
Advent1-C7 homily by Fr. Gabor 

Advent is the time of remembering the promise of salvation that the 

Lord made to humanity first time ever through His people, Israel. 

It is a bit like remembering the marriage promises that you, married 

couples, made to each other or we priests made to the church on our 

ordination day. I think it is a good and in fact important thing to 

remember the Lord’s promise of salvation. 

Through the book of Jeremiah we hear about how the Lord will fulfil 

His promise of salvation: ‘I will make a virtuous branch grow for 

David, who shall practice honesty and integrity in the land.’ Here the 

Lord refers to the future coming of Jesus who will be the Messiah. 

This is all the more remarkable if you think that Jeremiah preached 

the word of God to the people of Judah who were sliding into moral 

decadence and were turning away from God. Nobody listened to 

Jeremiah, and he seemed to be a very unsuccessful prophet, but still 

God, in his merciful love spoke to the same people who were 

rejecting Him, because His Word, once proclaimed, would carry out 

what it was sent to do, namely to turn back to Him the hearts of His 

people. 

The Psalm is one of the most beautiful ones, a prayer for today’s 

believers who want to know how to turn back to the Lord and walk on 

His path. Just a snippet from it: ‘Lord make me know your ways, … 

teach me your paths, make me walk in your truth and teach me,…’  

This is the kind of mentality with which we all should all trun back to 

God and prepare ourselves for the second coming of the Messiah.  

St. Paul in his letter also encourages us, and especially those who got 

stuck in their progress on their spiritual journey: ‘make more and 

more progress in the kind of life that you are meant to live: the life 

that God wants…’ 

Finally Jesus encourages you to watch yourselves or your hearts will 

be coarsened with … the cares of life, and that day will sprung on you 

suddenly, like a trap.’ The cares of life can coarsen our hearts if we 

focus too much on them. An unbalanced approach to daily life leads 

to spiritual deafness. When you don’t take enough time to stop and 



pray together as a couple or as a family, and to seek to know the 

message of the Father, your heart will lose its sensitivity and desire 

for God and you will become spiritually blind and deaf. I think many 

of us are suffering from this, because many of us can’t find out what 

God the Father wants to tell us. So consider this Advent as a new 

beginning and set aside some time for reading the Bible, or together 

as a family pray for each other’s needs, and light a candle, a symbol 

of Christ who is the light of the world. 

Adwent to czas pamiętania o obietnicy zbawienia, którą Pan złożył ludzkości po 

raz pierwszy przez Swój lud, Izrael. 

To trochę tak, jak przypominanie sobie obietnic małżeńskich, które wy, 

małżeństwa, złożyliście sobie nawzajem, albo my, księża, złożyliśmy 

kościołowi w dniu naszych święceń. Myślę, że to dobra i faktycznie ważna 

rzecz, aby pamiętać o Bożej obietnicy zbawienia. 

Z Księgi Jeremiasza dowiadujemy się o tym, jak Pan wypełni Swoją obietnicę 

zbawienia: „Sprawię, że wyrośnie cnotliwa gałąź dla Dawida, który będzie 

praktykował uczciwość i prawość na ziemi.” Tutaj Pan odnosi się do przyszłego 

przyjścia Jezusa który będzie Mesjaszem. Jest to tym bardziej niezwykłe, jeśli 

pomyślisz, że Jeremiasz głosił słowo Boże ludowi Judy, który popadał w 

moralną dekadencję i odwracał się od Boga. Nikt nie słuchał Jeremiasza, i 

wydawał się on bardzo nieudanym prorokiem, ale mimo to Bóg w swojej 

miłosiernej miłości przemówił do tych samych ludzi, którzy Go odrzucali, 

ponieważ Jego Słowo, raz ogłoszone, spełni to, do czego zostało posłane, 

mianowicie zwrócić do Niego serca Jego ludu. 

Psalm jest jednym z najpiękniejszych, to modlitwa za dzisiejszych wierzących, 

którzy chcą wiedzieć, jak nawrócić się do Pana i kroczyć Jego ścieżką. Tylko 

fragment z tego: „Panie, spraw, abym poznał Twoje drogi, … naucz mnie 

swoich ścieżek, spraw, abym chodził w Twojej prawdzie i naucz mnie …” Jest 

to rodzaj mentalności, z jaką wszyscy powinniśmy wrócić do Boga i 

przygotować się się na powtórne przyjście Mesjasza. 

Św. Paweł w swoim liście zachęca także nas, a zwłaszcza tych, którzy utknęli w 

swoim postępie na swojej duchowej drodze: „czynicie coraz większy postęp w 

takim życiu, jakim macie żyć: w życiu, którego chce Bóg…” 

Na koniec Jezus zachęca was, abyście uważali na siebie, bo inaczej wasze serca 

będą wypełnione… troskami życia, a ten dzień rzuci się na was nagle, jak 

pułapka. Troski życia mogą wypełnić nasze serca, jeśli zbytnio się na nich 

skupiamy Niezrównoważone podejście do codziennego życia prowadzi do 

duchowej głuchoty. Kiedy nie poświęcicie wystarczająco dużo czasu, aby 



zatrzymać się i pomodlić razem jako para lub jako rodzina i starać się poznać 

przesłanie Ojca, wasze serce straci wrażliwość i pragnienie Boga, i staniecie się 

duchowo ślepi i głusi . Myślę, że wielu z nas cierpi z tego powodu, ponieważ 

wielu z nas nie może dowiedzieć się, co Bóg Ojciec chce nam powiedzieć. 

Potraktujcie więc ten Adwent jako nowy początek i przeznaczcie trochę czasu 

na czytanie Biblii lub wspólnie, jako rodzina, módlcie się o swoje potrzeby i 

zapal świecę, symbol Chrystusa, który jest światłem świata. 


