
Вазнесење и Педесетница 

 

Драга децо, помаже Бог! 

Замолила бих вас, као што смо и до сада чинили, да на почетку 

читања веронауке изговорите молитву „Оче наш“. 

За овај час настављамо наше истраживање Новога Завета и 

празника који су у њему описани. Празници Вазнесења Христовог 

и Педесетнице тј. Силаска Светога Духа на апостоле описани су у 

књизи Дела апостолска. Овде вам остављам опис тих догађаја. 

Вазнесење Христово (Спасовдан) 

Још 40 дана након Васкрсења Христос се јављао 

својим ученицима-апостолима, говорећи им о 

Царству Божијем. Пре него што се вазнео на небо 

дао им је заповест да се не удаљују из Јерусалима 

и да ће примити силу кад сиђе Дух Свети на њих, 

након чега ће почети да шире  и сведоче веру по 

Јерусалиму и по свој Јудеји и Самарији, све до 

краја земље. У 40. дан извео их је на Маслинску 

гору и док су још гледали, подиже се и узе га облак испред очију 

њихових. „И док нетремице гледаху за Њим како иде на небо, гле, 

два човека у хаљинама бијелим стадоше поред њих. И они рекоше: 

Људи Галилејци, што стојите и гледате на небо? Овај Исус који се 

од вас вазнесе на небо, тако ће исто доћи као што Га видјесте да 

одлази на небо.“ (види Дела апостолска 1, 3-11) 

Важно је знати да Вазнесење Христово или Спасовдан славимо 

увек у 40. дан после Васкрса и увек у четвртак. То је слава града 

Лознице, слава нашег храма на Лагатору, као и слава наше 

престонице – града Београда. 

Силазак Светог Духа на апостоле (Тројице, 

Духови или Педесетница)  

Апостоли су послушали Христа и били су сви 

једнодушно на окупу у молитви Богу. Педесет дана 

након Васкрса (зато је један од назива за празник 

Педесетница), а десет дана након Вазнесења 

Христовог, десио се један од најчудеснијих догађаја 



у историји Цркве или како га неки зову - рођендан Цркве. Апостоли 

су били заједно у једној соби „и уједанпут настаде шум са неба као 

хујање силнога вјетра, и напуни се сав дом гдје они сјеђаху; и 

показаше им се раздијељени језици као огњени, и сиђе по један на 

свакога од њих. И испунише се сви Духа Светога и стадоше 

говорити другим језицима, као што им Дух даваше да казују.“ (види 

Дела апостолска 2, 1-42) 

Дакле, на апостоле су сишли мали пламенчићи и они су почели 

говорити језицима које до тада нису познавали. Будући да је то 

било време јеврејског празника, у Јерусалиму се окупило много 

људи из читавог света. Слушајући апостоле како говоре њиховим 

језицима о великим и славним делима Господњим они су се веома 

зачудили. Тада им се обратио апостол Петар и рекао да је догађај 

који се десио предвидео пророк Јоил још у Старом Завету и да је 

управо Христос тај Месија којег су чекали. Након саслушане беседе 

они који су радо примили његову беседу крстише се и у тај дан 

Цркви приступи око три хиљаде душа.  

Празник се зове Духови јер је Дух Свети сишао на апостоле, 

Тројице јер је људима поред Оца и Сина откривено и треће лице 

Свете Тројице – Дух Свети и Педесетница јер је празник увек 50 

дана након Васкрса. Овај празник се, као и Божић и Васкрс, слави 

три дана и познат је као преслава многих српских домова. 

 

Молитва „Богородице Дјево“ 

Христос васкрсе! 

Будите ми здраво! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица. 

 


