
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Христос се јави! 

Ваистину се Бог јави, браћо и сестре, на земљи ради нас људи и 
ради нашега спасења. Пре дванаест дана прослависмо рођење 
Господа Христа, долазак Бога у телу нашем људском а данас 
прослављамо свето Богојављење.  

Богојављење је празник када је се потпуно открила људима 
тајна Свете Тројице. Зато је Господ и дошао на земљу да људима 
покаже правога Бога и да покаже људима правога човека. 
Прави Бог је Света Тројица: Отац, Син и Свети Дух. Данас је то 
најјасније и најочигледније показано пред великом масом 
народа на реци Јордану када је Господ из Галилеје дошао на 
Јордан да се крсти од Јована, не зато што је Њему било потребно 
крштење као нама грешним људима, него да би тиме основао 
Свету Тајну Крштења којом се ми људи спасавамо. И када је 
дошао, свети Јован је Духом Светим препознао у Њему Месију, 
Сина Божијега и није се усуђивао да Га крсти, говорећи: „Па Ти 
треба мене да крстиш, Ти си већи од мене, Ти си пре мене а Ти 
долазиш к' мени“. А Господ му каже остави сад то, нећемо се 
препирати - другим речима - треба нам исправити сваку 
правду, све оно што је Бог предвидео за спасење људи“. Јован 
увек послушан вољи Божијој, увек смирен, прихвата, пристаје и 
крштава Господа у реци Јордану погружавањем у води три пута. 
И када Господ изађе из воде, отвара се небо и силази Дух Свети 
у виду голуба и глас из отвореног неба говори: „Ово је Син Мој 
љубљени који је по Мојој вољи“.  

Ето, Света Тројица се појавила на очиглед свију и на сазнање 
свих присутних, а било је много народа тамо. Син се Божији 
крштава у води, Дух Свети силази у виду голуба а Отац Својим 
гласом сведочи да је све оно што је Господ говорио и што ће 



говорити, да је то само истина. Тако је данашњи празник 
Богојављење, браћо и сестре, у ствари јављање Бога људима у 
потпуности, у целини. Нема другога Бога сем Свете Тројице, 
нема другога Бога сем Оца, Сина и Светога Духа, до Господа 
Христа. Људи нису знали правога Бога па су накупили себи 
разних богова и идола, око себе и између себе, па су обожавали 
разне животиње, разне природне појаве али све су то били 
лажни богови. А Господ Христос је дошао као прави Бог и 
показао правога Бога, онога Бога који људима дарује Живот 
Вечни.  

Ове дивне молитве које смо читали на освећењу воде чули сте, 
пратили сте ради чега се вода освећује-да би била водитељка у 
Живот Вечни, ништа мање од тога. И доказ да је Господ Христос 
заиста истинити Бог јесте управо и ова света вода, водица која 
се освећује на данашњи дан. Јер природа воде је таква: ако стоји 
дуго она се поквари. Света, освећена вода ма колико дуго да 
траје, да стоји никада се не квари. Зашто? Јер је Дух Свети сишао 
на воду, очистио воду од нечистоте њене и дао јој ту благодатну 
силу да служи на освећење нас људи, на исцељење душе и тела, 
на прогнање свих видљивих и невидљивих непријатеља, на 
освећење наших домова и у свакој другој тешкој муци и 
неприлици користи се света вода ова. Зато је данас узимамо у 
наше флашице, у наше бочице и носимо кућама својим са 
великим поштовањем и треба да стоји испод иконе, где има 
кандило и икона тамо да стоји и света водица. То није нешто 
што се сваки дан користи, што се пије сваки дан, то није обична 
вода, него то се користи у невољи, у муци душевној и телесној. 

Нека би Господ дао да и нама данашњи свети празник који 
долази после Божића као други радосни празник Христов, нека 
би нам Господ дао снаге да пијењем ове воде и кропљењем 
њоме и ми осветимо себе, своје душе, своја тела, своје домове, 



своју земљу да би смо били и остали заиста верне слуге 
православне који верују у Господа Христа, који следују пут 
светих отаца, који следују пут наших светих славних предака, 
да останемо верни томе путу јер само тај пут води у Живот 
Вечни. А вођени Духом Светим који је осветио данашњу воду 
овде, пред нама нека би нам Он био чувар и заштитник од свих 
видљивих и невидљивих непријатеља у нашем животу, да би 
смо живећи по вољи Божијој, по закону Божијем, по Јеванђељу 
Христовоме заслужили да будемо грађани Царства Небескога и 
да тамо и ми са свима светима славимо Оца и Сина и Светога 
Духа, Тројицу једносуштну и нераздељиву у векове векова. 

Амин!     

Бог се јави! 


