У име Оца и Сина и Светога Духа!
Нека је, браћо и сестре, срећан и Богом благословен овај велики
празник, овај велики дан и ово свето место у коме нас је Дух
Свети сабрао да се данас заједно Богу помолимо и милост од
Бога измолимо. И за себе, и за наше сроднике и за наше
пријатеље и за цео наш народ и за све народе на земљи да сви
познају Бога у Тројици – Оца, Сина и Светога Духа и да раде на
своме спасењу. Данас празник Педесетнице, празник Свете
Тројице, празник силаска Светога Духа на апостоле. То је круна
домостроја спасења које је Господ Христос извршио за људски
род овде на земљи. До данашњега дана Господ је учинио све
што је требало, али је недостајао печат. Као на било ком
документу који све лепо пише али ако нема печата онда није
важећи. А Господ је обећао својим ученицима и апостолима;
најпре им је обећао Духа Светога који ће постати од Оца, а пред
своје вазнесење, значи пре десетак дана кад смо славили
Спасовдан – Вазнесење Господње, Он је поручио својим
ученицима – седите у Јерусалиму док се не обучете у силу с
висине, а онда, онда ћете испунити оно што сам раније казао
идите по целоме свету и проповедајте Јевађеље свакоме
створењу. Јер без Светога Духа апостоли нису могли то
учинити. Без Светога Духа они су били обични људи као и сви
ми данас, чак страшљивији него многи данас од нас. Зато кад
ухватише њиховога учитеља они се разбегоше као врапци када
кобац падне међу њих. И онда и после васкрсења од страха ради
јеврејскога они су тамо били закључани у једној просторији где
им се Господ и јавио по васкрсењу кроз закључана врата. Они су
били у страху, а после вазнесења они се вратише са радошћу са
горе маслинске. Зашто са радошћу? Јер су видели свога учитеља
да се прославио, да се узнео са телом на небо и да им је обећао
послати Духа Светога. Седите у Јерусалиму док се не обучете у

силу с висине. И они су десет дана провели заједно у молитвама,
и гле у педесети дан старозаветне Пасхе – Педесетнице, то је
јеврејски празник, кад је било много народа у Јерусалиму са
разних страна који су говорили разним језицима онда се десило
чудо. Апостоли су били унутра у једној зборници, у једној сали,
и гле зачу се велика хука с неба као силан и јак ветар и гле сиђе
Дух Свети на апостоле у виду огњених језика. Не само да је
народ чуо него је и видео пламене језике где силазе и стају на
свакога од њих. И они препорођени силом Духа Светога
изађоше пред народ на неку терасу, на неки балкон и почеше
да проповедају. Шта? Васкрслога Господа. Оно што их је Господ
учио за три и по године то су проповедали скупљеном народу. А
народ се мало чудио, то је било у девет сати ујутру. Прво су
помислили да су се опили, да су пијани па зато говоре на
разним тако неразумљивим језицима. Али мало касније чули
су да они говоре на свакоме разумљивом језику. И онда апостол
Петар иступи испред свих и објасни: ово што се десило, што
сте чули и што видите то је испуњење пророштва – послаћу
Духа Светога и говориће разним језицима. И онда им је
проповедао Господа Христа и у тај дан три хиљаде људи је
поверовало. И тако је пало то зрно горушичино у плодну земљу
и почело да доноси стоструке плодове. Зато се данашњи
празник, браћо и сестре, узима као рођендан Цркве. На
данашњи дан је Црква рођена. Па као што свечано
прослављамо, то раније није било али у новије време да,
рођендан својој деци тако и православни хришћани
прослављају рођендан своје Мајке Цркве. Иначе у Цркви се
славе само три рођендана – рођендан Господа Христа, рођендан
Свете Богородице и рођендан светог Јована Крститеља, а све
остале светитеље које славимо, славимо њихове духовне
рођендане – дан њиховога страдања за веру своју, дан када су
прешли из овога пролазног живота у вечни, бесмртни живот у

Царству небеском. То је духовно рођење. И ми ако хоћемо да
славимо, и ми имамо своје духовно рођење то је дан крштења
нашега. Тада и ми попут апостола примамо дарове Духа
Светога на нас, и зато и можемо да се називамо хришћанима и
да извршавамо заповести Божије. Јер Господ је рекао: „Без мене
не можете чинити ништа.“ А Дух Свети је тај који нас
просвећује, који нас умудрује, који нас укрепљује и даје снаге
духовне и телесне да останемо у вери својој, да останемо на
путу наших светих славних предака, на путу Светога Саве,
владике Николаја, оца Јустина; на путу који су и апостоли
проповедали и свети Оци раширили по целоме свету. Ето то је
данашњи празник браћо и сестре – празник силаска Светог
Духа на апостоле и празник Педесетнице.
Нека би Господ дао молитвама Свете Богородице, светих
славних и свехвалних апостола, светог равноапостолног цара
Константина и Јелене чији празник такође данас славимо, нека
би они нама помогли својим светим молитвама да и ми
примимо и задржимо Духа Светога у душама нашим и у
срцима нашим да би живећи њиме удостојили се вечнога
живота у Царству Христа Бога нашега да тамо са свима светима
и ми славимо Оца и Сина и Светога Духа, Тројицу јединосушну
и нераздељиву кроза све векове и сву вечност. Амин.
Срећан и Богом благословен празник.

