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Temat: Św. Jan Chrzciciel wzywa do pokuty i nawrócenia.  

 

(Łk 3, 1-14) 1 Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. 

Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip 

tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; 2 za najwyższych 

kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna 

Zachariasza, na pustyni. 3 Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił 

chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, 4 jak jest napisane w księdze 

mów proroka Izajasza:  

Głos wołającego na pustyni:  

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!  

Każda dolina niech będzie wypełniona, 5 każda góra i pagórek zrównane,  

drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi!  

6 I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.  

Wezwanie do nawrócenia5 

 

7 Mówił więc do tłumów, które wychodziły, żeby przyjąć chrzest od niego: 

«Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? 8 

Wydajcie więc owoce godne nawrócenia; i nie próbujcie sobie mówić: "Abrahama 

mamy za ojca", bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci 

Abrahamowi. 9 Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc 

drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone».  

Szczególne wskazania 
  

10 Pytały go tłumy: «Cóż więc mamy czynić?» 11 On im odpowiadał: «Kto ma 

dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak 

samo czyni». 12 Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: 

«Nauczycielu, co mamy czynić?» 13 On im odpowiadał: «Nie pobierajcie nic 

więcej ponad to, ile wam wyznaczono». 14 Pytali go też i żołnierze: «A my, co 

mamy czynić?» On im odpowiadał: «Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie 

uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie». 

 

Odpowiedz na pytania:  

1. Co to jest nawrócenie? 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

1. W jaki sposób możemy w Adwencie przeżywać nawrócenie? 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………...... 
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