
У име Оца и Сина и Светога Духа, 

Празник Свете Тројице, празник Педесетнице, завршни празник у 
домостроју нашег спасења браћо и сестре. Тајну спасења рода 
људскога започео је Господ рођењем у витлејемској пећини, 
вршио је целога Свога живота на земљи, а завршио данашњим 
празником слањем Светога Духа на своје Свете ученикe и 
апостоле. Јер апостоли Његови беху некњижевни људи, беху 
обични галилејски рибари, занатлије, цариници и из других 
народних слојева и они су били људи као што смо и ми сви остали 
људи, од исте материје сачињени, и они су били људи који су се 
плашили. Зато када су ухватили Господа у гетсиманском врту они 
су сви као плашљивци, као кукавице разбежали.  

Када се Господ вазнео на небо четрдесети дан, онда су они били 
затворени у једној кући, због страха од Јудеја, јер су били обични 
људи, али њима је њихов Учитељ обећао: Седите у Јерусалиму док 
се не обучете у силу с висине - за недуго од ових дана. И заиста у 
педесети дан од Васкрсења Христовога и у десети дан од Његовога 
славног Вазнесења на Небо, сишао је Дух Свети на апостоле у виду 
огњених језика на свакога од њих и они су одмах осетили једну 
другу снагу у себи, једну другу храброст, једну другу способност 
коју до тада нису имали. Изашли су пред народ, више се нису 
ничега плашили и почели су да проповедају окупљеноме народу, 
а народа је било са разних страна, јер је то био празник јеврејске 
Педесетнице, када се у Јерусалиму сливало мноштво народа из 
дијаспоре, који су примили Јеврејску веру и долазили на празнике 
у Јерусалим. 

Када су апостоли почели да проповедају Христа Васкрслога они су 
сви чули беседу на своме језику, па су помислили: Ови људи мора 
да су се напили овако рано негде вином, па говоре неким 
језицима разним. У ствари тада апостол Петар иступа пред њих и 
објашњава: Нису они пијани браћо и сестре, него је ово испуњење 
обећања Божјега које рече преко Пророка, да ће у последње дане 
излити благодат Духа Светога и да ће људи бити оспособљени да 
говоре разним језицима.  

И они су проповедали кога и шта, у тај дан силаска Светога Духа? 
– проповедали су Господа Христа, Распетога и Васкрслога. То је 



била суштина проповеди апостолске и у то време и касније и до 
дана данашњега, јер Хришћанство почива на Васкрсењу 
Христовоме. Да Христос није васкрсао не би било данас 
Хришћанства у свету, не би било и нас овде у овој малој 
катакомби браћо и сестре. Али Христос је васкрсао, одржао своје 
обећање послао је апостолима силу с висине, та сила с висине је 
управо Дух Свети који је сишао на апостоле тај дан. Сишао на 
апостоле и на Цркву Христову, коју је Господ основао на Себи, јер 
је рекао Апостолу: На овом камену – на том исповедњу вере, да је 
Христос Син Бога живога – сазидаћу Цркву Своју и врата пакла 
неће јој одолети. Дакле, овај празник, који се зове Света Тројица, 
зове се Духови, зове се Педесетница у ствари јесте рођендан Цркве 
Христове на земљи.  

После те прве проповеди апостола на тај дан, поверовало је у 
Господа Христа велики број људи, око пет хиљада – каже у Светом 
Писму – и то је била прва Црква Христова и они су били сви 
испуњени том силом божанском, силом Духа Светога, а апостоли 
су проповедали даље, по Јерусалиму, по Јудеји и даље по целоме 
тада познатоме свету. Проповедали Господа и крштавали људе у 
име Оца и Сина и Светога Духа, онако као што је Господ 
заповедио: Идите по целоме свету и научите све народе крстећи 
их у име Оца и Сина и Светога Духа, учећи их да држе све што сам 
вам заповедио.  

То је велика тајна, то је велика заповест, није довољно браћо и 
сестре да будемо крштени, није довољно да се назовемо великим и 
узвишеним именом Хришћана, потребно је да извршимо све што 
је Господ заповедио, а то значи божанске заповести садржане у 
Јеванђељу Хростовоме, које је Црква проповедала две хиљаде 
година и данас проповеда. Јер у Цркви Божјој постоје свете тајне и 
свете врлине, које се људима дају као средство за живљење 
хришћанскога живота, потребно ради нашега спасења.  

Све те свете тајне и свете врлине извршава Дух Свети, јер он је тај 
који је постао душа Цркве Христове на земљи. Он је Тај који је 
надахнуо Свете Оце да проповедају, проповеднике да проповедају, 
подвижнике да се подвизавају, мученике да страдају за Господа 
свога. Зато је календар наше Православне Цркве испуњен свакога 
дана многим Светитељима, знаним и незнаним. Много је више 



угодника Божјих него што је могло да стане у један календар, али 
сви су они постали то што јесу управо благодаћу Духа Светога, том 
силом с висине коју су примили апостоли на данашњи дан. Та 
благодат Духа Светога која испуњава свете апостоле испуњавала 
је и свете пророке у Старом Завету, те су прорицали будуће 
догађаје везане за Господа Исуса Христа, за оснивање Цркве, за 
спасење рода људскога. Све то чини један - исти Дух Божански, 
треће Лице Свете Тројице, и будући да се на данашњи дан, на 
празник Духова, Света Тројица показала у пуноћи Својој, тај дан 
се назива Света Тројица, иако се Света Тројица показала људима и 
на празник Богојављења, на дан крштења Господа Исуса Христа, 
али на данашњи дан то откривање Свете Тројице било је потпуно 
и зато се тај дан тако назива.  

Благодат Светога Духа браћо и сестре смо примили сви ми у тајни 
светога Крштења када смо постали хришћани, неко као мало дете, 
неко као одрастао, али свеједно када, Дух Свети у нама пребива и 
у нама дела, те се ми трудимо према нашим моћима да испунимо 
оно што нам је Господ заповедио. Јер само живећи на такав начин 
ми се припремамо да наследимо Царство Небеско, да наследимо 
живот вечни ради којега је Господ и дошао на земљу и живео са 
људима, да би људима открио и показао, даровао живот вечни. 
Зато је Господ дошао. А живот вечни је да познамо Господа Бога и 
Господа Исуса Христа, нашега Спаситеља.  

То је Јеванђеље Христово то је наука Цркве Православне. По тој 
науци да живимо, тој науци су нас учили свети преци, тој науци 
да учимо нашу децу и омладину, да се име Христово у нашем 
народу и у нашој земљи овде у нашој отаџбини земаљској слави и 
помиње до краја и свршетка света и века, а ми сви који по томе 
живимо да се удостојимо Царства Небескога, када пођемо одавде 
да нас Господ прими у живот вечни у Царство Своје, да и ми тамо 
са Свима Светима славимо Оца и Сина и Светога Духа, кроза све 
векове и сву вечност, амин.  

Нека је срећан и Богом благословен данашњи празник и данашња 
слава и овој сестри која је припремила славски колач и свима 
вама браћо и сестре, који сте дошли овде и који се трудите да 
одржимо нашу веру Православну неупрљану, неокрњену, 
ненарушену било каквим заблудама и јересима, ма како да се оне 



зову: екуменизам, папизам и некако друкчије. Вера Православна 
је једина вера која спасава и у којој се спасавамо. Амин, Боже дај. 


