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Oto mój Syn 
 

     Dzisiejszą niedzielę kończącą okres 

Narodzenia Pańskiego wspominamy chrzest 

Pana Jezusa w rzece Jordan. Zdajemy sobie 

sprawę, że był to akt solidarności ze 

wszystkimi ludźmi. Przez przyjęcie chrztu 

Jezus pragnął ukazać drogę pokuty i 

nawrócenia. Jesteśmy Mu wdzięczni za ten akt 

solidarności z grzesznikami.  

     Chrystus, przychodząc do Jana Chrzciciela, poddał się pokornie woli Ojca, który jest w 

niebie i jako Baranek Boży wziął na swoje barki grzechy wszystkich ludzi, całego świata. 

Chrzest w rzece Jordan zapowiada i niejako przygotowuje Jego chrzest "w śmierci" (Mk 

10,38), który doprowadzi Go do zmartwychwstania.  

     Chrzest, jaki otrzymuje Chrystus od Jana, został ukoronowany samym zstąpieniem Ducha 

Świętego pod postacią gołębicy i uroczystym proklamowaniem Boskiego Synostwa Jezusa 



przez Ojca z niebios. Jest także zapowiedzią zesłania Ducha Świętego, czyli inauguracji chrztu 

w Duchu dla całego Kościoła i dla wszystkich, którzy do niego wstąpią.  

     Moment chrztu Jezusa rozpoczyna Jego 

mesjańską, publiczną działalność na uświęconej 

ówczesnej ziemi. Ojciec Niebieski ustanawia 

Chrystusa 

przymierzem dla 

ludzi i świata, dla 

wszystkich 

narodów.  

     Kiedy mówimy o chrzcie Jezusa, wspomnijmy i nasz 

chrzest, który dokonał się kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt 

lat temu. Zostaliśmy wtedy wszczepieni w Mistyczne Ciało 

Chrystusa, jakim jest Kościół. Wycisnął on na naszej duszy 

niezatarte znamię, którego nikt i nic nie może wymazać. 

Staliśmy się współdziedzicami Królestwa Bożego. Bóg oczyścił nas z grzechu pierworodnego i 

wyznał miłość każdemu z nas. Wypowiedział słowa znad Jordanu: "Tyś mój Syn, w Tobie 

mam upodobanie". Syn, którego umiłowałem.  

     Wiemy, że Jezus jest światłością narodów. A czyja, zwykły człowiek, jestem światłością dla 

innych? Czym jest dla mnie chrzest? Czy pamiętam o obowiązkach wynikających z przyjęcia 



tego sakramentu? Przecież wszyscy na mocy 

chrztu staliśmy się dziećmi Bożymi, mamy prawo 

i jednocześnie obowiązek składać Ofiarę Nowego 

Przymierza razem z Jezusem Chrystusem, głosić 

wielkie dzieją Boże, zmieniać świat na lepsze i 

dawać świadectwo wiary swoim życiem. Po 

przyjęciu sakramentu chrztu jesteśmy zdolni do 

wybierania dobra i odrzucania zła. Dawajmy więc 

świadectwo naszej wiary i wybierajmy dobro 

każdego dnia. Odrzucajmy zło i dobrem je 

zwyciężajmy. Jezu, dopomóż nam, byśmy byli 

zawsze dobrymi chrześcijanami!  
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