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Uwagę zwraca intensywność napomnień – zostaje powtórzone czterokrotnie. W 
tekście greckim użyte są trzy czasowniki. Podstawowym znaczeniem 
pierwszego z nich – „blepete” (przetłumaczone na język polski jako 
„uważajcie”) – jest „patrzeć”, drugiego „agrypneite” – „nie spać”, „mieć oczy 
szeroko otwarte”, „gregoreite” – dosłownie znaczy „czuwać”. Wielość użytych 
określeń sumuje się, a przez to zwielokrotnia sens i intensywność Jezusowego 
przynaglenia: do zwrócenia się ku Panu Bogu, zdystansowania wobec 
codziennych, przyziemnych spraw, niejednokrotnie absorbujących nas bez 
reszty, i spojrzenia w niebo, wreszcie – postawienia sobie fundamentalnych 
pytań o sens dostrzeżenia własnej niemocy i grzechu. Gwałtowność i siła, z 
jaką są wypowiadane, wskazują na priorytetowy charakter wezwania. 
Pokazują, że stawka jest bardzo wysoka. Adwent, przynajmniej intencjonalnie, 
ma nas skłonić do myślenia, czytania znaków. Każe nam spojrzeć poza „dzisiaj” 
na „wielkie jutro” życia. 
„Świat ma sens tylko dlatego, że kiedyś chodził po nim Jezus” – napisał jeden z 
myślicieli. Moglibyśmy dodać: ma przyszłość, ponieważ „tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Każda próba zakwestionowania tej 
prawdy jest szaleńcza, do głębi nihilistyczna. A pojawia się ich dziś przecież 
niemało. Z gruntu są naiwne i nieracjonalne – ileż to już razy w historii ludzie, 
w imię obłędnych utopii, próbowali przejąć „Boże dziedzictwo” pozostawione im 
w „dzierżawie”, po swojemu urządzać świat? Zawsze kończyło się tak samo. 
Tragicznie. 
Adwent to czas wzmacniania nadziei. Jej źródłem jest prawda o wcieleniu Syna 
Bożego, stałości Bożych obietnic i ciągłej Jego obecności w dziejach. Tu się nic 
nie zmieniło! „To nie Krzyż się chwieje, to świat się chwieje i toczy. Krzyż stoi!” 
– przypominał przed laty, w równie trudnych czasach (list pasterski, 1957 r.), 
Prymas Stefan Wyszyński. Chcemy podjąć tę myśl i wołać za nim: „Będziemy 
[przy nim], bo pod nim stoi Królowa nasza, Królowa świata i Królowa Polski, bo 
pod nim rzesza ludu, który swoimi ramionami podtrzyma Krzyż, choćby się 
chwiał […]. Tyle mocy poszło w proch na oczach tysiącletnich dziejów, a Krzyż 
pozostał jako sztandar zwycięstwa. I… pozostanie!”. 
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