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Nedjelja Pedesetnice B 
 
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 B 
 
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 Galaćanima 5,16-26 
 
Braćo i sestre! Po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi 
protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne 
činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom. 
A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, 
vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, 
strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, 
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kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti. 
Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, 
vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Koji su Kristovi, razapeše 
tijelo sa strastima i požudama. Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo! 
Ne hlepimo za taštom slavom! Ne izazivajmo jedni druge, ne zaviđajmo jedni 
drugima! 
 
 
Evanđelje Ivan 15,26-27; 16,12-15 
 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: Kada dođe Branitelj koga ću vam 
poslati od Oca – Duh Istine koji od Oca izlazi – on će svjedočiti za mene. I vi 
ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom. Još vam mnogo imam kazati, ali 
sada ne možete nositi. 
No kada dođe on – Duh istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti 
sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On 
će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima 
Otac, mojega je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će 
vama." 
 
 
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. 


