
Христос се јави! Ваистину се јави! 

Ваистину се Бог јави на земљи браћо и сестре, и донесе радост 
целоме роду људскоме. Данашњи празник Богојављење јесте управо 
празник када је Бог у потпуности јавио себе људима. Нису људи 
пронашли Бога, нису га измислили. Оно што су људи измишљали и 
називали боговима то су били идоли и демони, а овај Бог се јавио 
људима јер је било немогуће да га људи сами открију, упознају и 
пронађу. Господ Христос се родио на Божић, то смо прославили пре 
дванаест – тринаест дана, али провео је тридесет година живећи 
овоземаљским животом. Наравно животом без греха. И када је 
дошло време пунолетства Његовога да се јави људима у потпуности, 
отворено, тада се појавио на реци Јордану свети Јован Претеча, 
Крститељ Господњи, који је припремао народ за дочек Господа 
Христа. Онако као што каже пророк: Глас у пустињи вапије, 
приправите пут Господњи, поравните стазе Његове. Свети Јован је 
дошао на Јордан и проповедао шта? Проповедао покајање.  

Прве његове речи биле су покајте се, и онда је крштавао крштењем 
покајања. Они који су му долазили, а долазио је цео Јерусалим и сва 
Јудеја и околина да их Јован крсти и да чују од њега шта треба да 
чине да би се спасили. Свети Јован је говорио: „Ја вас крштавам 
водом али за мном иде јачи од мене који ће вас крстити Духом 
Светим и огњем.“ Њему, томе који долази иза мене, ја нисам 
достојан одрешити ни ремена на обући његовој. Такво је било 
смирење светог Јована Претече необичног човека, необичног 
пророка, необичног изгледа.  

После дужег времена он се појавио у Израиљском народу таквом 
проповеди и у томе народу који је долазио на Јордан да се крсти, 
појавио се и Господ идући смерно да прими крштење Јованово. Ради 
чега? Да ли је Њему то било потребно браћо и сестре? Не. То је осећао 
и Јован духом својим да не треба Њега да крсти и почео је да се 



опире. Ти треба мене да крстиш, ти си Син Божји а ја сам обичан 
смртни човек а ти долазиш к мени. Како ћу ја положити руку као 
слуга, као роб, на главу господара свога? Како ће свећњак да обасја 
светлост коју свећа пружа? Ти треба да крстиш мене а не да ја 
крстим тебе. А Господ му каже остави сада то, да се не препиремо, 
треба нам испунити сваку правду. А која је то правда? То је закон 
Божији који је дат у Старом Завету и који треба да се испуни. И онда 
Јован је прихватио, пристао и крстио Господа у реци Јордану и 
Господ је одмах изашао из воде и гле, када је Јован долазио да крсти 
њему је било јављено да онај на кога види да силази Дух Свети да ће 
тај бити који ће крстити водом и духом. И кад је Господ изашао из 
воде свети Јован је видео небо отворено и Дух Свети у виду голуба 
силази на Господа Христа, а из неба чује се глас: „Ово је син мој 
љубљени који је по мојој вољи.“ То је врхунац браћо и сестре јављања 
Бога људима. Ту се Бог открива онакав какав јесте а то је у три 
божанска лица. Један Бог три ипостаси, три лица, једна суштина, 
једна воља, једна моћ, једна мудрост али по три лица пројављена – 
Бог Отац, Бог Син и Бог Дух Свети.  

Дакле, Господ Христос је дошао на реку Јордан да се крсти да би се 
јавио свету. Зато се данашњи празник зове Богојављење, када се Бог 
јавио роду људскоме, јавио се не онако као што се родио у пећини да 
нико не види, да нико не зна, него се сада Он јавља у пуном 
божанском сјају своме и у божанској моћи својој. И од тада Господ 
излази на своју проповед и говори људима, открива им све истине 
божанске, све заповести божанске, све тајне које су потребне људима 
ради нашега спасења и живота вечнога. Господ Исус Христос се јавио 
дакле људима да људе научи како треба да живе и да им дарује 
благодатне силе божанске да могу да испуне сваку правду, да 
изврше све заповести Божије јер то је оно што Бог од нас очекује, то 
је оно што ми дајемо за наше спасење. Све је Господ учинио; Он се 
ради нас људи и родио, Он се крстио, Он се обрезао, Он се 



преобразио, Он је пострадао ради нас људи и васкрсао из мртвих и 
узнео се на небо, а ми људи само једно треба а то је да верујемо у 
Сина Божијега, да верујемо у име Његово, да верујемо да је Он тај 
Бог који је био обећан још нашим прародитељима у Рају, да ће доћи 
онај који ће спасити човека од греха, смрти и ђавола. И то је тај Бог 
само Господ Исус Христос, јер како каже свети апостол, нема другога 
имена под небом којим се људи могу спасити сем имена Господа 
Исуса Христа.  

Нека би данашњи свети празник и остали празници који долазе у 
току године, нека би нам Господ даровао снаге да их све дочекамо у 
духовној радости, спремни да испунимо сваку правду и да живимо 
онако као што је Господ заповедио, да се угледамо на Њега и на 
светога Претечу који је живот свој провео у пустињи, у подвизима, у 
трудовима, да и ми учинимо то у нашем животу да би смо се 
удостојили када пођемо одавде да се и ми нађемо у Царству Христа 
Бога нашега и да тамо са свима светима и ми славимо Тројицу 
једносушну, нераздељиву Оца и Сина и Светога Духа кроза све 
векове и сву вечност. Амин.  

 

Бог се јави! Ваистину се јави! 

Бог се јави! Ваистину се јави! 

Бог се јави! Ваистину се јави! 

 

 

 


