
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

И данас браћо и сестре велики празник, празник Свете Тројице, 
празник Духа Светога. Јуче смо прославили силазак Светог Духа 
на апостоле у виду огњених језика, а данашњи дан је посвећен 
посебно Светоме Духу, јер Он је један од Тројице, један од три 
лица Божанска који је у ствари један Бог. По томе се ми 
хришћани разликујемо од осталих народа јер сви народи верују 
у нешто и у некога а ми верујемо у Бога јединога, правога, 
истинитога, али који се појављује у три лица – Бога Оца, Бога 
Сина и Бога Духа Светога. Јуче је био рођендан Цркве, посејано 
је оно мало зрно горушичино и ево за две хиљаде година 
разрасло се по целој земаљској кугли, обухватило све народе и 
све крајеве земаљске. 

А данас, данас вршимо браћо и сестре прослављање Светог Духа 
Божијега, Његову Божанску благодат која се даје свима људима, 
која је прво надахнула свете апостоле када је Дух Свети сишао 
на њих те су од плашљивих људи постали неустрашиви борци 
за истину Божију, за васкрсење Христово, за Јеванђеље Господа 
Христа. У Цркви Божијој, како кажу свети Оци, све бива у Светој 
Тројици и од Свете Тројице. Од Оца кроз Сина у Духу Светоме. И 
до данас све у Цркви, све тајне, све требе, све што се врши све се 
благосиља Духом Светим – благодаћу Његовом. Тако у освећењу 
воде, тако у свештању масла, тако у крштењу нашем, тако у 
светој Евхаристији увек се призива Дух Свети да својом 
божанском силом изврши то дејство. Ми људи смо само 
представници рода људскога али ми својом силом ништа не 
вршимо него Дух Свети врши и извршује све те тајне. Зато може 
да буде неко и недостојан од свештенослужитеља али вредност 
тајне не зависи од његове светости или савршенства него од 
Духа Светога. То је дакле, благодат Божија која се даје свакоме 
човеку који се крсти у име Оца и Сина и Светога Духа. 



Нека би Господ молитвама Свете Богородице, светих угодника 
Својих, светих апостола и светог мученика краља Јована 
Владимира српскога чији данас празник такође славимо да нас 
и наш цео народ српски просвети Духом својим Светим, да нам 
дарује милост своју и благодат своју да живимо као што су 
живели наши славни свети преци, да држимо веру православну 
као што су они држали, да испуњавамо заповести Божије као 
што су они то чинили јер само тако и само тада можемо бити и 
називати се потомцима Светога Саве и потомцима наших 
славних светих предака. И само тада и само тако ако нашу веру 
очувамо и предамо је нашим млађим покољењима ми ћемо се 
удостојити када пођемо из овога света, а данас – сутра сви 
морамо поћи, да нас Господ прими у Царство своје небеско 
тамо где се сви светитељи Божији налазе и да тамо са њима 
светима и ми славимо Оца и Сина Светога Духа Тројицу 
једносушну и нераздељиву у све векове и сву вечност.  

Амин.  

Срећан и Богом благословен данашњи празник и ово свето 
место. 


