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Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

 

Św. Łukasz mówi nam, że podczas chrztu Jezusa otworzyło się niebo. W 
tekście Janowym epizod chrztu Jezusa opisany jest słowami samego 
Chrzciciela: Jan dał takie świadectwo: "Ujrzałem Ducha, który jak 
gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie 
znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą powiedział do 
mnie: "Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego 
nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym". Ja to ujrzałem i daję 
świadectwo, że On jest Synem Bożym" 

  

Objawienie na weselu w Kanie 

 

Maryja staje pomiędzy swym Synem a ludźmi w sytuacji braków, 
niedostatków i cierpień. Jej pośrednictwo ma charakter wstawienniczy. 
Jako Matka równocześnie chce, aby objawiła się mesjańska moc Jej Syna. 
Matka Chrystusa staje się wobec ludzi rzecznikiem woli Syna, ukazując te 
wymagania, jakie winny być spełnione, aby mogła się objawić mesjańską 
moc Jej Syna. W Kanie, dzięki wstawiennictwu Maryi i posłuszeństwu 
sług, Jezus zapoczątkował "swoją godzinę". 

  

Głoszenie Królestwa Bożego - wzywanie do nawrócenia 

 

Królestwo Boże jest bliskie, jego przyjście jest przedmiotem modlitwy, 
wiara dostrzega już jego działanie w znakach, takich jak cuda, 
egzorcyzmy, wybór Dwunastu, głoszenie Dobrej Nowiny ubogim. W 
spotkaniach Jezusa z poganami wyraźnie widać, że dostęp do Królestwa 
otrzymuje się za pośrednictwem wiary i nawrócenia, a nie przez samą 
przynalezność etniczną. 

 

  



Przemienienie na Górze Tabor  

 

Jezus przez swoje znaki (cuda), a także przez czyny i słowa, daje poznać 
siebie Izraelowi. Głos Ojca stanowi niejako potwierdzenie z góry tego, co 
już dojrzewało w świadomości uczniów. Jezus chciał, ażeby na podstawie 
znaków i słów wiara w Jego Boskie posłannictwo i synostwo zrodziła się w 
świadomości jego słuchaczy niejako z wewnętrznego objawienia, które 
daje sam Ojciec. 

  

Ustanowienie Eucharystii  

 

Pokarm i napój, które w doczesnym porządku służą do podtrzymywania 
życia ludzkiego, w swym sakramentalnym znaczeniu wskazują i powodują 
uczestnictwo w życiu Bożym, które jest w Chrystusie, Winnym Krzewie. 
Życie to za cenę swej odkupieńczej ofiary przekazuje On swym 
"latoroślom" uczniom i wyznawcom. Świadczą o tym najwyraźniej słowa 
zapowiedzi eucharystycznej wygłoszone w synagodze w Kafarnaum: "Ja 
jestem chlebem żywym, który zstąpił a nieba. Jeśli kto spożywa ten 
chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za 
życie świata. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie 
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" . 

 

 


