
Advent2-C7 homily by Fr. Gabor 

When I read the Gospel reading, two expressions sounded slightly differently 

from the others: the first one is this: ‘the word of God came to John, son of 

Zechariah, in the wilderness.’ 

If you remember Luke starts this passage with first listing the big political and 

religious leaders of the time, such as the Roman emperor Tiberius Ceasar, the 

governor of Judaea Pontius Pilate, then the tetrarchs: Herod, Philip, Lysanias, 

the religious leaders: Annas and Caiaphas. Then he says: ‘the word of God 

came to John, son of Zechariah, in the wilderness.’ Do you notice what is 

strange about this? The word of God did not come to the big players who live in 

big palaces, who have strong influence on people’s lives and whose regulations 

are well known in the streets, wear the best clothes and eat the best food, but 

to an obscure man, who doesn’t live in big palaces, but in the wilderness, who 

doesn’t have strong influence on the majority, who doesn’t eat the best food, but 

locusts, who doesn’t wear the best clothes, but mere camel skin. The word of 

God came to a man like that.  

This indicates the quiet beginning of the change of world order: the humble is 

being lifted up and the mighty are being thrown down from their thrones. The 

old world is starting to fade away. The real king is coming quietly through those 

who are insignificant in the eyes of the majority. 

This has a huge implication: you must listen not to what celebrities and 

influential people say, but to those humble believers who are filled with the 

Holy Spirit, like John the Baptist, who was filled with the Spirit right from the 

beginning of His conception, in his mother’s womb. God speaks through them 

and not through those who are well respected. Thus the undervalued person 

becomes important in the eyes of God. 

‘The word of God came to John, son of Zechariah, in the wilderness.’ God 

speaks to the humble who live in the wilderness, where there is not much 

distraction. So go into your own wilderness every day, where there is not much 

distraction. Dedicate time for it! Dare to be quiet and insignificant, so that you 

may hear God’s word and it may life you up. 

The other expression connects with this: ‘Prepare a way for the Lord’. The 

Gospel reading also gives us a clue as to what this means. Luke quotes Isaiah 

who says: ‘Every valley will be filled in, every mountain and hill be laid low.’ 

Jesus is a traveller, he spends most of his time travelling as an itinerant 

preacher. High mountains and deep valleys make travel difficult for anybody 

and even for a car. I had experience of it when I was in Hungary to visit my 

family in October, and our car was not in a good shape. This is why every 

valley must be filled in and every mountain and hill must be laid low.’ 

The real question is ‘What are your mountains and valleys’?Mountains 

are the things that you focus too much on, it may be too much eating, drinking, 

bodily, pleasure, or too much focus on power, money, cars, clothes, influence, 

cares of life, work. These will make it very difficult for Jesus to come to you 



and speak to you, for the word of God to come to you. Therefore these need to 

be laid low, knocked down in your daily agenda. 

On the other hand there might be things that you do not focus enough on, 

things whose significance is too low for you, like valleys, such as prayer, 

listening to God’s word, thanking God for every little blessings and appreciating 

what people around you do for you, or what God has done for you, or perhaps 

you don’t keep in high regard the works of mercy. It’s time to fill up the valleys, 

ie. to put more emphasis on these, and you will experience the coming of the 

Lord and His word into your life. 

  

Homilia Adwentu 2-C7 wygłoszona przez ks. Gabor 

Kiedy czytałem Ewangelię, dwa wyrażenia brzmiały nieco inaczej niż 

pozostałe: pierwsze to: „słowo Boże dotarło do Jana, syna Zachariasza, na 

pustyni”. 

Jeśli pamiętacie, Łukasz zaczyna ten fragment od wymienienia najpierw 

wielkich politycznych i religijnych przywódców tamtych czasów, takich jak 

cesarz rzymski Tyberiusz Cezar, namiestnik Judei Poncjusz Piłat, potem 

tetrarchowie: Herod, Filip, Lizaniasz, przywódcy religijni: Annasz i Kajfasza. 

Następnie mówi: ‘Słowo Boże dotarło do Jana, syna Zachariasza, na 

pustkowiu’. Czy zauważyłeś, co w tym dziwnego? Słowo Boże nie dotarło do 

wielkich graczy, którzy mieszkają w wielkich pałacach, mają silny wpływ na 

życie ludzi i których przepisy są dobrze znane na ulicach, noszą najlepsze 

ubrania i jedzą najlepsze jedzenie, ale do nieznanego człowieka, który nie 

mieszka w wielkich pałacach, ale w dziczy, który nie ma silnego wpływu na 

większość, który nie je najlepszego jedzenia, tylko szarańczę, który nie nosi 

najlepszych ubrań, ale zwykłą skórę wielbłąda . Do takiego człowieka przyszło 

słowo Boże. 

Wskazuje to na cichy początek zmiany porządku świata: pokorni są podnoszeni, 

a możni zrzucani z tronów. Stary świat zaczyna zanikać. Prawdziwy król 

przechodzi cicho przez tych, którzy w oczach większości są nieważni. 

Ma to ogromną implikację: musisz słuchać nie tego, co mówią gwiazdy i 

wpływowe osoby, ale tych pokornych wierzących, którzy są napełnieni Duchem 

Świętym, jak Jan Chrzciciel, który został napełniony Duchem od samego 

początku, Jego poczęcia w łonie matki. Bóg przemawia przez nich, a nie przez 

tych, którzy są szanowani. W ten sposób osoba niedoceniana staje się ważna w 

oczach Boga. 

‚Słowo Boże dotarło do Jana, syna Zachariasza, na pustyni’. Bóg przemawia do 

pokornych żyjących na pustkowiu, gdzie nie ma zbytniego rozproszenia. Więc 

idź codziennie na swoją własną pustynię, gdzie nie ma zbyt wiele rozproszeń. 

Poświęć na to czas! Odważ się być cichym i nieistotnym, abyś mógł usłyszeć 

słowo Boże i by cię ożywiło. 



Drugie wyrażenie łączy się z tym: „Przygotuj drogę Panu”. Czytanie Ewangelii 

daje nam również wskazówkę, co to oznacza. Łukasz cytuje Izajasza, który 

mówi: ‘Każda dolina będzie zasypana, każda góra i wzgórze będą powalone’. 

Jezus jest podróżnikiem, większość czasu spędza podróżując jako wędrowny 

kaznodzieja. Wysokie góry i głębokie doliny utrudniają podróżowanie 

każdemu, a nawet samochodowi. Doświadczyłem tego, kiedy byłem na 

Węgrzech, aby odwiedzić rodzinę w październiku, a nasz samochód nie był w 

dobrym stanie. Dlatego każda dolina musi być zasypana, a każda góra i wzgórze 

zrównane z ziemią”. 

Prawdziwe pytanie brzmi: „Jakie są twoje góry i doliny”? Góry to rzeczy, na 

których zbytnio się skupiasz, może to być zbyt dużo jedzenia, picia, cielesnej 

przyjemności, lub zbytnie skupienie się na władzy, pieniądzach, samochodach, 

ubraniach, wpływach, troskach o życie, praca. Utrudnią one Jezusowi przyjście 

do ciebie i przemówienie do ciebie, aby słowo Boże dotarło do ciebie. Dlatego 

należy je odłożyć na bok, odrzucić w swoim codziennym programie. 

Z drugiej strony mogą być rzeczy, na których nie skupiasz się wystarczająco, 

rzeczy, których znaczenie jest dla ciebie zbyt niskie, takie jak doliny, takie jak 

modlitwa, słuchanie słowa Bożego, dziękowanie Bogu za każde małe 

błogosławieństwo i docenianie tego, co robią ludzie wokół ciebie dla ciebie albo 

co Bóg dla ciebie uczynił, a może nie szanujesz uczynków miłosierdzia. Czas 

zapełnić doliny, czyli tzw. połóż na to większy nacisk, a doświadczysz przyjścia 

Pana i Jego słowa w twoim życiu. 

 


