
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Ево, браћо и сестре, дивног дана, дочекасмо славу овог светог манастира у овој 

новој капели иако недовршеној, али свакако капели која свима нама улива велику радост, 

која на симболичан начин док се гради, надзиђује, изграђује, открива нам дубоку 

симболику и смисао и данашњег празника, празника изливања Духа Светога у виду 

огњених језика на свете апостоле, Духа Светога који саздаје, пресаздаје и утемељује 

Цркву Христову, утемељује Цркву на том вечитом, непоколебљивом камену, камену вере 

наше - Исусу Христу који је темељ и основ Цркве Божије.  

На данашњи дан догодио се тај чудесни догађај, догађај којим је Богочовек 

Христос завршио Свој земаљски домострој спасења. Свако дело, поготову божанско дело 

има свој логични смисао, има свој логични почетак, средину и крај. Тако и тај 

богочовечански домострој спасења који је Христос богочовек уредио овде на земљи, 

спасења рода људског почео је Његовим светим овоплаћењем, примањем људске природе, 

а завршава се управо Светом Педесетницом. У моменту Његовог славног Вазнесења, Он је 

обећао Својим светим ученицима и апостолима да ће им послати другог утешитеља, Духа 

Светога, који ће их упутити у сваку божанску тајну, умудрити и укрепити. Заиста, на 

данашњи дан Христос Богочовек је испунио Своје свето обећање, то узвишено обећање, и 

излио у виду огњених језика Свог Пресветог Духа на Своје свете ученике и апостоле. 

Оног истог Духа Светога који је треће лице Свете Тројице. И у томе јесте величина овог 

празника, јер нам овај празник открива тајну, најдубљу тајну наше вере хришћанске, у 

потпуности нам разоткрива тајну Свете Тројице. Сам Дух Свети, треће лице Свете 

Тројице, кроз Богочовека Христа, дат је роду људском да нас сабира у Цркви Христовој, 

да нас сабира у вери Христовој, да у Цркви Христовој, у којој је Он са Богочовеком 

Христом и Оцем Небеским на тајанствен начин савршава спасење рода људског, пребива 

до краја света и века и у сву вечност.  

Дух Свети, како чусмо у овим дивним богослужбеним песмама, савршава 

свештенике, излива пророштва, умудрује просте рибаре и од њих чини богослове. Зато су 

свети апостоли, након силаска Светог Духа, Духом Светим просвећени, освећени и 

укрепљени, иако пре тога будући прости рибари, били су способни да ту тајну вере, тајну 

Свете Тројице смело, храбро и непоколебљиво исповеде широм васељене, да проповедају 

веру у Свету Тројицу, у исту ону Свету Тројицу у коју смо се сви ми крстили, Оца и Сина 

и Светога Духа. Управо просвећени, оснажени и освећени, обожени благодаћу Духа 

Светога, свети апостоли су, иако прости Галилејци и рибари, били најмудрији људи који 

су ходали овим светом и проповедали ту најдубљу и највећу мудрост, најдубљу и највећу 

тајну, тајну Свете Тројице. Ону тајну коју нам је Христос Богочовек открио Својим 

доласком у овај свет. Открио нам је да Господ стоји у једној суштини али у три лица, 

Јединицу у Тројици и Тројица у Јединици, да је Бог у суштини Један и увек Један али Бога 

у једној суштини славимо у триипостасју, у три лица Оца и Сина и Светога Духа. Ова 

тајна, коју нам је Христос богочовек донео у овај свет, у потпуности је откривена роду 

људском управо на овај данашњи празник када је Дух Свети у виду огњених језика преко 

светих апостола дат свима онима који поверују и крсте се у Свету Тројицу, Оца, Сина и 

Светога Духа, у оног духа Светога који је равно силан и равно моћан и јединосушан са 

Христом, Исусом Христом, сином Божјим и са Оцем Небеским. 



Нека би Господ Бог и на све нас православне хришћане излио Духа Свога Светога 

који пребива у Цркви Христовој, који свршава сва тајинства у Цркви Христовој, који 

извршава све детаље кроз које се ми спасавамо, нека би Дух Свети пребивао и у нама 

самима, нека би силом Његовом сви ми били заиста храмови Духа Светога, испунили ону 

дубоку и кратку поуку Светог Серафима Саровског који је рекао да је смисао нашег 

хришћанског живота стицање благодати Духа Светога. Нека би нас Господ укрепио и 

усправио да целог свог живота стремимо ка овом циљу и да овакав смисао нашег живота 

овде на земљи живећи и испунимо и тиме задобијемо Живот Вечни у Царству Небеском, 

да у њему славимо свету и вечиту, обожавану Тројицу, Оца и Сина и Светога Духа.  

Ја бих се још захвалио нашем епископу и нашем духовном оцу што по овој 

врућини није штедео своју старачку снагу и здравље него је дошао да нас укрепи. Морам 

да исповедим своју велику радост а верујем и радост свих вас. Сваки манастир у епархији 

представља дом епископа епархијског. Епископ епархијски је прави домаћин у сваком 

манастиру и као што се у сваком дому и кући увек осећа радост и мир само онда када је 

домаћин у тој кући, тако и ми осећамо радост, мир и спокој и испуњење у срцима нашим 

онда кад је наш духовни отац и епископ управо овде са нама. Захваљујем Вам преосвећени 

владико на данашњем доласку, на Вашим светим молитвама које нас укрепљују и 

охрабрују. Живели, на многаја љета! 


