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Temat: Chrzest Pański - namaszczenie Chrystusa do wypełnienia zbawczej 

misji. 

 W pierwszą niedzielę po Objawieniu Pańskim 

Kościół obchodzi święto Chrztu Pana Jezusa. Napełnienie 

Duchem Świętym nazywamy inaczej namaszczeniem. Od 

chwili chrztu Pan Jezus rozpoczyna dzieło, dla którego 

przyszedł na ziemię - dzieło zbawiania ludzi. Jako 

odpowiedzialny i oczekiwany Mesjasz, pragnie pojednać 

wszystkich z Bogiem przez zgładzenie grzechów i 

udzielenie Ducha Świętego tym, którzy w Niego wierzą. 

Chrzest Jezusa 

 

 13 Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. 14 Lecz Jan powstrzymywał Go, 
mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» 15 Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak 

godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe5». Wtedy Mu ustąpił. 16 A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast6 wyszedł 
z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. 17 A głos z 

nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». (Mt 3, 13-17) 

  

Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i 

fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym 

sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni 

do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem 

podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się 

od Niego, jak kochać bliźnich. Przez chrzest należę do Chrystusa i jestem powołany do głoszenia Dobrej 

Nowiny.  

Odpowiedz na pytania:   

1. Po co Pan Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela? 

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

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

2. Kim staliśmy się przez Chrzest? 

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

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

Modlitwa: 

"Wszechmogący wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na 
którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem. Spraw, aby Twoje przybrane 
dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze żyły w Twojej miłości. Amen"  

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=246#P5
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=246#P6

