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ДУХОВИ, Тројицa, Силазак Светог Духа на Апостоле, празник који
представља рођендан хришћанске Цркве; а празнује се 50. дан после
хришћанске Пасхе (Васкрса), па се зове и Педесетница (грч.
Πεντηκοστή). Овај хришћански празник одговара јеврејском празнику
Педесетнице, који се светковао као Празник седмица (недеља) или
Празник жетви (2 Мој 34,32), исто у 50. дан после Пасхе. У хришћанској
Цркви на Педесетницу светкује се спомен на Силазак Светог Духа на
Апостоле.
У педесети дан по Васкрсењу и десети дан по Вазнесењу, излила се
обилата благодат Светог Духа на ученике Христове, и напунила их
снагом да Христов закон на земљи утврде: «И кад се наврши педесет
дана бијаху сви апостоли једнодушно на окупу. И уједанпут настаде
шум са неба као хујање силнога вјетра, и напуни 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.» (Дaп
2,1-4) Тако се испуни оно што је Исус Христос својим ученицима пред
одлазак на Небо обећао. Сила Светога духа одмах је почела да
дејствује јер је Св. Петар након тога ватреном речју придобио три
хиљаде људи за Христову науку...У Црквеној иконографији, Силазак
Светог Духа представљен је верном сликом како Апостоли седе са
стране, са упражњеним местом на челу (то место је за Господа Христа,
који се десет дана раније вазнео на небо). Исус Христос је једном
приликом ο јеврејском празнику Педесетнице гледао како се излива
вино и вода, коју су Јевреји захватали са Силоамског бунара, и
узвикнуо: «Ко је жедан нека дође κ мени да пије!», чиме је хтео да
каже: Силоамске воде нестаће; жртвеник ће пропасти па и храма
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нестаће, али човечија душа ће увек бити жедна воде спасења, а ту воду
могу вам само Ја дати, јер сам Ја неисцрпни и вечни извор живота! Овај
празник установили су још Апостоли, и он увек пада у недељу. Пошто је
Бог Син обећао да ће послати Светог Духа, а Бог Отац дозволио, сва
Три лица Божија учествују у том догађају. Тог дана цркве се ките
зеленим гранчицама и посипају травом. Догађај овог дана представља
се на икони: скуп Апостола, а међу њима и Света Дјева Марија
Богородица, и над главама сваког по један пламичак као ватрени језик.
Но, може се представити и у облику три путника, кад се Бог код
Мамвријског храста, јавио праоцу Авраму (1 Мој 18,1-2). Овај празник се
повезује и ca старим временима, када се славио празник жетве, радости
и љубави. Десет девојака обуку се и оките лепо, па зађу од куће до
куће, а међу њима је једна краљ, једна краљица, једна барјактар, а
остале су дворкиње. Држећи јатагане обавијене пешкирима, играју и
певају песме ο женидби, удаји, просидби, срећном састанку, радости
око деце. Тројице се славе као велики празник у Шумадији. Тог дана
ишле су многим селима крстоноше.
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