J 14,16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze
Ez 37,9 I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów
do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych
pobitych, aby oŜyli».
J 15,26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy,
który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.
J 16,7 JednakŜe mówię wam prawdę: PoŜyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeŜeli nie
odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeŜeli odejdę, poślę Go do was.
Dz 2,4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami,
tak jak im Duch pozwalał mówić.
Dz 2,38 «Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech kaŜdy z was ochrzci się w imię
Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.
23. Którym odpuścicie grzechy, są im
zatrzymacie, są im zatrzymane».

odpuszczone,

a

którym

Mt 16,19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiąŜesz na ziemi, będzie
związane w niebie, a co rozwiąŜesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Mt 18,18 Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiąŜecie na ziemi, będzie związane
w niebie, a co rozwiąŜecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Mk 2,5-10 Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Synu, odpuszczają ci się twoje
grzechy». A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich:
«Czemu On tak mówi? On bluźni. KtóŜ moŜe odpuszczać grzechy, oprócz jednego Boga?»
Jezus poznał zaraz w swym duchu, Ŝe tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu nurtują te myśli w
waszych sercach? CóŜ jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje
grzechy, czy teŜ powiedzieć: Wstań, weź swoje łoŜe i chodź? OtóŜ, Ŝebyście wiedzieli, iŜ
Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka:
Dz 2,38 «Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech kaŜdy z was ochrzci się w imię
Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.
Dz 10,43 Wszyscy prorocy świadczą o tym, Ŝe kaŜdy, kto w Niego wierzy, przez Jego
imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».
Dz 13,38-39 Niech więc będzie wam wiadomo, bracia, Ŝe zwiastuje się wam
odpuszczenie grzechów przez Niego: KaŜdy, kto uwierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony
ze wszystkich grzechów, z których nie mogliście zostać usprawiedliwieni w Prawie
MojŜeszowym.
2 Kor 2,6-10 Niech juŜ takiemu wystarczy, kara, wymierzona przez większość spośród
was. Raczej wypada teraz wybaczyć mu i podtrzymać go na duchu, aby nie popadł ów
człowiek w rozpaczliwy smutek. Dlatego napominam was, abyście jego sprawę rozstrzygnęli
z miłością. W tym teŜ celu napisałem, aby was wypróbować i aby się przekonać, czy we
wszystkim jesteście posłuszni. Komu zaś cokolwiek wybaczyliście, ja teŜ mu wybaczam. Co
bowiem wybaczyłem, o ile coś wybaczyłem, uczyniłem to dla was wobec Chrystusa,

Stronice te zawierają Słowa Pisma Świętego.
Dlatego powinny być uczczone i godnie traktowane!

Niedziela Zesłania Ducha Świętego rok B:
J 20, 19-23
19.

20.

21.

22.

23.

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali
uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed śydami,
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie
ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja
was posyłam.
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha
Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są
im zatrzymane.

19. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali
uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed śydami,
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!»

Mk 16,14 W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im
brak wiary i upór, Ŝe nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
£k 24,36-49 A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój
wam!» ZatrwoŜonym i wylękłym zdawało się, Ŝe widzą ducha. Lecz On rzekł do nich:
«Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie
na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani
kości, jak widzicie, Ŝe Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy
oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do
jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do
nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi
się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie MojŜesza, u Proroków i w
Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest
napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone
będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.
Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś
pozostańcie w mieście, aŜ będziecie uzbrojeni mocą z wysoka».
J 20,26 A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z
nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!»
J 14,19-23 Jeszcze chwila, a świat nie będzie juŜ Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie,
poniewaŜ Ja Ŝyję i wy Ŝyć będziecie. W owym dniu poznacie, Ŝe Ja jestem w Ojcu moim, a
wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś
Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a równieŜ Ja będę go miłował i
objawię mu siebie». Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, cóŜ się stało, Ŝe nam się
masz objawić, a nie światu?» W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje,

będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i
będziemy u niego przebywać.
J 16,22 TakŜe i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się
serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać.
Mt 18,20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».
J 14,27 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.
Niech się nie trwoŜy serce wasze ani się lęka!
J 16,33 To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku,
ale miejcie odwagę: Jam zwycięŜył świat».
Ps 85,9-11 Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg: oto ogłasza pokój ludowi swemu i
świętym swoim; niech się nie stają znów nierozsądni. Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla
tych, którzy się Go boją, tak iŜ chwała zamieszka w naszej ziemi. Łaskawość i wierność
spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Iz 57,18-19 a drogi jego widziałem. Ale Ja go uleczę i pocieszę, i obdarzę pociechami
jego samego i pogrąŜonych z nim w smutku, wywołując na wargi ich dziękczynienie: Pokój!
Pokój dalekim i bliskim! - mówi Pan - Ja go uleczę.
Mt 10,13 Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie
zasługuje, niech pokój wasz powróci do was!
Ef 2,14 On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił
jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W swym ciele
20. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie ujrzawszy Pana.

J 20,26-29 A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i
Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój
wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę
i włóŜ /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu
odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, poniewaŜ Mnie
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
£k 24,39-40 Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i
przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, Ŝe Ja mam». Przy tych słowach
pokazał im swoje ręce i nogi.
1 J 1,1 To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie Ŝycia, co
ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce
J 16,22 TakŜe i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się
serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać.
Iz 25,8-9 raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z kaŜdego oblicza,
odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu:
Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, Ŝe nas wybawi; oto Pan, w którym złoŜyliśmy naszą
ufność: cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia!
£k 24,41 Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich:
«Macie tu coś do jedzenia?»

21. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał,
tak i Ja was posyłam».

J 14,27 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.
Niech się nie trwoŜy serce wasze ani się lęka!
J 13,20 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie
przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał».
J 17,18-19 Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja
poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
J 21,15-17 A gdy spoŜyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu
Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniŜeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, Ŝe Cię
kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!» I znowu, po raz drugi, powiedział do niego:
«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, Ŝe Cię
kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje!». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu
Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, Ŝe mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz
Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, Ŝe Cię kocham». Rzekł do
niego Jezus: «Paś owce moje!
Mt 10,16 Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węŜe, a
nieskazitelni jak gołębie!
Mt 28,18-12 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest
wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam
przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aŜ do skończenia świata».
Dz 1,7-8 Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił
swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aŜ po krańce ziemi».
Mk 16,15-18 I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie
potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą
wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węŜe brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego
wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».
£k 24,47-49 w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę
na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aŜ będziecie uzbrojeni mocą z
wysoka».
2 Tm 2,2 co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaŜ
zasługującym na wiarę ludziom, którzy teŜ będą zdolni nauczać i innych.
19. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha
Świętego!

Rdz 2,7 wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza
tchnienie Ŝycia, wskutek czego stał się człowiek istotą Ŝywą.

Hi 33,4 I mnie teŜ stworzył duch BoŜy, tchnienie Wszechmocnego i mnie uczyniło.

