
Бог се јави! 

Ваистину се јави! 

Срећна слава данашњим свечарима који славе славнога Пророка, Претечу и 
Крститеља Господњег Светог Јована, коме смо сада пререзали ове славске колаче. 
Јуче смо прославили велики празник Богојављања, када се Господ крстио у реци 
Јордану, а данас Света Црква слави Светог Јована, пророка који се удостојио те 
части да он руком својом крсти свога Господа и Спаситеља нашега Исуса Христа. 

Свети Јован, Пророк и Претеча Господњи јесте последњи пророк Старога Завета и 
први Јеванђелист Новога Завета, пре Матеја, пре Луке, пре Марка, пре Јована јер 
је он први објавио благу вест и указао на Господа који се родио на Земљи ради 
нас људи и ради нашега спасења рекавши: „Гле јагње Божије“. 

То је прва радосна вест коју су људи чули од Светог Јована, зато Свети Јован стоји 
на граници између Старога и Новога Завета. Са њим се Стари Завет завршава, а 
Нови Завет почиње, јер је он био претеча Господњи и у рођењу - рођен је шест 
месеци пре Господа Исуса Христа, и у страдању - пострадао је пре Господа 
Христа, и у проповедању - јер је изашао пре Господа Христа шест месеци да 
проповеда и да крштава људе у Јордану крштењем покајања. 

То је тај Свети Јован Пророк и Крститељ Господњи преко кога је Господ рекао 
касније да је он највећи рођен од жена, највећи човек у роду људскоме, од првога 
дана до последњега човека нико није већи од Јована Крститеља. 

Ето тога Светитеља дивнога многи данас славе као своју крсну славу, многи овде 
присутни а сигурно и многи у нашему народу српскоме.  

Свети Јован је живот свој провео у пустињи, као дете је однет од своје мајке 
бежећи од мача Иродовога који је желео да убије и новорођенога цара, па дакле и 
онога. Чуо је Ирод за необично рођење Јованово да је рођен од старих родитеља 
па је помислио да није он тај обећани цар који ће њему да отме престо и био је 
спреман и њега да погуби, али Анђео Божији га је сачувао и Анђели Божији су га 
одхранили, у пустињи је живео и хранио се оскудном храном - каже тамо 
акридама, скакавцима и дивљим медом док се није јавио на реци Јордану као 
пророк у некој кожној хаљини са појасом око себе, са дугом брадом и косом, који 
је говорио: „Покајте се приближи царство небеско“. 

Царство небеско је Госпoд Христос који се приближавао и он је говорио: „Ја вас 
крстим крштењем покајања, а за мном иде онај који је пре мене“, говорећи, 
пророкујући да је Господ Христос Син Божији, он је пре њега и ако је по телу 
рођен после њега. „Њему ја нисам достојан ни обуће понети, он ће вас крстити 



огњем и духом“ - тако је он прорицао и он је и први објавио Господа Христа 
народу показујући људима на њега - „Гле Јагње Божије“! 

И он је тај који је посведочио да је крштавајући Господа Христа у реци Јордану 
видео небо отворено и Духа Светога који силази у виду голуба и рече: „Онај који 
ме посла да крстим рече ми на кога видиш да силази Дух Свети то је тај који ће 
крстити духом и огњем“. Тако је он у ствари први сведок и први мученик за 
Господа Христа јер је касније борећи се и говорећи против тадашњега безакоња, 
тадашњег владара Ирода који је отео жену брату своме Филипу а Свети Јован је то 
изобличавао говорећи: „Не можеш ти имати жене брата својега“. Зато га је Ирод и 
погубио пославши џелате у тамницу да му одсеку главу на захтев Иродијаде. И 
он је дакле и први мученик за Господа Христа и први Јеванђелиста и пророк и 
све је у њему сабрано у једној личности. 

Свети Јован Пророк је дакле највећи рођени од жена јер се он удостојио да буде 
тај који ће објавити Господа Исуса Христа људима и који ће га својом руком 
крстити у реци Јордану. 

Дакле, један диван угодник - Светитељ Божији, кога ми славимо коме се молимо 
и да он нама дарује од своје ревности, од своје вере, од своје побожности, да и ми 
можемо у животу своме бити сведоци Господа Христа ако треба и да пострадамо 
за Господа Христа као што је Свети Јован пострадао за истину вели се у његовом 
тропару „Радујушчи се“. 

Они који страдају за своју веру, они са радошћу страдају, не са страхом не са 
мржњом већ са радошћу јер знају да само то страдање у ствари отвара нам врата 
Царства Небескога. 

Нека би дао Господ молитвама Свете Богородице, Светог Јована, Пророка, 
Претече и Крститеља Господњега да и ми одржимо веру нашу исправну, 
неупрљану, неискварену, непромењену, да је одржимо онакву какву су наши 
преци примили од Светих апостола преко Светих отаца, а ми од нашега Светог 
Саве, да останемо на томе путу, у тој вери и у животу по тој вери.То је најважније 
да животом својим сведочимо веру своју као што је то Свети Јован Крститељ 
чинио својим животом, јер само ако тако будемо живели, браћо и сестре, и своју 
децу и омладину упућивали на тај пут, онда ћемо бити достојни потомци наших 
славних Светих предака, Светога Саве, Светог Кнеза Лазара - косовског мученика, 
и осталих из рода нашег који су Богу угодили до Светог Владике Николаја и оца 
Јустина Ћелијског. 

Да Господ њиховим молитвама и нас прими у Царство своје Небеско да би и ми 
тамо са њима и са свима Светима славили Оца и Сина и Светога духа за све 
векове и сву вечност. Амин. 



Бог се јави! 

Ваистину се јави! 

Срећна Слава свима који данас славе.  

 

 


