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Dziś w Liturgii Kościoła obchodzimy uroczystość chrztu Pańskiego. Wspominamy moment, 

kiedy Chrystus jako Syn Boży nie mający żadnego grzechu stanął pośród grzeszników, by  

z rąk Jana Chrzciciela przyjąć chrzest nawrócenia w Jordanie. Nie potrzebował chrztu, bo był 

święty, ale uczynił to, by pokazać nam, że jest we wszystkim solidarny z ludźmi. Jezus staje 

pośród innych ludzi jako brat wśród braci, bo jest „BOGIEM Z NAMI”, Bogiem, który stał 

się człowiekiem nie po to, by potępiać, lecz dla zbawienia całej ludzkości. Ten gest 

solidarności jest także wyrazem Jego pragnienia we wszystkim należeć do Boga i jedynie od 

Niego zależeć. Ostatecznie też staje się on także dla nas wzorem i przykładem do 

naśladowania. 

Gdy Izraelici przychodzili do Jana Chrzciciela, by przyjąć chrzest nawrócenia, oznaczało to, 

że całe swoje życie chcą poddać Bogu i Jego osądowi oraz pragną od tej chwili pełnić jedynie 

Jego wolę. Jezus podejmując decyzję przyjęcia chrztu z rąk Jana wyraża takie same 

pragnienie. Nie potrzebuje nawrócenia, bo nie miał żadnego grzechu, ale pragnie objawić się 

światu jako Ten, który zgadza się na wolę Ojca i chce ją wypełnić. Jest to Jego świadomy, 

dobrowolny wybór, decyzja, której pozostanie wierny aż do końca, do ostatniego tchnienia na 

krzyżu, kiedy wypowie słowo: „wykonało się” i odda ducha. Świadkami tego są nie tylko 

jego bracia, stojący na brzegu Jordanu, ale przede wszystkim sam Bóg, który decyzję Jezusa 

przypieczętowuje słowami: „To jest mój Syn Umiłowany, w którym mam upodobanie”. 

Potwierdza tym samym synostwo Jezusa, a także Jego powołanie i misję, którą było 

zbawienie wszystkich ludzi. Jezus wypełnił swoją misję oddając swoje życie na krzyżu za 

każdego z nas, aby wyzwolić nas z pod panowania grzechu i śmierci. Poprzez swoje 

zmartwychwstanie zaś otworzył dla nas niebo i dał nadzieję na życie wieczne w swoim 

królestwie. My dzisiaj możemy korzystać z owoców Jego śmierci i zmartwychwstania dzięki 

naszemu chrztu św., przez który zostaliśmy zjednoczeni z Nim w Jego śmierci  

i zmartwychwstaniu. Czy jednak pamiętamy o tym w naszej codzienności i żyjemy 

świadomie łaską chrztu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw przypomnieć sobie 

czym jest w ogóle chrzest i jakie są jego skutki dla życia wiary.  

Chrzest jest wydarzeniem fundamentalnym w życiu wiary, pewnym początkiem. Nie jest 

zwykłym historycznym faktem z życia chrześcijańskiego, lecz przeżyciem, które ma być dalej 

rozwijane i pogłębiane. Zapoczątkowuje on drogę naśladowania Chrystusa w tajemnicy Jego 

śmierci i zmartwychwstania, która swą kontynuację i realizację otrzymuje w codzienności. 

Skutki zaś, które pozostawia, świadczą o wielkim jego znaczeniu dla życia duchowego. 

Wśród nich wyróżniamy po pierwsze możliwość udziału już tu na ziemi w owocach 

zbawienia dokonanego przez Chrystusa. Chrześcijanin zanurzony w Jego śmierci  

i pogrzebany z Panem razem z Nim powstaje do nowego życia, które jest zadatkiem życia 

wiecznego. Jako dziedzic Boga a współdziedzic Chrystusa z nadzieją oczekuje przyjścia Pana 

w chwale, kiedy wszystkim we wszystkim będzie Bóg. 

Przyjmując chrzest, człowiek otrzymuje również od Boga dar Jego Ducha, który uzdalnia go 

do podjęcia nowej drogi życia. Dzięki Duchowi Świętemu doświadcza przemiany i nowości 

życia oraz upodabnia się do Pana. Dalej, skutkiem chrztu świętego jest odpuszczenie 

grzechów. Człowiek jest poddany złu i grzechowi, które w tym świecie okazują swoją 

władzę. „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” – pisze św. Paweł  

w Liście do Rzymian. Przez chrzest jednak człowiek został uwolniony od ich panowania,  

a poddany działaniu Ducha Świętego. To nakłada na niego obowiązek unikania grzechów  

i prowadzenie stylu życia zgodnego z chrześcijańskim powołaniem. Jak Chrystus 

zmartwychwstały żyje dla Boga, tak również i ci, którzy przez chrzest zostali z Nim złączeni 

w śmierci i zmartwychwstaniu, żyją tak jak On. 



Chrzest przynosi człowiekowi także dar nowego życia oraz włącza go we wspólnotę 

Kościoła. Wszyscy ochrzczeni tworzymy Ciało Chrystusa – Kościół i jesteśmy dziećmi 

Bożymi. Stajemy się także świątynią Ducha Świętego, otrzymujemy tytuł syna Bożego, brata 

i współdziedzica Chrystusa. 

Jeżeli zostaliśmy ochrzczeni w imię Trójcy Świętej, to wszystko, co zostało wyżej 

wymienione, jest naszym udziałem tu i teraz, każdego dnia i w każdym czasie. Ale też jest to 

dar, który nas zobowiązuje. Dzięki Jezusowi nie tylko mamy zbawienie, ale także przykład 

życia, które jest dla nas wzorem. On upodobnił się do nas we wszystkim oprócz grzechu, 

byśmy my mogli upodobnić się do Niego. Mamy stawać się takimi jak On: pokornymi  

i posłusznymi wobec Boga Ojca oraz miłosiernymi i solidarnymi względem braci. A wtedy 

sam Bóg da o nas świadectwo: To jest mój syn umiłowany, moja córka umiłowana, w których 

mam upodobanie. 

Wdzięczni Bogu za dar naszego chrztu prośmy Go o łaskę, byśmy prowadzeni mocą Ducha 

Świętego żyli jako dzieci i dziedzice Boga i Chrystusa dając świadectwo naszej wiary.   

 


