
У име Оца и Сина и Светога Духа,  

Велики празник, празник Свете Тројице, празник Духова, празник 
Педесетнице. То су браћо и сестре разни називи једног истог догађаја. 

Данашњи велики празник јесте у ствари празник силаска Светога 
Духа на Апостоле, празник којим су завршени сви хришћански 
празници од Божића, па до Вазнесења Господњега. Јер Господ је обећао 
Својим ученицима пре Свога Вазнесења рекавши: Седите у Јерусалиму 
док се не обучете у силу с висине – и они су заиста били у просторији у 
којој су обитавали у молитви, очекујући обећање свога Учитеља. 

У данашњи дан у дан педесети од Васкрсења и десети од 
Вазнесења, Дух Свети је сишао на Апостоле у виду огњених језика, 
просветио их, охрабрио их, умудрио их и упутио шта треба да чине, 
онако као што је Господ и рекао: А када дође Дух Истине упутиће вас на 
сваку истину.  

И ти исти, до данашњега дана, обични галилејски рибари, 
неписмени људи, нешколовани, без факултета, без диплома, постали су 
учитељи целоме свету примивши Духа Светога, а то је био дан јеврејске 
Педесетнице, када је Јерусалим био препун народа са разних страна - у 
Делима апостолским се набраја седамнаест народа, којих је било тада 
на празнику, који су говорили разним језицима. И Свети Апостоли 
примивши Духа Светога изашли су смело пред тај народ и почели да 
проповедају, они су проповедали, а сви су чули да говоре његовим 
језиком, сви су разумели ту беседу.  

А шта су Апостоли проповедали тога дана, браћо и сестре? – 
Проповедали су Господа Христа, Разапетога ради нас људи, 
Пострадалога, али Васкрслога и Вазнесенога. То је била суштина и 
остала проповед Светих Апостола, то је суштина проповеди Цркве 
Христове на земљи.  

И управо после те проповеди Светих Апостола на данашњи дан, 
многи од присутних људи, око пет хиљда, је поверовало у Господа 
Христа. То је била прва Црква на земљи, она Црква за коју је Господ 
рекао: Основаћу Цркву Своју и врата пакла неће јој одолети. И данас, 
данас је празник – рођендан Цркве Христове на земљи.  

Ми знамо у обичном животу како се цела породица радује рођењу 
једнога детета, иако је то рођење за смрт, јер дете чим се роди оно ступа 
на стазу која води гробу, али се радујемо његовом доласку на овај свет и 



прослављамо тај дан. Некада то није било, данас јесте, да се славе 
рођендани деци, али и деца обележавају рођендане својих родитеља и 
не само да се родитељи радују рођенданима своје деце, већ се и деца 
радују рођенданима својих родитеља, своје мајке, свога оца. Отуда и 
нама данас браћо и сестре толика духовна радост, јер је ово рођендан 
наше Мајке – Цркве Православне у којој живимо, у којој се ми духовно 
рађамо, јер сваки крштени човек у име Оца и Сина и Светога Духа, 
постаје члан те Цркве, постаје део Тела Христовога, његов уд, тако да је 
данас и нама рођендан, свакога од нас, јер је рођендан Цркве чији смо 
ми део. 

 То је браћо и сестре она тајна коју је Господ донео са собом на 
земљу и открио је људима, открио је Тројичнога Бога, Оца, Сина и 
Светога Духа и оставио ученицима својим аманет и заповест: Идите у 
свет и научите све народе – чему? – ономе што сам вам заповедио, 
крстећи их у име Оца, Сина и Светога Духа. И све крштене душе у вери 
Православној данас се радују браћо и сестре рођендану своје Мајке 
Цркве.  

Господ је дошао и Својим животом и Својим учењем показао 
људима како треба да живе овде на земљи. Својим Васкрсењем победио 
је смрт, победио грех, победио ђаволе за нас људе. Својим Вазнесењем 
на Небо показао је пут нашем телу, његов коначни циљ, као што је 
природа људска у Господу Христу вазнесена изнад свих Небеса, изнад 
Херувима и Серафима, изнад Анђела и Арханђела - то је циљ ради којег 
је човек створен.  

А данас, данас је Дух Свети сишао на Цркву Божју и постао је 
душа Цркве Христове на земљи. Зато све што се у Цркви догађа, све 
свете тајне, извршавају се силом Духа Светога, јер све што се у Цркви 
збива, све што се ради нашег спасења догађа, бива: од Оца, кроз Сина у 
Духу Светоме. Зато је данас велики празик, зато је толика радост наша 
духовна браћо и сестре и данас и сутра и прекосутра, три дана славимо 
овај празник, као три дана Божића, три дана Васкрса. То је један од 
највећих хришћанских празника.  

Нека би Дух Свети, који је сишао на Апостоле, али који је сишао и 
на свакога од нас када смо крштени и миропомазани, нека би и остао 
на нама Дух Свети, упућивао нас и водио кроз овај живот, чувао нас од 
греха и саблазни и учио нас шта треба да чинимо, упућујући нас на 
сваку истину Божју, да бисмо и ми проживели овај живот онако 
богоугодно, као што су проживели Свети Апостоли и њихови 



наследници Свети Оци, Свети Мученици, Свети Пустињаци које 
славимо током целе године свакога дана, да бисмо и ми, угледајући се 
на њих, идући њиховим стопама верујући њихову веру Православну, 
живећи по тој вери као што су они живели, да Господ и нас удостоји 
Царства Небескога и живота вечнога у њему.  

Да бисмо када пођемо одавде нашли се тамо, где се налазе наши 
славни и свети преци. Да са њима и са Свима Светима и ми славимо 
Бога у Тројици: Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове 
векова, амин.  

Срећан и Богом благословен празник! 


