
Христос се јави! Ваистину се јави! 

Заиста Бог се јави у овоме свету и објави нам и показа нам 
две велике истине хришћанске. Показа нам ко је прави Бог 
и ко је прави човек. Јуче смо прославили свето 
Богојављење кад се Бог јавио као Света Тројица – Бог Отац, 
Бог Син и Бог Дух Свети. И показао је Господ и ко је прави 
човек. Прави човек је човек без греха као што је био Господ 
Исус Христос. Онако као што је и створен први човек без 
греха али је по својој вољи човек погрешио, отпао од Бога, 
пао у безброј греха и довео себе до ништавила. Зато је Бог 
по премудрости својој благоизволео као што је обећао још 
Адаму у Рају да ће послати Спаситеља који ће избавити 
људе од греха, смрти и ђавола. Јер грех рађа смрт а иза 
греха увек стоји неки ђаво. Дакле, то је мисија Господа 
Христа.  

Месец јануар је сав посвећен чудесним празницима и 
великим празницима, почев са рођењем Господа Христа 
на Божић, Његовим светим обрезањем на Нову Годину, 
Богојављење јуче, данас светог Јована Претечу, Крститеља 
Господњега славимо. Зашто њега? Зато што се он удостојио 
да он буде тај који ће Христа објавити свету.  

Када је свети Јован долазио на Јордан да крштава водом, 
он је рекао да је добио глас на кога види да силази Дух 
Свети да је то онај који ће крстити Духом Светим и огњем. 
Јер каже, ја вас крштавам водом у знак покајања јер је 
дошао свети Јован као што је пророк прорекао, као глас 
вапијућег у пустињи – поравните стазе Господње, чините 
правим путеве Његове. Свети Јован је дакле дошао као 
Претеча Господњи да припреми народ да би могао да 
прими Сина Божијега. И он је крштавао у реци Јордану све 



који су му долазили и исповедали грехе своје. Свети Јован 
је и почео своју чудесну проповед на Јордану са речима 
покајте се. И говорио је, ја вас крштавам водом а иза мене 
иде онај који је јачи од мене, који је пре мене био постао, 
који је постојао пре мене, он ће вас крстити Духом Светим 
и огњем. Ја нисам достојан да одрешим ремена на обући 
његовој. Он је већи од мене. Иако је Јован био врло 
необичног изгледа, необичан пророк, необичан човек, који 
је цео свој век провео у пустињи, о коме су бринули анђели 
као малом детету, и касније он је припремао како себе за 
ту узвишену мисију, тако је и Јеврејски народ припремао 
са својом проповеђу на реци Јордану. И он сведочи; ја га не 
знадох, он је знао да треба да дође тај што је јачи од њега 
али га није познавао, ал' му је речено на кога видиш да 
силази Дух Свети то је тај.  

И када је Господ прилазио да се и Он крсти иако није имао 
потребе, није имао никаквога греха, свети Јован је осетио 
духом, указао на њега руком и објавио гле јагње Божије које 
узима на себе грех света. Тиме је показао у ствари да је 
Господ Христос Син Божији и ради чега је дошао у овај 
свет. Дошао је да узме грехе целога света. И када је Господа 
Христа крстио у реци Јордану њему се отворило небо и он 
је видео голуба који силази на Господа Христа и чуо глас 
Оца са неба: „Ово је син мој љубљени који је по мојој вољи.“ 
Тако се на јучерашњи дан браћо и сестре, објавила и јавила 
роду људскоме Света Тројица – Бог једини и истинити у 
три лица. А свети Јован који се удостојио не само да крсти 
Господа Христа него да буде од Њега и похваљен касније 
да је он највећи рођени од жена.  

Највећи човек у роду људскоме то је свети Јован Претеча 
кога многи данас у нашем народу славе као крсну славу. 



Он се слави више пута у години а данас се слави Сабор 
светог Јована Претече зато што је то повезано са 
Богојављењем, са крштењем Господњим. Тада се народ 
сабирао да прослави тај велики празник и увек се 
прослављао свети Јован Претеча.  

Нека би Господ молитвама светог Јована Претече показао 
и нама прави пут у нашем животу, да и ми исправимо 
путеве Господње, да поравнамо стазе Његове у души 
нашој. То значи да очистимо душу нашу од свакога греха, 
од сваке прљавштине, од сваке страсти, да то избацимо из 
себе да би могли примити Господа Христа у себе. Јер 
Господ је рекао ево стојим пред вратима срца и куцам, ко 
чује и отвори ући ћу к њему и вечераћу са њим и бићу са 
њим. Тако да Господ неће на силу никога да спасава. Он 
све призива, све зове спасењу и хоће да се сви људи спасу 
и дођу у познање истине.  

Али зависи много од човека да ли ми то хоћемо, да ли 
прихватамо или не. Дакле, вера у Господа Христа јесте тај 
пут којим треба да идемо браћо и сестре, но не било која 
вера но вера коју су на предали свети апостоли, свети Оци 
и наш Свети Сава. Ту веру да и ми чувамо и сачувамо 
неупрљану, неокрњену, целосну и да је као такву предамо 
нашим млађим покољењима, да се и они у истој тој вери 
спасавају и врше заповести Господње јер само ако тако 
будемо живели и радили браћо и сестре, онда ће милост 
Господња бити на нама и Господ ће нас удостојити када 
пођемо одавде да се нађемо у Царству Христа Бога нашега 
и тамо са свима светим и светим Јованом Претечом да 
славимо Оца и Сина и Светога Духа Тројицу једносушну и 
нераздељиву кроза све векове и сву вечност. Амин.  



Нека је срећна крсна слава свима који данас славе и свима 
који ће одлазити на славу код својих пријатеља. Сретно 
било. 
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