О Богу Духу Светом, који од Оца исходи

А кад дође утјешитељ, кога ћу вам послати од оца,

Дух истине, који од оца исходи, он ће свједочити за мене (Јован 15, 20) Недокучне су
дубине бића Божјега, браћо. Но Бог нити се сакрио од нас сасвим нити нам је открио
све. Колико немоћ наша може носити, толико нам је откривено; колико год нам је
потребно за спасење, толико нам је откривено. О Духу Светом откривено нам је, да Он
од Оца исходи и Сином се шаље. Нека нико не тражи више, да не би пао у заблуду. Чим
од Оца исходи, значи да је једног бића с Оцем; чим се Сином шаље, да настави службу
Сина, значи да је раван Сину.
Отац
свједочи
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м е н е, рекао је Господ Исус најпре; а сад каже за Духа истине:
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м е н е. Оба су сведока једнака, зато се Господ позива час на једног час на другог. И
Онај који је свједочио и Онај који ће сведочити једнаки су у битности, јер не би Господ
оставио сведока за будућност мањег од сведока из прошлости. Овако ми говоримо по
човечански и у односу к времену, у ствари троје сведоче вечно на небу, по речима
Јеванђелиста:
јер
је
троје
што

1/2

О Богу Духу Светом, који од Оца исходи

свједочи
на
н е б у:
О т а ц,
Ријеч
и
свети
Д у х,
и
ово
је
троје
ј е д н о.
Има људи, који тврде, да Дух Свети исходи од Оца и Сина. Ко им је то открио, и кад? Ми
знамо, да Дух Свети од Оца исходи, јер нам је то открио Син Божји, Господ наш Исус
Христос. Зато одбацујемо оне додатке нашој вери православној, који се не слажу са
речима самога Господа. Но да се усвоје речи Господа пречистог потребна је велика
чистота срца. Зато се више трудимо да очистимо срце наше од страсти него ли да се
љубопитно навозимо умом на бескрајне дубине бића Божјег са нечистим срцем, јер ко је
год тако чинио, пао је у јерес и душу своју изгубио.
О Господе Боже, велики и моћни, хвала Ти што си нам се јавио кроз Спаситеља
нашег Исуса Христа, те знамо да нисмо деца мрака него синови светлости. Теби слава и
хвала вавек. Амин.
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