
У име Оца и Сина и Светога Духа. 

И данас браћо и сестре славимо тај чудесни догађај, који се десио 
педесети дан по Васкрсењу Христовоме, догађај силаска Светога 
Духа на Апостоле у виду огњених језика. Онда када су они после 
Вазнесења Господња на небу, добили упуство Господње: „Седите у 
Јерусалиму, док се не обучете у силу са висине“. Они су се вратили у 
Јерусалим са Горе Маслинске, и тамо проводили време у једној 
просторији затвореној, закључаној из страха од Јевреја који су тада 
Христа гонили и његове Ученике такође. И тачно у десети дан од 
Вазнесења, у педесети дан од Васкрсења Христовога, Господ је 
испунио своје обећање дато Ученицима, и послао је силу са висине. 
То је био Дух Свети, треће лице Свете Тројице у виду огњених језика 
који је сишао, и од тих плашљивих, простих, неуких Галилејских 
рибара створио своје чудесне Апостоле и Ученике, неустрашиве 
борце ко за истину за Православну веру, за Господа Христа, јер они 
од тог момента напунише се те силе са висине, и почеше јавно 
проповедати.  

Шта су Апостоли проповедали тога првога дана постојања Цркве 
Божије у овоме свету? Проповедали су Господа Христа, распетога и 
васкрслога. То је била срж и остала срж и основ и темељ све 
Апостолске проповеди, и свих учења Цркве за 2000 година. Силазак 
Светога Духа на Апостоле уједно је био и рођендан Цркве, јер је и то 
Господ обећао својим Ученицима: „Основаћу Цркву своју и врата 
паклена неће је надвладати“. Што значи да је Господ од својих 
дванаест Апостола, поставио камен темељац за Цркву своју, а онда 
силаском Светога Духа на Апостоле та Црква се разрасла и 
обухватила цео свет, као што је оно семе горушичино које је 
најмање али кад порасте буде велико дрво у коме птице вију свога 
гнезда. Тако је и овде се то десило чудо Божије, па је Црква Божија 
рођена на данашњи дан, на јучешњи дан уствари. Јуче је био дан 
Свете Тројице и силаска Светога Духа, а данас је посебан дан када 
прослављамо управо ту силу са висине, те благодатне дарове које је 



Дух Свети донео на земљу предао Апостолима, а преко њих и свим 
њиховим Ученицима и следбеницима до дана данашњега.  

Но, данас поред тога великога и дивнога дана и славља браћо и 
сестре, десило се да прослављамо и Свете Апостоле Вартоломеја и 
Варнаву, двојицу од седамдесет Ученика Христових који су такође 
били испуњени овом силом са висине Духом Светим, и они су 
проповедали Јеванђеље Христово по целоме свету. Не само 
проповедали, него су и животе своје положили за Господа свога, и 
за веру ону коју су проповедали, коју су примили од Господа, и коју 
су проширили по целоме свету. Данас наш отац Варнава, он слави 
свој свети имендан и зато смо и пререзали овај славски колач. Нека 
би Господ дао молитивама Светог Апостола Варнаве и теби оче 
Варнава те силе са висине, силе Духа Светога који испуњава и 
надахњује све следбенике Христове, да се и ти угледаш на Светог 
Апостола Варнаву, на „сина Утехе“ како су га звали, јер то и значи 
име Варнава „син Утехе“, онај који иде и теши оне који су 
ожалошћени, који су увређени, који су обесправљени.  

Нека би дао Господ и теби те силе Апостолске, да и ти у своме 
животу будеш верни следбеник њиховога живота, њиховога учења, 
али и њиховог примера у животу. Како би смо сви браћо и сестре 
живећи том силом Духа Светога који испуњава Цркву Божију овде 
на земљи чији смо ми сви чланови, да би смо и ми постали достојни 
Царства Христовога, Царства Небескога и живота вечнога, ради чега 
је Господ и сишао на ову земљу, оваплотио се, живео са људима, 
учио људе, пострадао од људи али и Васкрсао у Трећи дан. Ради 
чега? Да би људима дао живот вечни.  

Нека би Господ и нас удостојио Царства свога небескога и живота 
вечнога у њему, да тамо и ми са свима Светима, са Светим 
Апостолима Варнавом и Вартоломејем и осталима, славимо и ми 
чудесног Господа Исуса Христа са Оцем и Духом Светим, Тројицу 
јединосушну и нераздељиву кроза све векове и сву вечност. Амин! 


