
Васкрсење и Педесетница 

 

Драга дечице, помаже Бог! 

Као што смо увек радили на почетку часа, тако вас и сад молим да 

када приступите читању веронауке, да се сами или са мамама и 

татама, помолите молитвом Оче наш! 

Празник Васкрсења Христовог прославили смо пре две недеље. У 

прву недељу после Васкрса (7 дана после Васкрса) сећали смо се 

апостола Томе и зато се та недеља зове Томина недеља. Свети 

апостол Тома није био ту кад се васкрсли Христос појавио међу 

апостолима на сам дан Васкрса. Када су му апостоли рекли да је 

Христос васкрсао, он није веровао и рекао је да док не стави прсте 

своје у ране његове да неће веровати ономе што му причају. Седам 

дана касније, апостоли су окупљени 

на молитви и сада је са њима и Тома. 

Тог тренутка долази међу њих 

Христос, прилази апостолу Томи и 

каже: „Пружи прст свој амо и види 

руке моје; и пружи руку своју и метни 

у ребра моја, и не буди невјеран него 

вјеран.“ А Тома му одговара: „Господ 

мој и Бог мој!“ Христос му тада каже да је поверовао зато што га је 

видео, али благо онима који не видеше а вероваше. Они који не 

видеше а вероваше смо и сви ми који нисмо живели у Христово 

време али верујемо у Њега и Његово васкрсење из мртвих. 

Друга недеља после Васкрса посвећена је женама мироносицама. 

Црква је изабрала да им се на овај начин захвали за сву верност 

Христу. Жене мироносице су остале под Крстом кад су Христа 

разапели да буду са Богородицом иако су се сви апостоли, осим 

светог Јована Богослова, разбежали. 

Оне су биле храбре и нису жалиле да 

изгубе свој живот за Христа. Ту исту 

храброст показале су и на Васкрс, када 

су ујутру рано пошле да помажу тело 

Христово иако су знале да римски 

војници чувају гроб. Господ их је благословио тако да су оне прве 



сазнале да је васкрсао из мртвих, а тек после њих апостоли којима 

су оне пренеле радосну вест. 

Христос је са својим ученицима провео још 40 дана поучавајући их 

свему, а у 40. дан вазнео се на небо. Тај празник се зове Спасовдан 

и њега славимо увек 40 дана после Васкрса и 

увек у четвртак. Пре него што се вазнео, Христос 

је обећао апостолима да ће им послати Светога 

Духа и да се труде да проводе време на окупу. 

Десет дана после вазнесења, апостоли су заједно 

у једној соби окупљени. Одједном се чује силна 

хука и Дух Свети у виду пламених језичака сиђе 

на апостоле. Тада се догодило велико чудо. 

Апостоли су изашли на терасу и почели причати 

окупљеном народу који је у Јерусалим дошао са свих крајева света 

на језицима које до тада апостоли нису знали. Причали су о Христу, 

а сви окупљени су их разумели на свом језику о чему говоре. Тај 

дан се крстило око три хиљаде људи. Овај 

празник се зове Педесетница (јер је 50 дана 

после Васкрса) или Тројице (зато што је Дух 

Свети, треће лице Свете Тројице, сишао на 

апостоле). 

ЗАДАТАК: Напишите у свеске по 1 реченицу о 

апостолу Томи, женама мироносицама, 

Спасовдану и Педесетници. 

 

Будите добри и здрави! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица!  

Молитва „Богородице Дјево“ 

 

 

 

 

 

 


