Mt 3,17 A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie».
J 5,37 Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani
Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza;
J 12,28-30 Ojcze, wsław Twoje imię!». Wtem rozległ się głos z nieba: «JuŜ wsławiłem i
jeszcze wsławię».Tłum stojący to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł
przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze
względu na was.
2 P 1,17-18 Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł
od wspaniałego Majestatu: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I
słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.
Mk 9,7 I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn
umiłowany, Jego słuchajcie!».
Ps 2,7 Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: «Tyś Synem moim, Ja Ciebie
dziś zrodziłem.
Iz 42,1 Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, Ŝe Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.
Mt 17,5 Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się
głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»
£k 9,35 A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!»
J 1,32-34 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, Ŝe On jest
Synem BoŜym».
J 3,16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, Ŝe Syna swego Jednorodzonego dał, aby kaŜdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał Ŝycie wieczne.
J 3,35-36 Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma Ŝycie
wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy Ŝycia, lecz grozi mu gniew BoŜy».
J 5,20-23 Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i
jeszcze większe dzieła ukaŜe Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza
umarłych i oŜywia, tak równieŜ i Syn oŜywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi
nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają
cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.
J 6,69 A myśmy uwierzyli i poznali, Ŝe Ty jesteś Świętym Boga».
Kol 1,13-15 On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego
umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów. On jest obrazem
Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec kaŜdego stworzenia, bo w Nim zostało
wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne,
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla
Niego zostało stworzone.
Stronice te zawierają Słowa Pisma Świętego.
Dlatego powinny być uczczone i godnie traktowane!

Niedziela Chrztu Pańskiego w roku B:
Mk 1,7-11
7.

(Jan Chrzciciel) tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie
jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.
8. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.
9. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana
chrzest w Jordanie.
10. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak
gołębicę zstępującego na siebie.
11. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie.

7. (Jan Chrzciciel) tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja
nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego
sandałów.

Mt 3,11 Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest
ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem
Świętym i ogniem.
Mt 3,13-15 Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, Ŝeby przyjąć chrzest od
niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty
przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić
wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił.
£k 7,6-7 Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był juŜ niedaleko domu, setnik wysłał do
Niego przyjaciół z prośbą: «Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach
mój. I dlatego ja sam nie uwaŜałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a
mój sługa będzie uzdrowiony.
J 3,28-31 Wy sami jesteście mi świadkami, Ŝe powiedziałem: Ja nie jestem Mesjaszem,
ale zostałem przed Nim posłany. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel
oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyŜszej radości na głos oblubieńca. Ta zaś
moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał. Kto przychodzi
z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, naleŜy do ziemi i po ziemsku
przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim.
J 1,26-27 Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie
znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego
sandała.
Dz 13,24-25Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi
izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: "Ja nie jestem tym, za kogo mnie
uwaŜacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach".

8. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem
Świętym.

9. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od
Jana chrzest w Jordanie.

Prz 1,23 Powróćcie do moich upomnień, udzielę wam ducha mojego, nauczę was moich

Mt 3,13-15 Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, Ŝeby przyjąć chrzest od
niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty
przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam
wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.
£k 3,21 Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus takŜe przyjął chrzest. A gdy się
modlił, otworzyło się niebo
J 1,30-31 To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie MąŜ, który mnie
przewyŜszył godnością, gdyŜ był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale
przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».

zaleceń.

Iz 32,15 Wreszcie zostanie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się
sadem, a sad za las uwaŜany będzie.
Iz 44,3-4 Bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Przeleję
Ducha mego na twoje plemię i błogosławieństwo moje na twych potomków. Wyrastać będą
jak trawa wśród wody, jak topole nad bieŜącymi wodami.
Ez 36,24-27 Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i
przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali
czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych boŜków. I dam wam
serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam
wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście Ŝyli według mych
nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.
Jl 3,1 I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze
prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia.
J 1,33 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.
Dz 1,5 Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym.
Dz 2,17 W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą
prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny
Dz 2,2-4 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i
napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im teŜ języki jakby z ognia, które się
rozdzieliły, i na kaŜdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym,
i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Dz 10,45 I zdumieli się wierni pochodzenia Ŝydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, Ŝe
dar Ducha Świętego wylany został takŜe na pogan.
Dz 11,15-16 Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich, jak na nas na
początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: "Jan chrzcił wodą,
wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym".
Dz 19,4-6 «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego,
który za nim idzie, to jest Jezusa» - powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w
imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włoŜył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili
teŜ językami i prorokowali.
1 Kor 12,13 Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić
jedno Ciało: czy to śydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy teŜ zostali
napojeni jednym Duchem.
Tt 3,4-6 Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze
względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas
przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie
przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,

10. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i
Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie.

Mt 3,16 A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu
się niebiosa i ujrzał Ducha BoŜego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.
J 1,32-34 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, Ŝe On
jest Synem BoŜym».
Iz 63,11 Wtedy wspomnieli o dniach przeszłości, o słudze Jego, MojŜeszu. GdzieŜ Ten,
który wydobył z wody pasterza swej trzody? GdzieŜ Ten, który tchnął w jego wnętrze swego
Świętego Ducha?
Iz 63,19-64,2 Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił - przed Tobą skłębiły się góry, podobnie jak
ogień pali chrust i sprawia wrzenie wody - abyś dał poznać Twe imię wrogom. Przed Tobą
drŜeć będą narody, gdy dokonasz dziwów nadspodziewanych, <Zstąpiłeś: przed Tobą
skłębiły się góry> i o których z dawna nie słyszano.
Iz 42,1-4 Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, Ŝe Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni
podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie
zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani
nie załamie, aŜ utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy.
£k 3,21-22 Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus takŜe przyjął chrzest. A gdy się
modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica
a nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».
J 1,32 Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i
spoczął na Nim.
11. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie
mam upodobanie.

