
О СВЕТОМЕ ДУХУ



УВОД
-Свака наша молитва и свако богослужење започиње обраћањем 
Духу Светоме,призивањем-епиклезом Духа Светог Утјешитеља.

-Свети Дух,одувијек присутан и активан,

-Приликом Стварања Свијета:

        “Дух Божији дизaше се над водом”

                                 (пост 1:2)



-У Старом Завјету,Он је:

                    “Говорио кроз пророке”,како ми 
исповједамо у вјеровању.

-Био је присутан при отеловљењу и Крштењу Господа Исуса 
Христа(Мт.1:18,Лк.3:22)

-Свети Јован Крститељ је био испуњен Духом Светим(Лк. 1:15)

-Свети Дух је открио старцу Симеону да је младенац кога је 
држао у рукама Спаситељ Исус Христос(Св.Лк. 2:25-26)

-Апостоли су примили Светог Духа(Јн. 20:22).



Сила и дејство светога духа
-Силом и дејством Светога Духа,полагањем руку,епископи и 
свештеници примају дарове Светога Духа потребне да би 
наставили рад Апостола(дел.апос.8:18,19:6)

-Сила и дејство Светог Духа су водили Апостоле и Црква од 
њеног почетка до данас.(Дап.5:28)

-Свако од нас посебно прима Духа Светог кроз крштење,
миропомазање и друге Свете Тајне.Он је присутан у нама,а ако 
ми тога нисмо свјесни то је ради тога што нисмо”обновили дух 
наш у нама”



Пророк Давид је молио Господа:“Учини ми Боже,чисто срце и 
дух прав покори у мени.Немој ме одгурнути од лица Својега и 
Светога Духа Својега немој узети од мене.”(Пс. 50:51,10-11)
значи треба да очистимо срца,да бисмо се удостојили да 
будемо обитавалиште Духа Светога.

-Свети Глигорије Ниски наглашава јединство природе и 
различитост лица Свете Тројице и каже...не мисли се Оца без 
Сина нити се Син ѕамишља без Свртог Духа.

-Јер немогуће је достићи Оца осим ако нас Син подигне и 
немогуће је називати Исуса Господом осим у Светом Духу…

-Свети Оци нису само раѕмишљали и учили о Светом Духу,већ су 
за њим жудјели и доживљавали га емоционално и рационално.

-Ради тога да бисмо постали свјесни присуства Светог Духа и 
његове силе и дејства треба да чинимо оно што нам  Симеон 
Нови Богослов савјетује:

     “Испитајмо Душе Своје Браћо,да провјеримо да ли је 
печат Духа Светога у Нама.”



Православно богослужење
-У Православном Богослужењу стално се показује улога и 
значај Духа Светога,како у животу Цркве уопште,тако и 
посебно у богословљу Цркве.

“Духа не гасите-пише апостол Павле

Солуњанима пророштва не презирите

Све испитујте,добра се држите.”
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