Iz 56,10 StróŜe jego - są wszyscy ślepi, niczego nie widzą. Oni wszyscy to nieme psy,
niezdolne do szczekania; marzą sennie, wylegują się, lubią drzemać.
Mt 24,48-51 Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: "Mój pan się ociąga", i zacznie
bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy
się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. KaŜe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy
mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
£k 21,34 UwaŜajcie na siebie, aby wasze serca nie były ocięŜałe wskutek obŜarstwa,
pijaństwa i trosk doczesnych, Ŝeby ten dzień nie przypadł na was znienacka,
Rz 13,11-14 A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina
powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliŜej nas, niŜ wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc
się posunęła, a przybliŜył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w
zbroję światła! śyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w
rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa
Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając Ŝądzom.

I Niedziela Adwentu w roku B:
Mk 13,33-37
33.

UwaŜajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.
Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróŜ.
Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko,
kaŜdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, Ŝeby czuwał.
35. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o
północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem.
36. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących.
37. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!
34.

37. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!.

33 UwaŜajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie

£k 12,41-46 Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy teŜ do
wszystkich?» Pan odpowiedział: «KtóŜ jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan
ustanowi nad swoją słuŜbą, Ŝeby na czas rozdawał jej Ŝywność? Szczęśliwy ten sługa, którego
pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad
całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z
powrotem, i zacznie bić sługi i słuŜące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego
sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; kaŜe go ćwiartować i z
niewiernymi wyznaczy mu miejsce.

Mk 13,23 Wy przeto uwaŜajcie! Wszystko wam przepowiedziałem.
Mt 24,42-44 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to
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Tej nocy czuwa zarówno świat nieprzyjaciół, jak i świat juŜ pojednanych. Ten ostatni
czuwa wyzwolony, aby chwalić Lekarza; czuwa i tamten potępiony, aby bluźnić
Sędziemu. Jeden czuwa jaśniejący Ŝarliwością poboŜnych umysłów, drugi czuwa drŜąc
i zgrzytając zębami. Temu miłość, owemu niegodziwość; temu moc miłości, owemu
szatańska zazdrość... zupełnie spać nie pozwala. I tak to nasi nieprzyjacele
nieświadomie nas napominają, jak mamy czuwać ze względu na nas samych,
poniewaŜ z powodu nas czuwają ci, którzy nas nienawidzą. Spośród tych, którzy nie są
naznaczeni znakiem krzyŜa, wielu czuwa z bólu, wielu ze wstydu; niektórzy zbliŜający
się do wiary nie śpią zdjęci lękiem BoŜym... Jak więc powinien czuwać pełen radości
przyjaciel Chrystusa, jeśli z bólem czuwa Jego nieprzyjaciel? Z jakim Ŝarem powinien
czuwać chrześcijanin otoczony taką chwałą Chrystusa, jeśli wstydzi się spać poganin?
O ileŜ bardziej wypada, aby czuwał w owo święto Chrystusa ten, który juŜ wszedł do
tego wielkiego Domu - Kościoła, jeśli czuwa nawet ten, który dopiero wejść doń
pragnie? Czuwajmy więc i módlmy się, abyśmy to czuwanie obchodzili tak wnętrzem
duszy, jak i zewnętrznymi obrzędami. Niech Bóg przemawia do nas przez swe święte
czytania, my natomiast zwracajmy się do Boga w naszych modlitwach. Jeśli słuchamy
w duchu posłuszeństwa, juŜ w nas mieszka Ten, do którego się zwracamy.

Stronice te zawierają Słowa Pisma Świętego.
Dlatego powinny być uczczone i godnie traktowane!

rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by
czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w
chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Mt 25,13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
£k 21,34-36 UwaŜajcie na siebie, aby wasze serca nie były ocięŜałe wskutek obŜarstwa,
pijaństwa i trosk doczesnych, Ŝeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask.
Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i
módlcie się w kaŜdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i
stanąć przed Synem Człowieczym».
Rz 13,11-14 A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina
powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliŜej nas, niŜ wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc
się posunęła, a przybliŜył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w
zbroję światła! Ŝyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w
rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa
Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając Ŝądzom.
Ef 6,17-20 Weźcie teŜ hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo BoŜe - wśród
wszelakiej modlitwy i błagania. Przy kaŜdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym
właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych. i za mnie, aby dane mi
było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii,
dla której sprawuję poselstwo jako więzień, aŜebym jawnie ją wypowiedział, tak jak
winienem.
1 Tes 5,5 Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy
synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi! Ci,
którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani. My zaś, którzy do dnia
naleŜymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia.

Hbr 12,15 Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski BoŜej, aby jakiś korzeń gorzki, który
rośnie w górę, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni,
1 P 4,7 Wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się
mogli modlić.
1 P 5,8 Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąŜy
szukając kogo poŜreć.
Ap 3,2 Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych
czynów doskonałymi wobec mego Boga.
Ap 16,15 Oto przyjdę jak złodziej: Błogosławiony, który czuwa i strzeŜe swych szat, by
nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano.
34. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w
podróŜ. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o
wszystko, kaŜdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał,
Ŝeby czuwał.

£k 19,12-17 Mówił więc: «Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby
uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im
dziesięć min i rzekł do nich: "Zarabiajcie nimi, aŜ wrócę". Ale jego współobywatele
nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: "Nie chcemy, Ŝeby ten królował
nad nami". Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te
sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co kaŜdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i
rzekł: "Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min". Odpowiedział mu: "Dobrze, sługo
dobry; poniewaŜ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu
miastami!"
Rz 12,4-8 Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki
spełniają tę samą czynność - podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a
kaŜdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam
łaski róŜne dary: bądź dar proroctwa - do stosowania zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela - dla wypełniania czynności
nauczycielskich; bądź dar upominania - dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to
czyni ze szczodrobliwością; kto jest przełoŜonym, niech działa z gorliwością; kto pełni
uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo.
1 Kor 3,5-10 KimŜe jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których
uwierzyliście według tego, co kaŜdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał
wzrost. OtóŜ nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje
wzrost - Bóg. Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno; kaŜdy według własnego
trudu otrzyma naleŜną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście
uprawną rolą BoŜą i BoŜą budowlą. Według danej mi łaski BoŜej, jako roztropny budowniczy,
połoŜyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech kaŜdy jednak baczy na to, jak
buduje.
1 Kor 15,58 Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze
ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, Ŝe trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.
Ez 3,17-21 «Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróŜem nad pokoleniami izraelskimi. Gdy
usłyszysz słowo z ust moich, upomnisz ich w moim imieniu. Jeśli powiem bezboŜnemu: "Z

pewnością umrzesz", a ty go nie upomnisz, aby go odwieść od jego bezboŜnej drogi i ocalić
mu Ŝycie, to bezboŜny ów umrze z powodu swego grzechu, natomiast Ja ciebie uczynię
odpowiedzialnym za jego krew. Ale jeślibyś upomniał bezboŜnego, a on by nie odwrócił się
od swej bezboŜności i od swej bezboŜnej drogi, to chociaŜ on umrze z powodu swojego
grzechu, ty jednak ocalisz samego siebie. Gdyby zaś sprawiedliwy odstąpił od swej prawości i
dopuścił się grzechu, i gdybym zesłał na niego jakieś doświadczenie, to on umrze, bo go nie
upomniałeś z powodu jego grzechu; sprawiedliwości, którą czynił, nie będzie mu się pamiętać,
ciebie jednak uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Jeśli jednak upomnisz sprawiedliwego,
by sprawiedliwy nie grzeszył, i jeśli nie popełni grzechu, to z pewnością pozostanie przy
Ŝyciu, poniewaŜ przyjął upomnienie, ty zaś ocalisz samego siebie».
Mt 24,45-47 KtóŜ jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją
słuŜbą, Ŝeby na czas rozdał jej Ŝywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci,
zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim
mieniem.
£k 12,36-40 A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty
weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy,
których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i
kaŜe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straŜy
przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, Ŝe gdyby gospodarz wiedział,
o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy teŜ
bądźcie gotowi, gdyŜ o godzinie, której się domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Dz 20,29-31 Wiem, Ŝe po moim odejściu wejdą między was wilki drapieŜne, nie
oszczędzając stada. TakŜe spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą
przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, Ŝe przez
trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać kaŜdego z was.
35. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora
czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem.

Mt 24,42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
Mt 24,44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn
Człowieczy przyjdzie.
36. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących

£k 22,45 Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku.
Mk 14,37-40 Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: «Szymonie, śpisz? Jednej
godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch
wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa.
Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyŜ oczy ich były snem zmorzone, i nie wiedzieli, co Mu
odpowiedzieć.
Prz 6,9-11 Jak długo, leniwcze, chcesz leŜeć? A kiedyŜ ze snu powstaniesz? Trochę snu i
trochę drzemania, trochę załoŜenia rąk, aby zasnąć: a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga i
niedostatek - jak biedak Ŝebrzący.

