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XXXIII Niedziela zwykła  18   XI   2018 
 

(Mk 13,24-32 - Biblia Tysiąclecia) 
 

(24) W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego 

blasku. (25) Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną 

wstrząśnięte. (26) Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego     

w obłokach z wielką mocą i chwałą. (27) Wtedy pośle On aniołów i 

zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do 

szczytu nieba. (28) A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! 

Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko 

jest lato. (29) Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko 

jest, we drzwiach. (30) Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to 

pokolenie, aż się to wszystko stanie. (31) Niebo i ziemia przeminą, ale 

słowa moje nie przeminą. (32)  

Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani 

aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. 

 

 

 

Przyjście Chrystusa - (Mk  13, 24-27) 

Ks. Dr Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 37" Wyd. Biblos 

 

(...) fragment Ewangelii (Mk 13,14-27) stanowi drugą część mowy eschatologicznej 

Jezusa, którą ewangelista Marek zawarł w 13 rozdziale swojej księgi. (...) Zakończenie 

mowy (13,23-27) jest zdominowane przez temat paruzji, czyli powtórnego przyjścia 

Chrystusa na ziemię, bo jest to ostateczne wypełnienie ziemskiej historii.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 12 
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Jezus mówi, że koniec świata nie będzie zapadnięciem się wszystkiego w nicość, ale 

spełnieniem się nadziei przewyższającym wszystkie ludzkie oczekiwania w sposób tak 

doskonały, że nikt nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. 

Na końcu czasów wypełnia się prośba uczniów Chrystusa: "Maranatha" - przyjdź, 

Panie! (1 Kor 16,22). Dlatego koniec świata nie jest czymś strasznym. Przeciwnie, jest 

końcem bardzo upragnionym. Paweł Apostoł miał nadzieję, że nadejdzie  jeszcze za jego 

życia (por. 2 Kor 5,1-5). 

Słowa Jezusa w mowie eschatologicznej przedstawiają końcowy obraz losów 

kosmosu. W centrum znajduje się przyjście Syna Człowieczego (w.26), które oznacza 

koniec starego świata z jego złem (w.24-25) i początek świata nowego, zjednoczonego z 

Nim. (...) 

Końcówka mowy eschatologicznej odnosi się wprost do powtórnego przyjścia 

Chrystusa na ziemię na końcu czasów. Wszystko, co dokonało się w historii świata, i 

wszystkie znaki, o których była mowa powyżej (tzn. do 23 włącznie), zmierzały do tego 

punktu:  

"Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego 

w obłokach z wielką mocą i chwałą" (w.25). 

 

 To wyjątkowa obietnica Jezusa.  

 Na to spotkanie z Nim prowadzona jest mądrą i cierpliwą 

ręką Boga cała historia. 

 Bóg zachowuje dla siebie ostatnie słowo.  

 Do Niego, który wypowiedział pierwsze słowo, należy także ostatnie. 

 

Stanie się to wszystko "w owe dni" - czyli podczas wielkiego ucisku, oznaczającego 

śmierć Jezusa i zniszczenie Jerozolimy. Te dni przedłużać się będą w prześladowaniu 

uczniów aż do "tego dnia i tej godziny", którą zna tylko Ojciec (w.32). 

Słowa "po tym ucisku" mówią, że Syn Człowieczy objawi się "później", to znaczy, 

gdy dopełni się wszelki ucisk - tak dla Jezusa i Jerozolimy, jak i dla każdego z nas oraz 

całej ziemi.  

Koniec świata nastąpi "po" wszystkich wydarzeniach światowych: 

jest czymś późniejszym w stosunku do tego, co było wcześniej.  

Nie można więc wnioskować o nim z żadnego wydarzenia, bez względu na to, jak 

byłoby katastrofalne. 

Powracają jeszcze jedne apokaliptyczne obrazy wskazujące panowanie Boga nad 

całym wszechświatem: "Słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku" (w.24). 

Są to obrazy. Słońce i księżyc są zegarem kosmicznym. Psują się i zatrzymuje się 

czas. Gwiazdy, wraz ze swym ruchem, określają wszechświat. Spadają i unicestwia się 

przestrzeń. Jest to sposób na oznaczenie chaosu, punktu zerowego wszechświata. 
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Na końcu świata zdarzy się to, co miało miejsce podczas śmierci Jezusa, gdy 

zaćmiło się słońce w południe (15,33), a sama Światłość Świata zgasła i pogrążyła się w 

ciemnościach. Również "Moce niebieskie zostaną wstrząśnięte" (w.25). Tak więc walą 

się fundamenty ziemi: to co było w górze, spada w dół. 
 

"Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego z wielką mocą i chwałą" 

(por. Dn 7,13). Nie będzie to jakaś rzecz sekretna, ale łatwa do zauważenia. Zdarzy się 

to, co miało miejsce podczas śmierci Jezusa, gdy setnik zobaczył i rozpoznał Boga 

(15,39). 

Te słowa Jezusa, które były przyczyną skazania Go na śmierć (14,62), zrealizowały się 

właśnie podczas Jego zmartwychwstania. Na końcu czasów urzeczywistni się to, co 

miało miejsce u stóp krzyża: Syn Człowieczy ukaże się w swojej chwale i zostanie 

uznany za Pana, który przybywa na swój sąd. 
 

Ostatni werset wzbudza dalszą nadzieję wśród uczniów Jezusa rozproszonych po całek 

ziemi: "Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, 

od krańca ziemi aż do szczytu nieba" (w.27). 
 

"Posłany" w języku greckim oznacza apostoła, a anioł - głosiciela. 

 

Apostołowie są posłani jako głosiciele chwały Bożej - aniołowie Jego sądu nad 

historią. Celem ich misji jest zgromadzenie wokół Ukrzyżowanego wszystkich 

wybranych. Jego wybranymi są uczniowie. Kresem historii jest zjednoczenie z Nim, 

Synem, który rozlewa na wszystkich miłość Ojca. 

 

 

Zachęta do czujności - (Mk  13, 28-37) 

Ks. dr hab. Michał Bednarz, "Krąg biblijny nr 37" Wyd. Biblos 

 

Jezus nawiązuje do zakończenia historii świata. Omawiana perykopa łączy się zatem              

z poprzednią, w której była mowa o chwalebnym przyjściu Chrystusa. 

 Nadzieja tego przejścia powinna podtrzymywać uczniów w długiej wędrówce.                 

Nie powinni mieć co do tego najmniejszej wątpliwości, jeżeli tylko mają oczy otwarte i 

umieją obserwować zjawiska przyrody. 
 

 Na zimę figowiec zrzuca liście i wtedy starczą jego nagie, gołe konary (odróżnieniu 

od pozostałych, zawsze zielonych drzew Palestyny). Pączkowanie drzewa figowego 

zwiastuje nadejście ciepłej pory roku. Wiedzą o tym wszyscy mieszkańcy Ziemi Świętej. 
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 Podobnie ze znaków, które są dostrzegalne, ludzie powinni wnioskować o 

bliskości królestwa Bożego.  Trzeba umieć także w czasach obecnych dostrzegać oznaki 

jego nadejścia: zbliżanie się zbawienia ostatecznego zapowiadają zbawcze zdarzenia 

teraźniejszości. 
 

 Zaskakują słowa: "Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się 

wszystko stanie" (Mk 13,30).  
 

Tych słów nie można odnosić do zburzenia Jerozolimy. Czyżby więc zapowiedź o 

chwalebnym przyjściu Jezusa miała się zrealizować najbliższej przyszłości? 

 Jest to wezwanie prorockie, które występuje w przepowiedniach, zawierających 

zachętę do nawrócenia.  Powinno pobudzić do czujności w oczekiwaniu na Pana, który 

ma nadejść. W naszym przypadku jest to aktualizowanie słów Jezusa w stosunku do 

każdego pokolenia nieprzygotowanie wierzących na czujne oczekiwanie. 

 Nie jest jednak wykluczone, iż w tym wypadku Chrystus mówił o całym narodzie 

izraelskim. W takim razie nie tyle zwraca uwagę na czas chwalebnego przyjścia, ile na 

to, że naród izraelski będzie miał przed końcem świata szansę nawrócenia się. 
 

   Kulminacyjnym punktem mowy Jezusa są słowa: "Niebo i ziemia 

przeminą, ale moje słowa nie przeminą" (Mk 13,31).  
  

Niebo i ziemia zostały w dniach stworzenia przez Boga ustanowione jako trwałe, a 

jednak Bóg sprawi, że przeminą. Skoro więc słowa Jezusa trwalsze są od nieba i ziemi, 

zostały tym samym scharakteryzowane jako słowa Boga, które nie pochodzą z tej ziemi. 
  

Chrystus pieczętuje nadzieję, która nie dopuszcza złudzeń. 
 

Chrześcijanin wie, dokąd zmierza i wie, że jego życie aby było prawdziwym, musi być 

całkowicie zwrócone ku przyszłości, w oczekiwaniu na Pana, który ma przyjść. 
 

 Dalsza część jest odpowiedzią na pytanie: jak żyć w czasie oczekiwania?  
 

Jezus przestrzega uczniów przed niebezpieczeństwami, jakie im grożą. Wyrażenie 

"dzień ów" odnosi się do chwalebnego przyjścia Chrystusa. Będzie to nie tylko czas 

uwielbienia Jezusa, ale także czas sądu. 

 Syn Człowieczy jako Sędzia zażąda od ludzi sprawozdania z ich życia, z ich 

działania. Ale ten dzień może nadejść niespodziewanie. Ludzkość nie będzie 

przygotowana na przyjście Pana i zostanie zaskoczona. Będzie bowiem nagłe i 

niespodziewane. 

 

 Drugie przyjście nie będzie, jak sądzą niektórzy, logicznym następstwem 

rozwoju duchowej świadomości ludzkości, która dojrzeje do pełnego 

dostrzeżenia obecności Jezusa wśród nas. 
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 Trzeba się więc strzec, aby nie spadło na nas jak potrzask.  Dlatego Pismo Święte 

wyraźnie głosi, że nikt nie zna dnia ani też godziny powrotu Pana (Mk 13,32), ale z 

naciskiem powtarza, że chrześcijanie powinni prowadzić życie pełne świętości, oddane 

na służbę braciom, aby się przygotować na połączenie z Jezusem, gdy powróci.  

Świat jako całość będzie uśpiony, gdy Pan powróci, ale chrześcijanie mają czuwać i 

być gotowi na Jego przyjście. 
 

 Nie wolno zapominać o bezpośrednim kontekście omawianej perykopy. Chodzi o 

słowa: "Lecz o  dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, 

tylko Ojciec" (Mk 13,32). 
 

 Od samego początku istnienia chrześcijaństwa wywoływały ona niepokój             

i sprawiały ogromne trudności. To, że aniołowie i ludzie nie znają czasu końca 

świata, jest zrozumiałe, ale wymienienie między nimi Jezusa jest zaskakujące.  

Te słowa wydają się bowiem podważać boską wszechwiedzę Jezusa. 
 

 Jak wyjaśnić tę trudność? 

  

 Wielu teologów sądzi, że nie ma sprzeczności między niewiedzą a Bóstwem 

Jezusa, jeżeli się poważnie traktuje sprawę wcielenia.  

 

Syn Boży, wcielając się i stając się człowiekiem, do tego stopnia utożsamił się z nami, 

że zrezygnował nawet, przynajmniej w części, ze swej boskiej wiedzy, w tym także 

dotyczących dnia Jego chwalebnego przejścia, czyli paruzji. 
 

 W liście do Filipian znajduje się hymn chrystologiczny, który mówi o 

rezygnacji czasowej Jezusa z równości z Ojcem oraz ogołoceniu i uniżeniu Syna, 

czyli tak zwanej kenozie (Flp 2,5-8). 
 

 Chrystus zaakceptował ograniczenia wiedzy, które są nierozdzielnie związane                           

z człowieczeństwem. Przyjął postać sługi i Jego ludzkie możliwości poznania były 

ograniczone. Konsekwencją kenozy czy unicestwienia, któremu się poddał, było 

ograniczenie Jego  wiedzy. 

 Tak więc jako człowiek nie wiedział również o dniu paruzji. 

 

 Jest Bogiem, ale miał także świadomość ludzką. Unicestwił się do tego stopnia, że 

nawet pod tym względem zrównał się ze zwykłymi ludźmi. 

 

 Wiedzę zdobywał ludzkimi środkami, podobnie jak wszyscy ludzie, w półcieniu, 

który - na ile to jest możliwe - czyni Go bliskim nam. Z zadziwiającą skromnością 

poddał się ludzkiemu sposobowi istnienia wraz z jego ograniczeniami i uzależnieniami. 
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W jeszcze inny sposób rozwiązywano tę pozorną trudność.  

 

 Od samego początku istnienia chrześcijaństwa uważano, że Syn zna dzień 

paruzji, ale nie mówi o nim ze względu na swą misję. 

 

 Niewiedza Jezusa dotyczy tylko Jego tak zwanej wiedzy objawionej. Jako człowiek i 

przyszły sędzia ludzkości zna dobrze czas sądu ostatecznego, którego szczegóły tak 

dokładnie opisał. 

 Jeśli jednak pomimo to twierdzi, że o dniu ostatecznym nie wie, to wynika z tego, iż 

udzielenie ludziom tej wiadomości nie wchodziło w zakres Jego posłannictwa, które 

otrzymał od Ojca jako Jego Wysłannik do ludzkości. Nie chodzi zatem o niewiedzę 

rzeczywistą, ale ze względu na  funkcję (misję)  jaką miał spełnić. 
 

 Jezus jako człowiek, posłany przez Ojca Mesjasz nie miał do przekazania ludziom 

daty swego chwalebnego przyjścia. Nie chciał, by zadawano Mu pytania na ten temat, 

ponieważ odpowiedź na nie nie wchodziła w zakres Jego posłannictwa. 

 

 Omawianą wypowiedź należy zatem wyjaśniać w kontekście całego posłannictwa 

Jezusa zleconego Mu przez Ojca. W zakres posłannictwa, które powierzył Mu Ojciec, nie 

wchodziło udzielenie ludziom tej informacji. Poinformował swoich uczniów na temat 

paruzji tylko tyle, o ile to było potrzebne, aby prawda objawiona służyła człowiekowi do 

ostatecznego zbawienia.  

Posiadał osobistą wiedzę na temat daty sądu ostatecznego, ale nie zamierzał jej 

ujawnić w celu zaspokojenia ludzkiej ciekawości. Ograniczył się tylko do stwierdzenia, 

że paruzja z pewnością nastąpi i związku z tym należy być czujnym. 

 

 Natomiast pewne prawdy muszą pozostać sekretem Boga i dlatego nie 

należą do treści misji Jezusa.  

Wykraczają poza zakres Jego kompetencji jako Boga-Człowieka, który jest 

zdolny objawić niezgłębionego, niezbadanego, niepojętego Ojca. 

 

 W omawianej wypowiedzi Jezus wyraźnie więc podkreślił, że data paruzji jest 

bezwzględnym sekretem Ojca. Nie wypowiadał się natomiast na temat osobistej wiedzy.  

 

    Omawiane stwierdzenie  podkreśla z wielką mocą i bardzo 

sugestywnie człowieczeństwo Syna. 

 

 Uświadamia także, że Jezus jako Bóg-Człowiek w swoim nauczaniu pominął te 

prawdy, które nie są konieczne do zbawienia, a więc na przykład nie poinformował o 

dacie swego chwalebnego przyjścia. 
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 Opisał natomiast dokładnie samą paruzję, gdyż chodziło Mu o zachęcenie do 

nieustannej czujności. Mówiąc o swej niewiedzy na ten temat, miał określony cel.                 

Nie chciał wywoływać niepokoju tych, którzy poszli za Nim.  

 

Najważniejsze jest dla nas, aby ten dzień nas nie zaskoczył . (...) 

 

 

 

Roman Brandstaetter "Krąg biblijny" 
 

"Z JANEM JACHOWSKIM ROZMOWY O BIBLII PRZY KAWIARNIANYM 

STOLIKU" 

Co roku w Dzień Zaduszny rozmyślam o bliskich mi zmarłych, którzy w 

szczególny sposób zapisali się w mojej pamięci. 

Im puściej robi się dokoła mnie, tym więcej roi się w moich medytacjach od 

przybyszów z zaświatów. Poczesne miejsce wśród tych gości zajmuje mój przyjaciel, 

Jan Jachowski. Kim był Jan Jachowski? 

Był poznańskim księgarzem i wielce zasłużonym wydawcą, o którego życiu, 

powodzeniach i rozczarowaniach, o bibliofilskich namiętnościach, kupieckich talentach, 

biblijnych zainteresowanych i wojennych przygodach można by napisać grubą księgę. 

Był mądrym kupcem, umiał roztropnie kalkulować, był obrotny i sprytny, ale 

zarazem nieobliczalny w swoich ryzykownych pomysłach wydawniczych. Szaleńczy 

był jego pomysł - z punktu widzenia finansowego - wydawania w okresie 

dwudziestolecia w polskim przekładzie dzieł Ojców Kościoła (...). 

Jachowski był przyjacielem ludzi i książek. W swoich wspomnieniach odbitych na 

hektografie pisał: "Nieraz martwiłem się, że gdy przyjdzie czas zmienić formę 

bytowania i przenieść się do świata innych wymiarów, będzie mi bardzo trudno rozstać 

się z wielką ilością nagromadzonych książek. Obawiałem się, że w myśl Ewangelii 

<Gdzie skarb twój, tam serce twoje>, nawet po śmierci, w jakimś ciele astralnym, 

będę błąkał się, czy nawet straszył w księgarni". Próżne były jego obawy. Nie straszy. 

Do ludzi i do książek podchodził zawsze z zaufaniem. Był człowiekiem dobrej 

woli. Gdy przekonał się o wartości człowieka i książki, pozostawał im dozgonnie 

wierny. Stał twardo przy raz wyrażonej o nich opinii i nigdy się jej nie sprzeniewierzył. 

Nigdy nie usłyszałem go mówiącego: "Ta książka jest dobra, ale przestarzała". 
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Dla Jachowskiego wszystko, co dobre, było zawsze na czasie. O ludziach, którzy go 

rozczarowali, mówił z dobrotliwym przekąsem, a o książce, w której nie znalazł tego, 

czego w niej szukał lub czego się po niej spodziewał, szybko zapominał. 

Trzeba było widzieć Jachowskiego, z jaką lubością brał do ręki książkę i ... jak na 

przekór swoim bibliofilskim pasjom po krótkim wahaniu darował ją temu czy innemu 

znajomemu: 

- Panu jest ta książka bardziej potrzebna niż mnie - mawiał. - Niech ją Pan sobie 

weźmie. 

Ale ponieważ natychmiast zaczynał go gryźć nieuleczalny bakcyl niepoprawnego 

bibliofila, na wszelki wypadek dodawał: 

- Gdy będzie mi potrzebna, to mi ją Pan pożyczy ... Dobrze? Albowiem Jachowski, 

choć żarliwy bibliofil, nie był sknerą, nie dusił książek pod korcem, ale chętnie je 

pożyczał i darował w myśl wyznawanej przez siebie maksymy, że książka tylko wtedy 

żyje, gdy jest czytana. 

Pamiętam jednak, jak raz skarcił mnie za pożyczenie pewnej książki. Tym, któremu 

książkę pożyczyłem, był Melchior Wańkowicz, a książką tą była ... Biblia. 

- Podczas wojny, a było to w Jerozolimie - opowiadałem Jachowi (bo tak go 

nazywaliśmy) - przyszedł do mnie Wańkowicz i prosił o pożyczenie Biblii. 

Odpowiedziałem mu wtedy: "Panie Melchiorze, Biblii i żony się nie pożycza". 

Jach spojrzał na mnie z aprobatą, niemal podskoczył z zadowolenia na krześle i 

rzekł: 

- Dobrze mu Pan odpowiedział. Powinien mieć własną Biblię. 

- Ale w końcu mu ją pożyczyłem - odparłem zawstydzony. - Była mu potrzebna do 

pracy. Pisał wtedy reportaże o Erec Israel pt. De profundis ... 

Jach skrzywił się i twardo odparł: 

- A ja bym nie pożyczył ... 

 Największą pasją jego życia była Biblia. 

Jach kochał Biblię, kochał ją gorąco, bezgraniczną miłością. Nieustannie ją 

wertował, zachwycał się jej pięknościami, wynotowywał z niej różne myśli, godzinami 

medytował nad jej wersetami, porównywał z sobą różne przekłady, analizował je, 

objaśniał i z podziwu godną cierpliwością przedzierał się przez gąszcze trudnych                     

do odczytania tekstów. 
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Pewnego razu podczas przygodnej rozmowy z Wojciechem Bąkiem - działo się to 

w latach trzydziestych - wspomniał, że modli się słowami Pieśni nad Pieśniami. 

Porywczy Bąk, nie zawsze świadom tego, co mówił,  złośliwie zaparskał i burknął: 

"Pornografią się Pan modlisz?". Nie mniej porywczy Jach w pierwszej chwili oniemiał 

z oburzenia, poczerwieniał, po czym wycedził przez zaciśnięte zęby: "Pańskie 

określenie nie jest godne katolickiego poety". Pokłócili się. Jach przez pół roku nie 

rozmawiał z Bąkiem. 

Spotykaliśmy się często w kawiarni. W południe. Jach szybkim krokiem 

przemierzał lokal, kręcił na prawo i lewo małą łysą główką, osadzoną na drobnym 

tułowiu, i bystro rozglądając się dokoła, szukał mnie po sali. Dawałem mu znaki 

podniesioną ręką. Szybko, zdyszany podbiegł do mnie, sapał, zamawiał herbatę i 

rozpoczynaliśmy bez żadnych wstępów rozmowę o Biblii. 

Jach miał zawsze w pogotowiu kilka zagadnień, które go męczyły i nocą sen z oczu 

spędzały, ponieważ nie umiał ich rozwiązać. 

Do takich zagadnień należał werset z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian: 

"Wszyscy zmartwychwstaniemy, nie wszyscy przemienieni będziemy" (15,51). 

(*) ((51) Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz 

wszyscy będziemy odmienieni.) BT 

Ponieważ Jach nie znalazł klucza do tego wersetu, a żaden z przeczytanych 

komentarzy nie zadowalał go, mój przyjaciel stał w obliczu Pawłowych słów jak przed 

przeszkodą, niemożliwą do sforsowania. Ale tylko pozornie. Zauważyłem, że ilekroć 

cytował te słowa, wymawiał je miękko, pieszczotliwie, jakby za pomocą łagodnej 

intonacji głosu nie tylko ugłaskiwał ich wyrokującą surowość, ale również odnajdywał 

w nich melodyjnym brzmieniu rozwiązanie trudnej do zgłębienia tajemnicy. 

- No - powiedział raz do mnie, powołując się na Pawłowy werset - kiedyś 

zobaczymy, jak to jest naprawdę. 

Nie wydaje mi się, bym przesadził, twierdząc, że mój przyjaciel miał biblijne na 

świat spojrzenie. Głęboko wierzył, że wszystko, co się dzieje we wszystkich 

dziedzinach naszego życia, dzieje się według woli Bożej wyraźnie wypowiedzianej w 

Piśmie Świętym, które jest niepodważalną konstytucją całego rodu ludzkiego. 

Pod tym względem niczym nie różnił się od starożytnych synów Izraela, którzy tak 

samo wierzyli. Stąd wywodziła się jego skłonność do komentowania otaczającej go 

rzeczywistości za pomocą Biblii. 
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Zdarzało się, że przeczytawszy w gazecie wiadomość o jakimś zdarzeniu 

politycznym, natychmiast zestawiał je z wypadkami  biblijnymi i wyciągał z tego 

porównania dalekosiężne wnioski.  

Jego analogie między tym, co obserwował, przeżywał, czego doświadczał - często 

na własnej skórze - a tym, co przeczytał w Piśmie Świętym, nie były może zawsze 

ścisłe, ale zawsze wzruszały ślepym zaufaniem do Słowa Bożego i głęboką wiarą                  

w jego nieomylność.  

Każda taka konfrontacja tekstu biblijnego z życiem wywoływała na twarzy 

Jachowskiego rumieńce i uśmiech błogiego zadowolenia, jakby stał już u progu 

spełnionych nadziei. "Wszystko się zgadza" - zwykł mówić w takich razach, a jego 

małe, ruchliwe oczka przenikliwie patrzały na rozmówcę spoza szkieł okularów. 

Drugą jego pasją była paruzja.  

Sprowadził z zagranicy różne rozprawy o tym zagadnieniu, teologiczne, 

filozoficzne traktaty, opasłe księgi, w których roiło się od różnych teorii i hipotez. 

Czytał... czytał... czytał... i coraz bardziej  upewniał się w przekonaniu, że już bliski 

jest dzień powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. Znaków, które miały towarzyszyć 

temu powrotowi, upatrywał w różnych bieżących zdarzeniach politycznych, które 

zdaniem jego nie tylko były zwiastunami rychłej paruzji, ale ją również przyspieszały. 

Gdybym go przyparł do muru, na pewno by mi wyznał, że wierzy w nastanie 

błogosławionej epoki w najbliższej przyszłości, a nawet może jeszcze za swojego życia. 

Do muru go jednak nie przyparłem, ale mimo to śmiem przypuszczać, że paruzji nie 

odkładał w zbyt daleką przyszłość. Jeżeli czegoś pragnął, to chciał, aby to natychmiast 

się dokonało. W sprawach transcendentnych nie grzeszył zbytnią cierpliwością. 

Jach codziennie czytał Psalmy w ściśle odmierzonych porcjach. Do pewnych 

Psalmów wciąż wracał, zwłaszcza do pokutnych i mesjańskich. Niektóre z nich 

komentował na swój sposób, niezgodnie z tekstem. Nieważne były fałszywe przesłanki. 

Jach wyciągał z nich urocze, fantastyczne wnioski, spod których wyłaniały się 

dotychczas nieznane, kolorowe lądy, rajskie krainy, jakieś wyspy szczęśliwe, ogrody 

błogosławione, których olśniewającemu działaniu ufnie sie poddawał. Jego twarz 

radośnie promieniowała, a ja nie śmiałem przerywać jego błędnej argumentacji i 

płoszyć jej nieopatrznym słowem krytyki. 

Gdy raz próbowałem oponować, Jach uśmiechnął się i powiedział: 

- A sam  Pan przecież napisał, że można niekiedy z fałszywych przesłanek 

wyciągnąć słuszne i logiczne wnioski.  
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Cieszył się, że mnie zapędził w kozi róg, a ja bez słowa sprzeciwu poddałem się, 

zbity z tropu własnym argumentem. 

Pod koniec życia Jachowski pospiesznie uzupełniał brak znajomości tych ksiąg 

biblijnych, które dotychczas znał tylko pobieżnie. Czytał je gorączkowo, chłonął je w 

siebie, jakby się obawiał, że na drugim świecie zabraknie mu argumentów w biblijnych 

dysputach z jakimś współtowarzyszem wiecznej szczęśliwości, a może po prostu lękał 

się, że Elohim - lubił to Imię Pańskie i często je powtarzał - na Sądzie Ostatecznym 

weźmie mu za złe jego opieszałość i powie: "Życie zmarnowałeś, Jachu, niektóre Księgi 

Święte po  łebkach czytałeś, chociaż zawsze twierdziłeś, że je całym sercem miłujesz. 

No co, Jachu, czy ci nie wstyd?" 

Gdy umarł, żona włożyła mu do trumny Księgę Psalmów. 

Stojąc nad trumną przyjaciela widziałem go oczyma duszy w dalekiej wieczności, 

jak pnie się pod górę gwiaździstą ścieżką, wśród asfodelowych łąk, w ręce trzyma 

otwartą Biblię i konfrontuje jej tekst z nieprzemijającą rzeczywistością, która przed nim 

się roztacza. Raz po raz zerka do Księgi, znów rozgląda się dokoła, i znów do niej 

zerka, aż w końcu zadowolony przystaje, i patrząc przed siebie przenikliwymi, małymi 

oczkami, łyskającymi badawczo spoza okularów, mówi z zachwytem: "Wszystko się 

zgadza ... Wszystko ...". 

 


