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Ponovno s radošću otkriti ljepotu svoga krštenja

Draga braćo i sestre!

Ove nedjelje, nakon svetkovine Bogojavljenja, slavimo blagdan Krštenja Gospodnjega, koji
zaključuje liturgijsko boićno vrijeme. Danas gledamo u Isusa koji je, u dobi od oko trideset godina,
dao da ga Ivan krsti u rijeci Jordanu. Bio je to krst obraćenja, koji je koristio simbol vode kako bi
naznačio čišćenje srca i ivota. Ivan, zvan "Krstitelj", kao onaj koji je krštavao, propovijedao je ovo
krštenje Izraelu ne bi li tako pripravio skori dolazak Mesije; svima je govorio da nakon njega ima
doći netko drugi, veći od njega, koji će krstiti, ne vodom, nego Duhom Svetim (usp. Mk 1,7-8).
Tako, kada je Isus kršten u Jordanu, sišao je Duh Sveti, spustio se na Njega u tjelesnom liku
goluba, a Ivan Krstitelj spoznao je da je On Krist, "Jaganjac Boji" koji je došao oduzeti grijeh
svijeta (usp. Iv 1,29). Stoga je i krštenje u Jordanu također svojevrsno "bogojavljenje", objava
mesijanskoga identiteta Gospodinova i njegova otkupiteljskog djela, koje će svoj vrhunac dostići u
jednom drugom "krstu", krstu Njegove smrti i Njegova uskrsnuća, po kojemu će čitav svijet biti
očišćen u ognju boanskoga milosrđa (usp. Lk 12,49-50).

Za ovoga je blagdana Ivan Pavao II. običavao dijeliti sakrament krsta maloj djeci. I ja sam, prvi
put, jutros s radošću u Sikstinskoj kapeli krstio desetero novorođenčadi. Ovim malenima i njihovim
obiteljima, kao i kumovima i kumama, ponovno upućujem srdačni pozdrav. Krštenje djece izriče i
ostvaruje otajstvo novoga rođenja za boanski ivot u Kristu: roditelji vjernici donose svoju djecu do
krsnoga zdenca, koji predstavlja "krilo" Crkve, iz čijih se blagoslovljenih voda rađaju djeca Boja.
Dar što su ga kao tek rođeni primili, trai od njih da ga, kad odrastu, slobodno i odgovorno prihvate:
taj proces dozrijevanja vodit će ih potom do primanja sakramenta krizme ili potvrde, koji zapravo
potvrđuje krštenje, te će svakome dodijeliti "pečat" Duha Svetoga. Draga braćo i sestre, neka
današnja svetkovina bude prigoda i da svi kršćani ponovno s radošću otkriju ljepotu svoga
krštenja, koje je, ako se s vjerom ivi, uvijek aktualna stvarnost: ono nas stalno obnavlja na sliku



novoga čovjeka, u svetosti misli i djela. Krštenje, usto, sjedinjuje kršćane svih vjeroispovijesti.
Ukoliko kršteni, svi smo djeca Boja u Kristu Isusu, našem Učitelju i Gospodinu. Neka nam Djevica
Marija postigne da još bolje razumijemo vrijednost svoga krštenja te ga dostojnim ivljenjem
svjedočimo.

  

          

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


