecną i tym, co się dzieje w danym 

momencie, ponieważ tylko teraźniejszość należy do człowieka. Tu znów możemy 

sięgnąć do przypowieści - o głupim bogaczu (Łk 12,16-21). Bohater przypowieści 

martwił się, gdzie pomieści swoje zbiory, nie przewidział jednak, że umrze najbliższej 

nocy.  
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Przypowieść ta została podsumowana zdaniem, które doskonale wpisuje się w 

nasze dotychczasowe rozważania: "Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi 

dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem" (Łk 12,21). Jezus kończy swoją naukę 

przysłowiem, zapewne dobrze znanym słuchaczom. Każdy dzień niesie ze sobą bagaż 

chwil złych, ale i dobrych, nie należy więc zbytnio martwić się o przyszłość. Nie 

sposób wziąć ją całkowicie w swoje ręce, pomijając zupełnie opatrzność Bożą. 

Omawiana perykopa stanowi przede wszystkim wezwanie do bezgranicznego 

zaufania Bogu i powierzenia się Jego opatrzności. Jezus z całą pewnością nie zachęca 

do porzucenia pracy i lekceważenia spraw bytowych, wzywa natomiast do życia 

według właściwej hierarchii wartości pozwalającej człowiekowi wyzbyć się zbytnich 

trosk o przyszłość. 

AKTUALIZACJA 

Troska o rzeczy materialne zajmuje ludziom sporą część życia. W omawianej 

perykopie, zaczerpniętej z Kazania na górze, Jezus zachęca do zachowania dystansu 

wobec spraw doczesnych, stawiając  za przykład ptaki niebieskie i kwiaty polne, ale 

nie namawia do bezczynności, beztroski czy braku odpowiedzialności. Chrześcijanin 

z całą pewnością zdaje sobie sprawę z tego, że dobra materialne mogą mu służyć 

tylko do końca ziemskiego życia. Dla niego nie powinny one więc być rzeczą 

najważniejszą. Owszem, należy się o nie starać, a pracując - powinniśmy zapewniać 

sobie byt, ale nie możemy o nie zabiegać za wszelką cenę. Powinniśmy więc najpierw 

starać się o królestwo Boże (Mt 6,33) i zapewnić sobie szczęście wieczne, a dopiero 

potem to doczesne, które jest bardzo ulotne. Uczniowie Chrystusa muszą bowiem 

bardziej "być" niż "mieć". 

Żyjąc we współczesnym świecie, coraz trudniej postępować zgodnie                                

z ewangeliczną zasadą: "Nie możecie służyć Bogu i Mamonie" (Mt 6,24)).  

Uwarunkowania kulturowe w rozwiniętych państwach Zachodu sprawiają, że 

coraz trudniej chrześcijanom postępować wbrew tej zasadzie.   

Zauważył to już św. Jan Paweł II. W nawiązaniu do omawianej perykopy 

powiedział: "Czyż tajemnica odkupienia nie mówi nam szczególnie wiele o Bożej 

opatrzności? O Bogu, który tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 

ażeby każdy, kto w Niego wierzy miał żywot wieczny? Czyż nie to jest ostateczną 

miarą tej opatrzności? [...] Czyż tajemnica odkupienia nie potwierdza tej prawdy, że 

naprzód trzeba się starać o królestwo Boże i jego sprawiedliwość? Czy ta właśnie 

prawda Ewangelii nie jest szczególnie zagrożona w życiu człowieka naszych czasów? 

Czy nie jesteśmy świadkami odwrócenia ewangelicznej hierarchii wartości?  
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Czyż służba Mamonie (pod różnymi postaciami) nie zagarnia coraz bardziej 

myśli, serca i woli człowieka, przesłaniając królestwo Boże i Jego sprawiedliwość? 

Czy w tej wyłącznej służbie doczesności człowiek nie gubi właściwego wymiaru swej 

ludzkiej istoty i swego przeznaczenia?".  

Jeśli człowiek zawsze będzie stawiał Boga na pierwszym miejscu, to nic nie zdoła 

nim zachwiać. Posiadając mocny kręgosłup moralny, nie pozwoli odwrócić swojej 

hierarchii wartości. W takich sytuacjach pomagają także różne inicjatywy i dzieła 

miłosierdzia podejmowane na przykład przez instytucje kościelne i nie tylko.  

Duże znaczenie mają tu także trzecie zakony świeckich, które - oparte na radach 

ewangelicznych - proponują różne formy ubóstwa, polegające czasem tylko na 

drobnych wyrzeczeniach, ale jakże ważnych, aby pomóc zachować chrześcijaninowi 

właściwą kondycję.  

W każdej chwili najważniejszą motywacją dla nas powinny być jednak słowa 

Jezusa: "Starajcie się naprzód o królestwo [Boga] i o jego 

sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane" (Mt 6,33). 

 

Mogę być tylko Boga własnością 
 

 - Rozdział 14 książki: "Ogień" - komentarze do Ewangelii św. Mateusza autorstwa                                                   

o. Augustyna Pelanowskiego OSPPE, wyd. Paganini 2016 

 

Mt 6, 24 - 34 

 

"Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie".                  

(Mt 6, 32) 

 

Amos Oz napisał swego czasu niewielką opowieść zatytułowaną Przygoda w 

Jerozolimie.  

Opowiada ona o 11 - letnim chłopcu o imieniu Simchi, zakochanym w rówieśniczce 

Esterze. Niestety, miłość jest najtrudniejszym uczuciem. Mógł tylko w cierpieniu 

marzyć o przyjaźni z Esti. Od swojego wujka Cemacha otrzymuje pewnego dnia 

rower. Szczęśliwy z prezentu, chwali się swemu koledze, a ten doprowadza do zamiany 

na kolejkę szynową. nabyta kolejka bardzo szybko zostaje siłą zamieniona na psa 

przez innego kolegę. A pies ostatecznie ucieka. Jedyną pociechą pozostała znaleziona 

temperówka.  
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Zrozpaczony i pozbawiony wszystkiego, co dawało mu zadowolenie, wraca do domu, 

gdzie otrzymuje od ojca bolesne ciosy kary. Ucieka z domu, siada na ulicy i płacze.         

Przedziwnym trafem spotyka go ojciec Estery, pytając o powód rozpaczy. Lękając 

się powiedzenia prawdy, Simchi kłamie, mówiąc, że zgubił klucz, a rodzice wrócą do 

domu następnego dnia. Ojciec Estery lituje się nad nim i zabiera go do swego domu, 

gdzie ku swemu szczęściu pół nocy może rozmawiać z ukochaną Esterą.  

Musiał wszystko stracić, nawet oddać Esti znalezioną temperówkę, by los ofiarował 

mu to, na czym najbardziej mu zależało: wyznanie jej miłości i zapewnienie sobie 

wzajemnej przynależności.  

To temperówka sprawia, że ołówek traci drewnianą powierzchnię i odsłania 

grafitowy rdzeń. 

To, co jest najważniejszą troską człowieka, ukrywa się pod powierzchnią                     

i trzeba wielu temperujących nas doświadczeń, by się ujawniło. Czy 

najistotniejsza jest miłość? 
 

Miłość Simchi i Estery skończyła się po sześciu tygodniach, bo wszystko na świecie 

się zmienia. Z pozoru naiwna historia nabiera wymiaru prawie filozoficznego. Skoro 

nawet najważniejsza miłość może ulec zmianie, to co jest najważniejsze? 

 

Jezus nie zostawia nam wielkiego wyboru:  

 

 najważniejszą troską człowieka jest Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, 

zapewnienie sobie niepozbywalnego miejsca w przyjaźni z Bogiem                               

i sprawiedliwe życie na ziemi w taki sposób, jakby się było w niebie. 

 

Słyszałem tysiące razy:  
 

 "Najważniejsze jest zdrowie" albo: 

 "Najważniejsza rzecz to pieniądze" czy też: 

 "Najważniejsze to rodzina". 

 

Żadne z tych obiektów ludzkiej troski nie jest grzechem, ale najważniejszą troską 

człowieka, według Jezusa, jest troska o zapewnienie sobie nieutracalnego miejsca                              

w przyjaźni z Bogiem. 

 

To, co Jezus nazywa królestwem Boga, trzeba dobrze przemyśleć. 

 

W czasach Jezusa było wiele królestw i wielu królów, byli cesarze i imperia. Pośród 

ponad 50 milionów ludzi, którzy mieszkali w obrębie imperium, tylko część mogła 

cieszyć się tak zwanym obywatelstwem, czyli być Rzymianami: cives Romani.   
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Posiadanie obywatelstwa wiązało się z pełnią praw i przywilejów oraz zwolnieniem z 

podatków, tudzież z zapewnieniem bezpieczeństwa. 

 

 Być obywatelem Królestwa Boga to już nie żyć z nastawieniem: muszę, tylko 

mogę. 

 Troska o Królestwo jest w istocie troską o troskę Boga o mnie. 

 Dla mnie, kapłana, jest bardzo ważna świadomość przynależenia   do Boga.  

 

Cała Księga Kapłańska jest pełna zaimków dzierżawczych. Akurat ta księga podkreśla, 

że mam być JEGO kapłanem i On ma być MOIM Bogiem. Ja troszczę się o to, by być 

JEGO,  a ta troska sprawia, że On jest MÓJ. 

Amos Oz na samym końcu przygody w Jerozolimie dopisał w kilku wierszach dalsze 

dzieje. Ojciec Simchiego odebrał kolejkę i zwrócił ją, odzyskując rower. To był rower 

JEGO syna. 

Myślę, że tym bardziej Bóg nie pozwoli, by ktokolwiek, kto jest JEGO, został 

utracony bezpowrotnie. To jest właśnie Królestwo: przynależność, która daje mi 

przywilej odzyskania mnie przez Boga z każdego zatracenia. 

 

 

 

 

Pochwała ubóstwa -                                       

"Jezus z Nazaretu" R. Brandstaetter 

1 

Nastały jesienne chłody i deszcze. Jezus i apostołowie po opuszczeniu domu Eleazara, który 

bezskutecznie starał się ich zatrzymać u siebie przez zimę, ruszyli w drogę do miast i wsi Judei, a 

Rabbi podczas tej wędrówki — a trwała ona przez kilka tygodni — pouczał Dwunastu                            

o ubóstwie i bogactwie; podobnie jak przedtem w różnych okolicznościach udzielał im nauk                  

o prawdziwej wierze, o poganach, o cierpieniu, o wyrzeczeniu, o posłannictwie wśród ludów 

ziemi, tak teraz poświęcił ten okres jesienny nauczaniu apostołów o potrzebie anawa, ubóstwa,               

i o złych skutkach posiadania majętności, a wykład dostosował do zdarzeń dziejących się na 

szlakach ich wędrówki lub — wyrażając się ściślej — powołał do życia zdarzenia, które 

posłużyły Mu za dogodną podstawę do wywodów.  

A zaczęło się to wszystko od pozornie błahego zdarzenia. Jakiś Judejczyk spośród rzeszy 

otaczającej Jezusa prosił Go o rozstrzygnięcie sporu majątkowego, który prowadził z bratem; 

taka prośba nie powinna nas dziwić, albowiem było wówczas w zwyczaju, że skłóceni z sobą 

przeciwnicy często powoływali powszechnie szanowanych mędrców na polubownych sędziów 
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albo prosili ich o wstawiennictwo u swoich urojonych lub rzeczywistych krzywdzicieli.             

Wielkie było rozczarowanie proszącego, gdy Jezus udzielił mu odmownej odpowiedzi; odmowa 

ta była bardzo znamienna, bo nie zdarzyło się jeszcze dotychczas, aby pobożny Mąż nie przyjął 

ofiarowanej mu zaszczytnej godności sędziego, która była dowodem zaufania, jakim Go lud 

obdarza.  

To, co zebrani usłyszeli teraz z ust Rabbiego, było dla nich nie mniejszym zaskoczeniem niż 

Jego odmowa, bo oto zwracając się do nich, upomniał ich tymi słowami:  

— Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo niczyje życie nie zależy od obfitości 

jego majątku. Nie pokładajcie ufności w krzywdzie ani nie upajajcie się grabieżą. Gdy 

rośnie majętność, nie umieszczajcie w niej serca!  

Zebrani, usłyszawszy te słowa, zgodzili się z ostrzeżeniami Rabbiego przed chciwością — 

chociaż w głębi duszy niektórzy z nich poczytywali swoją chciwość za usprawiedliwioną 

samoobronę przed chciwością innych — nie mogli jednak pogodzić się z myślą, że ich życie nie 

jest zależne od dostatku; wbrew natchnionym słowom króla Salomona, który twierdził w 

Meszalim, że „więcej jest wart biedak żyjący uczciwie niż bogacz chodzący krętymi drogami”,              

i zapewnieniom króla Dawida w Psalmach, i proroka Jesai w jego Zwojach, że Jahwe jest Panem 

ubogich, cierpiących, poniżonych, pogardzanych, łaknących i słabych — bogacze upatrywali              

w bogactwie błogosławieństwo Boże i nagrodę za pobożność i dobre uczynki, a w ubóstwie karę 

za popełnione grzechy. Jakże zatem nie mają umieszczać serca w swojej majętności, skoro 

majętność jest darem Bożym, a wiadomo przecież, że w każdym darze Bożym jest część 

Boskości! Byliby niewdzięcznikami, gdyby ich serca nie biły w ofiarowanych im przez Pana 

nagrodach!  

Wtedy Jezus opowiedział im przypowieść o głupim bogaczu, a mówiąc do rzeszy, mówił 

zarazem do apostołów. Juda z Kerijoth opuścił głowę i patrząc w ziemię, ujrzał całe swoje 

nędzne życie i przecierpianą biedę, i obecne ubóstwo, niczym nieróżniące się od poprzedniego 

ubóstwa; i tak patrząc w ziemię, zatrzymał wzrok na swoich wydeptanych sandałach, w których 

przemierzył za Jezusem szmat drogi w poszukiwaniu Mesjasza, wciąż jeszcze niewidocznego, 

odległego i coraz bardziej mglistego. Zdusił w sobie szloch i nie odrywał oczu od rozlatujących 

się sandałów, wytartych podczas bezowocnych i długich wędrówek po Świętej Ziemi. Podniósł 

głowę i słuchał, a słuchając, próbował napełnić zbolałą pustkę serca Jezusowymi słowami.  

A Rabbi, opowiadając im o marności i kruchości ludzkiego żywota, mówił o pewnym 

właścicielu winnic i pól, który gromadził w kadziach i spichlerzach obfite plony i wyobrażał 

sobie, że może z nich do syta korzystać i żyć spokojnym i beztroskim życiem przez wiele, wiele 

lat; tymczasem o nieznanej godzinie Elohim zesłał Anioła Śmierci, który z nędznego ciała 

wyprowadził duszę pyszałkowatego bogacza, majętnego przed obliczem ludzi, ale nie przed 

Panem.  
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Niechaj apostołowie nie dbają o szaty i o pokarm i poprzestają na małym, na tym tylko, 

co jest konieczne do życia, i niechaj nie pytają, co będą jedli i pili, bo Pan, który wie, czego 

potrzebują, nakarmi ich, jak ptaki niebieskie, i odzieje ich, jak odziewa lilie polne, 

zwłaszcza że są ważniejsi od ptaków niebieskich i ważniejsi od lilii polnych. Niechaj szukają 

tylko Królestwa Niebieskiego, a reszta będzie im dana. Każdy dzień ma dość swojej biedy, a 

dzień jutrzejszy sam o siebie troszczyć się będzie.  

Apostołowie z gorliwym zadowoleniem słuchali Rabbiego, tylko Juda z Kerijoth wciąż 

doznawał uczucia dojmującej pustki. Jezusowe słowa spłonęły w nim jak sucha trawa, 

pozostawiając po sobie garstkę popiołu i osad żalu do świata i ludzi, a nawet do samego Elohim, 

który głuchy na modlitwy byłego sprzedawcy pachnideł każe mu coraz głębiej brnąć w 

rozczarowaniach, oblepiających jak lepka maź jego świadomość. Juda opuściwszy głowę ku 

ziemi myślał o swoim ubóstwie, o minionych czasach pełnych nadziei, więc jakże szczęśliwych, 

i smucił się, że może już nigdy nie będzie mu dane połączyć bogactwa przed Bogiem z 

bogactwem przed ludźmi.  

A rzesza? Ludzie chcieli być bogaci, chcieli mieć domy, krowy, osły, służbę, stroje, winnice               

i gaje oliwne, chcieli składać hojne ofiary na Świątynię Pańską, wzbudzając podziw                              

u współwyznawców, chcieli zajmować honorowe miejsca w synagodze i podczas wystawnych 

uczt. Jakżeż więc mogą iść za Mężem, który zakazuje uczniom troszczyć się o chleb codzienny             

i chwali ubóstwo i niedostatek?  

I nikt spośród przygodnych słuchaczy nie poszedł za Rabbim, bo każdy z nich bał się biedy.  

2 

Idąc, przybyli do miasteczka położonego w dolinie, której stoki pokryte były lasami oliwnymi.               

Z jakiegoś dziedzińca dolatywał ryk osła i zgrzyt kamiennych żaren, rozgniatających oliwki. 

Ludzie patrzyli w leniwej zadumie na wzgórza podobne z kształtu do tłustych baranów, 

skubiących trawę na pastwisku. Wzgórza dziękowały Panu za obfitość rosy, a bogaci właściciele 

zagród i lasów oliwnych rozmyślali o dobroci Elohim, który stworzył dla dobra bogaczy barany 

o tłustych ogonach, kamienne żarna i osły i dawał swoim wybranym w nagrodę za pobożność 

suty dobrobyt i skrzynie pełne srebrników. Apostołowie po raz pierwszy byli w tej okolicy.                  

Z ciekawością przyglądali się ludziom i krajobrazowi. Ugasili u studni pragnienie, napełnili 

wodą podróżny bukłak i zamierzali ruszyć w dalszą drogę, gdy podeszli do nich mieszkańcy, 

którzy po strojach i zachowaniu się nieznanych przybyszów poznali, że są ludźmi statecznymi i 

godnymi zaufania; powitali ich słowem Bożym, prosili o pozostanie na noc w miasteczku, 

ofiarowali im gościnę i wypytywali o cel i kierunek drogi. Gdy ku swojemu rozczarowaniu 

dowiedzieli się, że wędrowcy są uczniami znanego im z opowiadań Jeszuy ben Josef z Nazarethu 

i spieszą za swoim nauczycielem (Kefas wskazał palcem: — O, tam idzie u podnóża góry...), 
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wyrazili, jak tego wymagała gościnność, żal z powodu ich pośpiechu, życzyli im szczęśliwej 

podróży, a w myślach przezornie dodali: „Jak najdalszej od naszych domów”.  

Apostołowie dopędzili Jezusa i uszli spory kawał drogi, gdy usłyszeli za sobą kłapanie oślich 

kopyt. Zatrzymali się, odwrócili i ujrzeli młodzieńca odzianego w bogatą tunikę, jadącego na 

ośle, który biegł drobnym truchtem. Młodzieniec pozdrowił apostołów i spytał:  

— Który z was jest Rabbim Jeszuą ben Josef?  

— Oto On — rzekł Kefas, wskazując na Jezusa.  

Przybysz zeskoczył z osła, przywiązał go do drzewa, podbiegł do Męża, padł przed Nim na 

kolana i nie podnosząc głowy, rzekł:  

— Panie, dowiedziałem się od moich sąsiadów, że wędrujesz przez naszą ziemię. 

Błogosławiona niech będzie ziemia, po której kroczą Twoje stopy. Jestem synem czcigodnego 

rodu, a Elohim dał wielkie bogactwo moim ojcom. Ale czy złotem można kupić szczęście duszy? 

Żywot wieczny? Doskonałość? Pobierałem nauki w beth hamidraszu w Jerozolimie. Znam Pismo 

Święte i Halachę, mimo to nie wiem, Rabbi, co powinienem uczynić dobrego, aby osiągnąć 

żywot wieczny.  

Jezus odpowiadając rzekł:  

— Dlaczego pytasz mnie o to, co dobre? Dobry jest tylko Bóg i On jest źródłem i miarą 

wszystkiego. Ty natomiast, jeżeli chcesz wejść do żywota wiecznego, powinieneś zachowywać 

przykazania.  

— Które? — spytał młodzieniec.  

Jezus odpowiedział:  

— Znasz przecież Aszeret Hadewarim, w których Pan powiedział: „Nie zabijaj, nie cudzołóż, 

nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, nie wyrządzaj krzywdy, czcij ojca swego i matkę 

swoją”, i znasz świętą Księgę Wajikra, w której zapisane są słowa Pańskie: „Miłuj bliźniego 

twego jak siebie samego”.  

Młodzieniec podniósł głowę i rzekł:  

— Rabbi, tego wszystkiego przestrzegam. Powiedz, czego mi jeszcze brak?  

Jezus odparł:  

— Jednego jeszcze ci brak. Jeżeli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co masz, 

i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A potem przyjdź i idź za mną.  
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Młodzieniec, zaskoczony radą Jezusa, podniósł się z ziemi. Chciał o coś jeszcze spytać. 

Uśmiechnięty wyraz twarzy Rabbiego, zamiast mu dodać odwagi, pozbawił go reszty śmiałości. 

Stał zmieszany, a gdy wreszcie bezradność ustąpiła z jego łona, natłok skłóconych myśli począł 

huczeć w jego głowie. Zdawało mu się, że idzie wąską drogą, a po jej obu stronach wyciągają się 

ku niemu tysiące błagalnych rąk, a on rozdaje wszystko, co posiada, a im więcej rozdaje, tym 

liczniejsze są żebrzące ręce; rozdał już całe swoje złoto, gaje oliwne i figowe, domy, krowy i 

owce, rozdał całą swoją majętność, a mimo to przybywają ręce nienasycone, skomlące, błagalne, 

wzywające, żądające, zaklinające, kołatające; już nic nie ma do rozdania poza swoją duszą i 

ciałem, poza swoją nędzną nagością i cierpieniem, a mimo to wyrastają dokoła coraz to nowe 

ręce i żądają od niego, aby rozdał im swoją duszę, ciało, nędzę, nagość i cierpienie, całego siebie, 

do ostatniej kropli krwi i potu, do ostatniego oddechu, aby nic dla siebie nie pozostawił, 

dosłownie nic, aby cały się ofiarował i wyniszczył się dla nich aż do samego dna istnienia. I tak 

szedł drogą wyciągniętych rąk, i słyszał ich przeraźliwy, żebrząco-rozkazujący krzyk: Wyniszcz 

się, wyniszcz się, wyniszcz się, a wtedy zdobędziesz doskonałość i żywot wieczny!  

Młodzieniec ucałował kraj szaty Jezusa i oddalił się.  

Usłyszał za sobą Jego głos:  

— Więcej jest błogiego szczęścia w dawaniu niż w braniu.  

Przerażony obrazem błogiego szczęścia, które wydawało mu się męczeńską katuszą, odwiązał 

osła, dosiadł go i ruszył w powrotną drogę do domu, a im bardziej oddalał się od Jezusa, tym 

większy czuł w sobie smutek, a im większy czuł w sobie smutek, tym gwałtowniej uderzał 

piętami w boki zwierzęcia, zmuszając je do szybkiego kroku.  

Jezus rzekł do apostołów:  

— Zaprawdę powiadam wam, bogacz tylko z trudnością wejść może do Królestwa 

Bożego.  

A widząc ich zdziwienie, dodał:  

— Łatwiej przejdzie powróz przez ucho igielne, niż bogacz dostanie się do Królestwa 

Bożego.  

Wówczas powiedział Kefas:  

— Opuściliśmy całe nasze mienie i poszliśmy za Tobą, Rabbi.  

A na to Jezus:  

— Każdy, który dla Królestwa Bożego opuścił swój dom, żonę, braci, rodziców i dzieci, 

otrzyma wielokrotnie więcej na tym świecie, a w przyszłym czasie — żywot wieczny. 
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 A w czasie odnowienia, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały, wy wszyscy, 

którzy poszliście za mną, zasiądziecie na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście 

pokoleń Izraela.  

Apostołowie, usłyszawszy te słowa, poczęli pogłębiać w sobie to, co jeszcze nie było w nich 

pogłębione, zwłaszcza że nigdy nie wiadomo, kiedy nagle w człowieku, nawet najbardziej 

pokornym — dobrze znali kruchość ludzkiej woli i zawsze żywą moc pokusy i zniechęcenia — 

może się odezwać pożądliwość złota, zaszczytów i marnej wygody. Stało się dla nich jasne, że 

ubóstwo, które przedtem wydawało im się tylko jednym z ważnych warunków pójścia za 

Jezusem, jest uosobieniem błogosławionej cnoty, zasiadającej u stołu Pańskiego, tuż u boku 

samego Elohim.  

A Juda z Kerijoth? Juda przetarł zaczerwienione powieki i pomyślał, że zawsze był biedny, że 

nigdy nie posiadał domu, łodzi ani sieci, ani rodziny — rodzice odumarli go, gdy był jeszcze 

dzieckiem — ani braci, ani sióstr. Ogarnęła go duma z powodu ubóstwa, które zawsze było jego 

udziałem.  

3 

Zaszli do jakiegoś miasta i usiedli w bramie miejskiej, a Jezus począł mówić do synów Izraela 

o Ubóstwie, które przechadza się przed Panem w bogactwie swojego utrapienia i w zbytku 

swojego niedostatku, a mówiąc, tak do nich wołał:  

— Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje się 

włamują i kradną. Sprzedajcie, co posiadacie, i ofiarujcie z tego jałmużnę. Sprawcie sobie 

niezniszczalne trzosy, gromadźcie w niebie niewyczerpany skarb, którego złodziej nie 

skradnie, a mól nie zniszczy. Albowiem gdzie jest wasz skarb, tam jest serce wasze.  

Ludzie poczęli szemrać. Jakiś bogacz o podwójnym podbródku i tłustych policzkach 

odpowiedział drwiącymi docinkami, a tłum bezmyślnie towarzyszył jego kpinom wybuchami 

głośnego śmiechu.  

Jezus podniósł dłoń. Rzesze ucichły. Wówczas położył ręce na kolanach i opowiedział im 

przypowieść, a oni, słuchając, weszli za Nim do pałacu bogacza odzianego w purpurę i bisior, 

wesoło i wystawnie ucztującego, podczas gdy u bram jego domu leżał żebrak imieniem Eleazar, 

pokryty wrzodami, głodny i łaknący, samotny, bez opieki i tylko psy przychodziły i lizały jego 

rany. Potem słuchacze ujrzeli śmierć żebraka, którego Anioł Służebny zaniósł na wysoką górę, 

na łono Abrahama — może żebrak umarł przez pocałunek Boży, a dusza jego tak lekko 

odłączyła się od ciała, jakby ktoś źdźbło wyjmował z mleka — i śmierć bogacza, którego Anioł 

Zagłady strącił do płonącej otchłani, do Ge Hinom; gdy idąc śladem słów Rabbiego zstąpili na 

dno piekła, usłyszeli jęk bogacza, błagającego Eleazara o kroplę wody, i słowa Abrahama, stróża 

sprawiedliwości i równowagi, który rzekł do grzesznika: „Pamiętaj synu, że za życia 

otrzymałeś dobro, a Eleazar w równej mierze niedolę. Teraz jest przeciwnie.  
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On doznaje pociechy, a ty cierpisz męki. A poza tym między nami a tobą rozciąga się 

otchłań tak ogromna, że nikt, choćby chciał, nie może stąd do ciebie. się przeprawić, ani 

nikt stamtąd do nas nie może się przedostać”.  

Wówczas rzekł bogacz do Abrahama: „Proszę cię zatem, ojcze, poślij Eleazara do mojego 

rodzinnego domu, mam bowiem jeszcze pięciu braci, i niech ich ostrzeże przed grzesznym 

życiem, aby nie dostali się do tego miejsca cierpienia”.  

Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i proroków, niechaj więc słuchają ich przykazań”.               

A na to bogacz: „Nie, ojcze Abrahamie, gdyby ktoś z umarłych przyszedł do nich, to na pewno 

się nawrócą”. Na to rzekł Abraham: „Jeżeli nie słuchają Mojżesza i proroków, to gdyby nawet 

ktoś zmartwychwstał, nie uwierzą...” Tak rzekł Abraham, strażnik sprawiedliwości i 

równowagi, i słowa jego wypowiedziane ustami Jezusa usłyszeli synowie Izraela, a gdy wraz z 

błogosławionym Opowiadaczem wrócili na ziemię, po wędrówce w głąb piekielnych kręgów, 

ogarnął ich lęk przed karą Bożą, czyhającą na nich po śmierci.  

Drwiący bogacz niepostrzeżenie się ulotnił. Ponure milczenie zaległo tłum. Ludzie stali bez 

ruchu i zdążając tropem Jezusowej przypowieści, starali się w myślach przebadać wszystkie 

smutne następstwa, wynikające z grzesznego życia bogacza, w którego losach pośmiertnych 

wnikliwie dostrzegli swój własny los. Wprawdzie wierzyli w zasadę głoszoną przez niektórych 

uczonych, że „mąż obrzezany nigdy nie zstąpi do piekła”, ale niestety nie mogli na niej w pełni 

polegać, bo inni uczeni z równą pewnością twierdzili, że praojciec Abraham czuwa u ognistej i 

ciemnej bramy Ge Hinom i grzesznym i odrzuconym synom Izraela zwraca ku ich wiecznej 

zagładzie napletki. Którym mędrcom wierzyć? Tym czy tamtym? Ludzie, rozchodząc się do 

domów, obsypywali się wzajemnie cierpkimi wymówkami z powodu szemrania i drwin, którymi 

powitali na początku Jezusa, i wymyślali sobie od prostaków i szyderców; wołali: — 

Wszystkiemu jest winien tłusty bogacz, on nas podjudził, a potem cichaczem uciekł! — I tak 

wołając, zgodni byli w przeświadczeniu, że powinni spełniać dobre uczynki, aby po najdłuższym 

życiu nie byli zmuszeni odbierać z rąk gniewnego Abrahama, stojącego groźnie u bram 

wieczności, znaku pogańskiego plugastwa.  

4 

Wstąpili do jakiegoś miasta, gdzie pewien bogaty faryzeusz zaprosił Jezusa i apostołów na 

szabatową ucztę. Nie wiemy, jakimi uczuciami kierował się ów bogacz, zapraszając Jezusa w 

Szabat do swojego domu na uroczysty posiłek, zwłaszcza że nic nie wskazywało na to, aby 

stosunek faryzeuszów do Jezusa miał ulec poprawie; może zaproszenie to stanowiło część planu, 

którego celem było śledzenie Rabbiego, zarzucanie Go podstępnymi pytaniami, a udzielone 

odpowiedzi miały może służyć przeciwnikom za jeszcze jeden dowód Jego działania przeciw 

Prawu. Niezależnie jednak od zamiarów gospodarza należy zaznaczyć, że było to jedno z tych 

rzadkich spotkań Rabbiego z faryzeuszami, które nie skończyło się dramatycznym starciem i 

burzliwą wymianą zdań, a ograniczyło się tylko do nauk udzielonych przez Męża uczestnikom 

biesiady, słuchającym bez sprzeciwu Jego gorzkich upomnień.  
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Gdy usiedli do stołu, Jezus spostrzegł, że goście skwapliwie wybierali sobie pierwsze miejsca. 

Odsunął od siebie kubek z winem — przy stole ucichł gwar rozmów, biesiadnicy bowiem 

zrozumieli, że Jezus pragnie przemówić — i upomniał ich, aby nigdy nie zajmowali miejsc 

najgodniejszych, ale miejsca ostatnie, bo gospodarz może ich zganić: „Ustąpcie miejsca 

godniejszym od siebie”, a tym, którzy zajęli miejsce ostatnie, powie: „Przyjaciele, przesiądźcie 

się wyżej”, albowiem pycha nie może być wywyższona, a pokora poniżona, dlatego ten, kto się 

wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony według prawa sprawiedliwości 

i prawa równowagi, a Elohim trzyma w dłoni sprawiedliwą wagę i waży czyny człowiecze, i nie 

tylko czyny, ale również zamysły czynów. Ten, kto czynił dobro po to, aby otrzymać zapłatę w 

życiu doczesnym, nie czyni dobra, lecz czyni zło — a wtedy jego dobro jest równe złu — a 

prawdziwym dobrem jest tylko to dobro, za które nie otrzymuje się na ziemi żadnej zapłaty, a 

dopiero w dniu zmartwychwstania Sprawiedliwych, w godzinę nieomylnej Wagi.  

Jeden z faryzeuszów, usłyszawszy te słowa, rzekł do Jezusa:  

— Błogosławiony, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym.  

Jezus w odpowiedzi wyjaśnił biesiadnikom łagodnym wyjaśnieniem, że Pan wzywa 

wszystkich ludzi na ucztę do Królestwa Bożego, ale bogacze zatroskani o przyrost swoich 

majątków, zajęci nabywaniem pól, sadów, lasów, wołów, owiec, godami weselnymi, nie słyszą 

Jego głosu, dlatego ci wszyscy, którzy są oddani staraniom o dobra doczesne i upatrują w nich 

jedyny cel istnienia, nie zasiądą przy stołach biesiadnych w Namiocie Pana i nie zakosztują 

niebieskich potraw, a ich miejsca zajmą ubodzy, żebracy, kaleki, ślepi, chromi, bezdomni, głodni 

i spragnieni, i oni tylko będą wzywani na ucztę, będą wzywani ze wszystkich ulic, placów, 

zaułków, lepianek, nor, rowów przydrożnych, i będą tak długo wzywani, aż cały Dom Boży 

będzie zapełniony, bo w Domu Bożym nie może być miejsc pustych i wszystkie miejsca muszą 

być zajęte w Imię chwalebnej Pełni, nieuznającej obok siebie jadowitej i kuszącej Pustki.  

Faryzeusze siedzieli osowiali i nie mogli pogodzić się z myślą, że pierwszy lepszy żebrak i am 

haarec może zająć ich miejsce w Królestwie Bożym. Czyżby oni, pobożni bogacze i faryzeusze, 

popełnili aż tak wielkie, karygodne i niewybaczalne grzechy, że Pan w swym gniewie pozbawi 

ich szczęścia ucztowania przy stołach Królestwa Bożego?  Czy Pan nie dawał im dotychczas 

licznych dowodów swojej opieki?  Przecież wywyższenie, dobrobyt i majętność, które otrzymali 

od Boga, są znakami błogosławieństwa Pańskiego, sprawiedliwą i godziwą zapłatą za ich 

bogobojność i prawość. Umacniali się zatem w przekonaniu, że mimo ostrzeżeń Jeszuy ben Josef 

wejdą do Królestwa Bożego i zasiądą w nim na honorowych miejscach, tak wygodnych jak te, 

które zajmują w synagodze tuż obok Aron Hakodesz. Mimo to pewność ich była 

prawdopodobnie trochę zachwiana, bo nie odzyskali chęci do jedzenia i picia i nadal siedzieli 

pogrążeni w mrocznych myślach. A szkoda, bo potrawy były smakowite, a wina wyborne.  

 


