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Бог се јави! Ваистину се јави!
Заиста Бог се јави овде на земљи као Богочовек Исус Христос.
Пре неколико дана смо прославили Рођење Господа Христа, а
данас славимо празник Богојављење, када се Господ наш
крстио у Јордану од Јована и када се заиста Бог јавио у пуној
својој светлости и пуноћи. Рођење Господа Христа је било, да
кажемо, непознато људима. О томе су знали Света
Богородица, праведни Јосиф и нешто пастира и она тројица
мудраца. Цео остали свет није био упознат са тим шта се
десило и ко је тај што се родио. Зато је било потребно да
проведе тридесет година Господ живећи у овоме свету као и
сви остали људи, радећи свој посао заједно са старцем
Јосифом и припремајући се за своју велику мисију. А кад се
наврши време, када Господ постаде пунолетан по ондашњим
законима, а то је тридесет година, Он је тада требао да крене у
своју мисију ради које је и дошао у овај свет, али не тајно као
што је било Рођење, него треба да буде јавно, и зато је пре, на
пар месеци, Јован Крститељ, један чудесан пророк који је
претеча Господњи у свему, он је духом светим послан био на
Јордан да крштава народ јеврејски, јерусалимљане и све који
су долазили, припремајући тако пут Господњи. Јер каже се за
њега: Ја сам глас вапијућег у пустињи, приправите стопе
Господње, поравните путе Његове. Дакле, Свети Претеча
дошао на реку Јордан да крштава људе, да их припрема за
дочек Месије, да не би били изненађени и да исповедају грехе
своје. А грехе су они исповедали али то је било крштење
покајања, које је Јован вршио на Јордану. После дужег
времена појавио се тако чудесан пророк, необичнога изгледа,
необичнога живота, необичне одеће на себи. Тако да је
изазвао велико интересовање и народ је долазио њему у
великом броју.



Једнога дана док је Јован тако припремао и дочеливао људе и
крштавао их на Јордану, Јован спази у тој гомили која му
долази и Господа Христа. Није га он раније знао, него му је
Дух Свети јавио да је то Он. И онда је он
узвикнуо: Гле Јагње Божје које узима на себе грехе света!
Тиме је заиста поступио као пророк, јер је претсказао и
предвидео мисију Господњу, ради чега је дошао у овај свет. Да
узме грехе овога света, да очисти људе од греха, да их спасава
од смрти и од ђавола. И Господ прилази Јовану да се крсти
иако није имао потребе за тим, јер Он греха не учини, нити
се превара нађе у устима његовим. Јован као да је то
предосећао и устручавао се да он стави руку своју на главу
Господа Христа и да га крсти па се бранио: Не, не, Ти треба
мене да крстиш, а Ти долазиш мени. Ја сам ништа према
теби, ја нисам достојан одрешити обућу на ногама
твојим. А Господ каже: Остави сада то, ко је већи, ко је
важнији, треба нам испунити сваку правду, то јест треба
извршити закон Божији. Онда га Јован крсти у реци Јордану
и тада се догађа ово преславно дивно чудо. Отворише се
Небеса, Дух Свети у виду голуба сиђе на Господа, а са неба чу
се глас Оца: Ово је Син мој љубазни који је по мојој вољи! У
томе је јављање Свете Тројице, у томе је данас Богојављење
што се открио Бог у три лица. До сада су људи веровали у
Бога. Јевреји су имали праву веру у једнога Бога и веровали су
у Њега иако је и у Старом Завету више пута наглашавано да је
Бог Тројица, није било тако јавно и јасно претсказано
људима, вероватно што нису били још узрасли до те духовне
висине да би могли то да правилно схвате а не да схвате као
да постоје три бога. Један Бог али три лица: Бог Отац, Бог
Син и Бог Дух Свети. То је један Бог у три лица. И овде на
реци Јордану дакле јавила се цела Света Тројица. Отац у виду
гласа, Син који се крстио у реци, и Дух Свети у виду голуба
који силази на њега. Овај дан крштења Господа Христа, браћо
и сестре, назива се и даном просвећења, просветљења, јер је
тада засијала светлост роду људскоме који је до тада био у



мраку и сенци смртној.Тада је засијала светлост Божанска и
људима се указао пут којим треба ићи у овом животу, ради
постизања Царства Небеског и живота вечнога, ради кога је
Господ и дошао на свет, да људима дарује живот вечни, да
људе научи како треба да живе ради тога живота, да им
покаже примером, да им остави своје заповести. И крштење
нас појединачно назива се такође просвећење, јер тада ми као
деца Адамова рођени у првородном греху ми тада добијамо
светлост Духа Светога и постајемо хришћани, и способни да
следимо учење Господа Христа, да по њему живимо.
То је данашњи велики празник, браћо и сестре, који је дошао
после Рођења Господњега, после Божића и Господ је тиме
почео, у ствари, своју велику мисију. И Свети Јован је
посведочио: Ја га не знадох, али Онај који ми рече на кога
видиш да силази Дух Свети у виду голуба то је Тај који ће
крстити водом и Духом. И Јован је крштавао за покајање, а
наше хришћанско крштење је за опраштање грехова. Нека је
зато срећан и Богом благословен данашњи велики празник
Богојављења. Нека је слава Господу који је благоизволео да
сиђе са Престола Оца свога у наш земаљски свет. Да постане
човек као један од нас, да живи као и ми људи, да пострада од
људи, да васкрсне да би људе избавио од греха смрти и
ђавола.
Нека је Господу нашем Исусу Христу са
са Оцем и Духом Светим, слава у векове векова. Амин.
Срећан празник и Бог се јави! Ваистину се јави!


