
Бог се јави! Ваистину се јави! 

Ваистину Господ се јави на земљи као Богочовек, наш Исус Христос. Јави 
се Господ онда када се испунило време, када је било најпотребније за род 
људски. Јави се Господ да људима дарује Живот Вечни, да им покаже пут 
до тога Живота, да им открије истину о Богу, и истину о човеку. 

Ево данашњи велики празник зове се Богојављење или Просвећење. Зове 
се Богојављење јер се тада на реци Јордану, када се Господ Христос крстио 
од Јована, тада се јавила Света Тројица први пут отворено и јасно за 
људски ум, да би могао да схвати. До тада људи су знали за Бога, знали су 
за Бога као Творца, знали су за Бога као Промислитеља, али нису знали да 
постоје Три Божанска Лица. Било је раније само наговештаја: када је 
Господ говорио и стварао човека рекао је: „ Да начинимо човека по образу 
Нашему и по подобију“ – ту је први наговештај Свете Тројице, јер се говори 
у множини – по обличју Нашем и по подобију. Господ Христос се 
оваплотио – друго Лице Свете Тројице, али на данашњи дан ево појављује 
се и треће Лице Свете Тројице – Дух Свети у виду голуба. 

Јер када Господ дође на реку Јордан где је Јован крштавао људе крштењем 
покајања, тада је Јован видевши Њега где иде узвикнуо: „Гле, Јагње Божије 
које узе на Себе грехе света“. Препознао Га је Духом Божијим који је у 
Њему обитавао. И бранио се Јован: „Нисам ја достојан Тебе да крстим, Ти 
треба мене да крстиш, Ти си већи од мене“. Јер он је то и прорекао: „Онај 
Који иде за мном већи је од мене. Њему ја нисам достојан одрешити обућу 
Његову са ногу Његових“. Али, ето, Тај долази Јовану, приклања главу 
Своју и тражи да Га крсти. Јован се брани: Не, не, ја нисам достојан. А 
Господ му каже: Остави сада то, да се не објашњавамо ко је већи ко је 
мањи, него да испунимо сваку правду, да испунимо оно што је прописано, 
што је Господ открио преко Својих пророка. И Јован је, будући целога 
живота послушан вољи Божијој, и овога пута он пристаје и руком својом, 
десницом својом, крштава Господа у реци Јордану. Не зато што је Христу 
било потребно крштење покајања, јер Он греха не учини и не нађе се 
неправда у устима Његовим, него да би се показао свету, да би он могао да 
укаже на Њега: „Гле, Јагње Божије“. Господ Христос Јагње Божије долази да 
узме грехе целога света на Себе. И када Господ излажаше из воде тада се 
отвори Небо и голуб, видели су га сви присутни ту, Дух Свети у облику 
голуба силази на Господа Христа Који се крштава у реци Јордану. А Отац, 



глас Очев из Неба говори: „Ово је Син мој љубљени, Који је по Мојој вољи“. 
Тиме се открива пуноћа Божанства роду људскоме, открива се Бог у 
пуноћи Својој: Бог Отац, Бог Син и Бог Свети Дух, како се ми православни 
крстимо – у Име Оца и Сина и Светога Духа. 

То је, браћо моја и сестре, Свето Богојављење. То је тај дан када се Господ 
показао отворено. Он је до тада живео међу људима, помагао је Јосифу у 
његовој радионици столарској. Људи су живели са Њим, а нису знали ко је 
међу њима. Тада се Господ јавио као човек, Дух у виду голуба, а Отац речју 
Својом посведочио Сина Свога. Од тада ми Православни Хришћани се 
разликујемо од осталих људи, од осталих вера. Многи људи, и сви људи на 
свету верују у некога бога, али једна је вера права, једина је вера истинита, 
то је Вера у Свету Тројицу коју је Господ Христос силаском Својим на 
земљу донео људима и објаснио и показао пут како треба живети овде на 
земљи да бисмо били достојни грађани Царства Небескога. 

Вода се данас освећује, браћо и сестре, чули сте из ових дивних молитава. 
На освећење домова је узимамо, на освећење душа и тела, на одгнање 
сваког видљивог и невидљивог непријатеља, а имамо невидљиве 
непријатеље, то су зли духови који нас нападају са разних страна и 
наговарају нас да чинимо зло, да чинимо грех, да чинимо оно што је 
противно вољи Божијој. Ето та Света Вода се никада не квари – у томе је и 
доказ истинитости наше Вере Православне, што свака вода ако стоји дуже 
време она се уквари и више није за употребу, а Богојављенска Водица, ма 
колико је дуго држали и чували у својим домовима, она се никада не 
квари. То је доказ да Дух Божији пребива на Православној Цркви, на 
Православним верницима, да су наши свештеници Православни - верне 
слуге Божије преко којих Дух Свети делује. И данас ми смо осветили воду, 
сад ћемо после примања нафоре сви који имају флашице своје да добију 
Свету Воду да понесу домовима својим, да покропе своје домове и да је 
чувају као велику светињу у дому своме за случај потребе болести, невоље 
неке, да се њоме можемо бранити и лечити. 

Нека би Господ помогао да нам ова Света Вода и овај Свети Празник и сви 
остали Празници које будемо дочекивали буду путокази у нашем животу 
који показују и осветљавају пут којим треба да живимо и да идемо да 
бисмо били достојни потомци Светога Саве који нам је Веру Православну 
оставио и упутио нас да идемо њоме, јер само је та Вeра која води у Живот 



Вечни, да бисмо и ми када пођемо одавде нашли се у Царству Христа Бога 
нашега, и тамо са Свима Светима да славимо Оца и Сина и Светога Духа, 
Тројицу Једносуштну и Нераздељиву у све векове и сву вечност. Амин. 

Бог се јави! Ваистину се јави! 


