
Бог се јави! 

Ваистину браћо и сестре, дочекасмо овај дивни и велики празник 
Богојављење, дан када се Бог у потпуности јавио роду људскоме. 
Господ Христос се родио на Божић, и прославили смо Његово 
рођење, а и тада је Његово рођење било сакривено од мноштва 
људи. У тајну рођења Његовога били су посвећени само неки, 
Његова Пресвета мајка Богородица, Јосиф, пастири, мудраци. 
Неколико људи. А за остали свет, то још није било откривено. И он је 
тридесет година живео међу људима као обичан човек, и ако је био 
оваплоћени Син Божији, Богочовек, али народ га није знао и 
препознао. Када је напунио тридесет година, онда је дошло време 
да се покаже и објави свету. И Он кренуо је тада на Јордан, тамо где 
је Свети Јован Крститељ крштавао народ, крштењем покајања, 
припремање за дочек Месије, и Господ је дошао на Јордан да се 
крсти од Јована. Јован, препознао га је и бранио се: „Нисам ја 
достојан да Тебе крстим, Ти треба мене да крстиш а не ја Тебе“. 
Господ му је благо рекао: „Остави то сад дакле надгорњавање ко је 
већи а ко мањи, јер нам треба испунити сваку правду”. И онда га је 
Јован крстио у реци Јордану и ако није било потребно Господу то 
крштење, јер је Јован крштавао народ Јеврејски за покајање, за 
грехове њихове, а Господ Христос греха није имао, али се крстио у 
Јордану да би ето испунио сваку правду и да би оставио људима ту 
Свету тајну крштења којом се ми спасавамо. И када је излазио 
Господ из воде, онда је Јован видео небо се отворило, сишао Дух 
Свети у виду голуба изнад Господа и чуо је глас Оца небескога: „Ово 
је Син мој љубљени који је по мојој вољи“. Тада је дакле Бог се јавио 
људима.  

Јеврејски народ је знао за Бога и у Старом завету али непотпуно. 
Знао га је као творца, знао га је као створитеља али није познавао да 
је то Света Тројица. Сада на реци Јордану открива се Бог у 
потпуности. Син Божији друго лице Свете Тројице, крштава се у 
води Јорданској као човек. Дух Свети силази као голуб и Отац 



сведочи гласом својим: „Ово је Син мој, Њега послушајте, Он је по 
мојој вољи“. То је браћо и сестре празник Богојављења и зато се ми 
данас поздрављамо радосним поздравом, као на Божић што смо се 
поздрављали: „Христос се роди“, данас се поздрављамо: „Бог се јави“! 
И одговарамо: „Ваистину се јави“.  

Јер до данашњега дана, народ није знао правога Бога. Долазак на 
Јордан Господа Христа, Он је открио људима правога Бога и показао 
ко је Бог, али је показао и шта је човек. Да је човек створен по лику 
Божијем, да је Боголико биће са душом бемсртном, и да је створен 
за живот вечни. Ради тога је Господ и дошао у овај свет, живео са 
људима, учио људе, оставио своје Јеванђеље, оставио своје Свете 
заповести, оставио Цркву своју утврђену на вери у Њега као Сина 
Божијега, да се у њој спасавамо. Оставио Свете тајне, пре свега 
Свету тајну крштења, Свету Тајну миропомазања и Свету тајну 
причешћа којима се ми људи ако их примамо како треба и живимо 
по закону Божијем, онда се ми спасавамо тим Божанским 
даровима.  

И до Господа Христа дакле Његовог доласка и Његовог објављивања 
на Богојављење, народ је веровао у многе Богове и свашта је 
проглашавао за Бога. И човека и цара, и разне врсте зверова, змије, 
зависно од појединих народа и природне појаве, громове, муње, све 
је то за народ тада сматрано за Бога. А то нису Богови, то су били 
лажни Богови, који су испуњавали свет до доласка Господа Христа. 
Он је дошао и открио правог Бога и показао да је Он тај Бог који 
чини чудеса, као што Црква стално пева у својим песмама. И Он је и 
на дан свога крштења учинио једно велико и огромно чудо, 
посветио је природу вода, посветио је Јордан али зато и ми на 
данашњи дан вршимо велико водоосвећење воде, која остаје 
непокварљива. Ма колико да стоји та Богојављенска водица, она се 
не квари и то је доказ истинитости наше праве Православне вере. 
Јер други народи немају Свету водицу, и не могу да одрже 
никаквим средствима, никакве фабрике не могу да створе воду која 



се не би покварила, а ето Православни свештеник када освети воду 
на Богојављење, а ми носимо кућама својим и чувамо као велику 
светињу, она се никада не квари. То сигурно имате искуство и до 
сада, али то је доказ да се јавио истинити и једини Бог, и дао једину 
праву веру којом се људи могу спасавати, којом се спасавају.  

Нека би Господ учинио милост своју и над нама, данашњим 
Србима, данашњим Хришћанима, да ми ту веру Православну 
чувамо и очувамо, неискварену, неупрљану, неизмењену разним 
јересима и заблудама људским, да је људи проповедају и 
исповедају, него да останемо утврђени у вери коју су нам 
проповедали Свети Апостоли, Свети Оци и наш Свети Сава, 
просветитељ Српски. Да останемо на његовом путу, да идемо 
његовим стопама и да тако ту веру преносимо на наша млађа 
покољења, нашу децу и омладину, како би вера Православна у роду 
нашем Српском, постојала и опстојала до краја и свршетка света и 
века, а и наш народ да буде достојан следбеник пута Светога Саве, и 
када пођемо сви одавде, а једног дана сви ћемо поћи, да се нађемо 
и ми са њима у Царству Христовоме, да добијемо живот вечни, да 
славимо са свима Светима Оца и Сина и Светога Духа, Тројицу 
једносушну и нераздељиву сада и увек и у векове векова. Амин! 
Нека је срећан и благословен данашњи празник, и још једном:  

Бог се јави! Ваистину се јави! 


