HRVATSKI
Nedjelja Pedesetnice C
Različiti su darovi, a isti Duh;
i različite službe, a isti Gospodin;
i različita djelovanja,
a isti Bog koji čini sve u svima. (1 Kor 12,4-6)
Prvo čitanje

Djela apostolska 2,1-11

Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome
mjestu, eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. I ispuni
svu kuću u kojoj bijahu. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici
te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i
počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.
A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakoga naroda pod
nebom. Pa kad nasta ona buka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko
čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: "Gle!
Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na
svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije,
Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva
libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi
– svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela
Božja."
Drugo čitanje

1. Korinćanima 12,3b-7.12-13

Braćo i sestre! Nitko ne može reći: "Gospodin Isus" osim u Duhu Svetom.
Različiti su darovi, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita
djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje
Duha na korist. Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi
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udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi
smo u jedno tijelo kršteni: bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I
svi smo jednim Duhom napojeni.
Evanđelje

Ivan 20,19-23

Kad bî uvečer onoga dana, prvog u tjednu – a učenici u strahu od Židova
bili zatvorili vrata – dođe Isus, stane u sredinu i kaže im: "Mir vama!" To
rekavši pokaza im ruke i rebra. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina.
Isus im stoga ponovno reče: "Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja
šaljem vas." To rekavši, dahne u njih i kaže im: "Primite Duha Svetoga.
Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im."
Za razmišljanje
Duhovi: Duh Božji silazi na apostole, prožima ih i čini iz šačice ljudi, okupljene u
strahu iza zidova, veliki narod, koji kliče i pjeva i propovijeda o čudesima Božjim.
To je sat rođenja Crkve, čovječanstva sa novim srcem i novim duhom, koje svijetu
glasno propovijeda radosnu vijest o oproštenju grijeha. Prošlo je vrijeme straha i
promatranja samih sebe. Došlo je vrijeme, kad duh prolazi sve granice i cijelo
čovječanstvo želi dovesti do cilja – usmjeriti ga na Boga.
Duhove ne smijemo odvajati od uskrsa. Isprva blagdan žetve, svršetak određenog
vremenskog razdoblja, dobra je slika Božjeg spasiteljskog djelovanja: to je plod
uskrsa, ispunjenje i potvrda Isusova uskrsnuća, njegovog uzašašća Ocu i njegovog
trajnog prisustva. Gospodin je ispunio svoje obećanje i poslao svoga Duha, koji od
sada cijelu zemlju ispunja svojim plamenom.
Po čudovitom daru poslanja Duha blagdan Duhova postaje blagdanom
intenziviranja božanske prisutnosti. Duh povezuje i ujedinjuje ljude s Isusom
zauvijek; i tako postiže već u zemaljskom bivstvovanju novo nebo i novu zemlju,
preobrazbu svih stvari. Duh daje, da vječni život već ovdje na zemlji započinje.
Pokušajmo se dati voditi od njega. On će nas povesti u budućnost koja je – Bog
sam.
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Nedjelja Pedesetnice C
Različiti su darovi, a isti Duh;
i različite službe, a isti Gospodin;
i različita djelovanja,
a isti Bog koji čini sve u svima. (1 Kor 12,4-6)
Prvo čitanje

Djela apostolska 2,1-11

Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu,
eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. I ispuni svu kuću u
kojoj bijahu. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan
na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim
jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.
A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakoga naroda pod nebom.
Pa kad nasta ona buka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti
svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: "Gle! Nisu li svi ovi što
govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom
jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije,
Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice
Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim
jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja."

Drugo čitanje

Rimljanima 8,8-17

Braćo i sestre! Oni koji su u tijelu ne mogu se Bogu svidjeti. A vi niste u tijelu,
nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj
nije njegov. I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je
život zbog pravednosti. Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u
vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu
svome koji prebiva u vama. Dakle, braćo i sestre, dužnici smo, ali ne tijelu da
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po tijelu živimo! Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom
usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete. Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. Ta
ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u
kojem kličemo: "Abba! Oče!" Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo
djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici
Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i
proslavimo.

Evanđelje

Ivan 14,15-16.23b-26

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: "Ako me ljubite, zapovijedi ćete
moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s
vama zauvijek. Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti
njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi
mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla.
To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će
Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve
što vam ja rekoh."

Za razmišljanje
Duhovi: Duh Božji silazi na apostole, prožima ih i čini iz šačice ljudi, okupljene u strahu iza
zidova, veliki narod, koji kliče i pjeva i propovijeda o čudesima Božjim.
To je sat rođenja Crkve, čovječanstva sa novim srcem i novim duhom, koje svijetu glasno
propovijeda radosnu vijest o oproštenju grijeha. Prošlo je vrijeme straha i promatranja samih
sebe. Došlo je vrijeme, kad duh prolazi sve granice i cijelo čovječanstvo želi dovesti do cilja –
usmjeriti ga na Boga.
Duhove ne smijemo odvajati od uskrsa. Isprva blagdan žetve, svršetak određenog vremenskog
razdoblja, dobra je slika Božjeg spasiteljskog djelovanja: to je plod uskrsa, ispunjenje i potvrda
Isusova uskrsnuća, njegovog uzašašća Ocu i njegovog trajnog prisustva. Gospodin je ispunio
svoje obećanje i poslao svoga Duha, koji od sada cijelu zemlju ispunja svojim plamenom.
Po čudovitom daru poslanja Duha blagdan Duhova postaje blagdanom intenziviranja božanske
prisutnosti. Duh povezuje i ujedinjuje ljude s Isusom zauvijek; i tako postiže već u zemaljskom
bivstvovanju novo nebo i novu zemlju, preobrazbu svih stvari. Duh daje, da vječni život već ovdje
na zemlji započinje. Pokušajmo se dati voditi od njega. On će nas povesti u budućnost koja je –
Bog sam.
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