
Бог се јави! 

Ево дочекасмо и тај свети и радосни празник, празник Богојављења, 
после Божића најрадоснији наш празник, јер данас на реци Јордану 
се десило једно велико и преславно чудо, да се јавила Света Тројица 
у три лица, као што ми Православни Хришћани и верујемо. Када је 
Господ напунио тридесет година, и дошло време да изађе на јавну 
службу и проповеда народу, да оставља своје заповести, да чини 
чудеса, да би показао да је Он заиста Син Божији. Господ је најпре 
послао пред Њим, претечу и крститеља Господњег Јована, који се 
назива „анђео“. Као што каже пророк Исаија: „Ево ја шаљем анђела 
пред лицем твојим, да приправи путеве, да поравна стазе пред 
тобом.“ И заиста свети Јован претеча који је до тада живео у пустињи, 
напушта пустињу и долази на реку Јордан да би вршио крштење 
покајања, и припремао народ за дочек и примање Господа Христа. 

Свети Јован је био необичан пророк, различит од осталих пророка 
који су се раније јављали у Израиљу, био је сав зарастао у косу и 
браду, одевен у камиљу кожу и један појас око себе, нити је имао 
крова над главом, нити је имао станиште, нити је имао хране, 
хранио се акридама и дивљим медом, и његова проповед је била 
такође необична и чудесна. Проповедао је народу: „Покајте се, јер се 
приближи Царство небеско.“ И народ је долазио са свих страна из 
Јудеје из Јерусалима, из осталих крајева, да се крштавају у реци 
Јордану, да исповедају грехе своје, и да се тако припремају за 
долазак онога за кога је Јован рекао: „Ја вас крстим водом и духом, а 
за мном иде онај који ће вас крстити Духом Светим и огњем. Он је 
јачи од мене, ја нисам достојан пред њим сагнути се и одрешити 
ремене на обући Његовој. Он ће вас крстити водом и Духом.“ Дакле 
он је говорио о Господу Христу и ако се до тада још нису били срели. 
Али пошто је био пророк и Духом Божијим надахнут, он је знао шта 
се догађа.  

И једнога дана у маси народа који је долазио на Јордан, био је и 
Господ Христос. Духом Светим провидео је свети Јован и рекао 



народу: „Гле, јагње Божије, које узима на себе грехе света“, и указао 
на Господа Христа. Када је Господ дошао да га Јован крсти, Јован се 
бранио, јер осећао је себе да је он слуга Божији, да није достојан да 
стави руку своју на главу Господњу. А Господ га је храбрио и рекао: 
„Остави сада ко је већи, ко је мањи, јер сада ваљда испунити сваку 
правду, тј треба извршити све што је у закону прописано“. И тада га 
Јован крсти у реци Јордану. И тада се деси ово преславно чудо, које 
се дешава данас са празником Богојављења. Кад је Господ излазио 
из воде, отворила се небеса, и на Њега је сишао Дух Свети у виду 
голуба. А Отац са неба је проговорио и рекао: „Ово је Син мој 
љубазни, који је по мојој вољи.“  

Тако да се у једном моменту показала, појавила сва три лица Свете 
Тројице. Бог Отац својим гласом, Дух Свети у виду голуба сишао а 
Син Божији се крштава у реци Јордану. То је вера Православна, то је 
вера коју је Господ проповедао, То је вера коју су Апостоли 
прихватили, Свети оци потврдили, мученици доказали својом крвљу 
и вера у коју и ми данас верујемо. У Оца и Сина и Светога Духа, јер се 
и наше крштење којим постајемо удови тела Христовога, чланови 
Цркве Христове, крштавамо у име Свете Тројице. Не у име било кога 
и било чега пролазнога, него у име живоначалне Тројице која је 
створила небо и земљу и све што постоји.  

Господ је дакле, то је можемо казати освећење воде, када је Господ 
сишао на реку Јордан, онда је својим присуством осветио природу 
воде, не само ону у Јордану него природу воде ма где да се она 
налази. Јер природа воде је свуда иста. Али је оставио и нама знак 
браћо и сестре, као потврду тога преславнога чуда, ето на 
Богојављење и ми вршимо велико водоосвећење које се врши два 
пута у години, јуче на Крстовдан и данас на Богојављење. И тиме ова 
вода која се освећује, не нашом моћи и силом него Духом Светим 
којега призивамо на ову воду, она је доказ истинитости наше вере!  

Јер свака вода ако стоји дуже времена, макар и затворена не знам у 
какву боцу и флашу, она се квари! Богојављенска водица се никада 



не квари! Поједине породице су држале по двадесет, тридесет и 
више година свету водицу и она се никада није кварила. Чему она 
служи, чули сте у данашњим молитвама. На освећење душе и тела, 
прогањање сваког непријатеља, сваког дејства ђаволскога, на 
освећење наших домова, и зато потребно је да свака Хришћанска 
Православна кућа има флашицу свете Богојављенске водице, и да по 
потреби је користи, ако је неко болестан, ако нешто узнемирава 
становнике те куће, ако имају проблеме духовне, онда се том 
водицом кропи кућа.  

Нека би дао Бог и нама, молитвама светог Јована претече, кума 
Господњега који га је данас крстио у реци Јордану, да и ми будемо 
сведоци овога преславнога чуда, да будемо сведоци јављања Свете 
Тројице, да у Њу верујемо и Њу проповедамо, да по заповестима 
Божијим живимо, да се кајемо за грехе своје које смо као људи 
учинили, као што су се пред Јованом крститељом кајали се и 
исповедали грехе своје Јевреји тада, да би нам Господ грехове 
опростио и удостојио нас, када пођемо одавде из овога света, да нас 
прими у Царство своје небеско и да нам дарује живот вечни, ради 
чега је он и дошао на земљу. Дошао је Господ да људима дарује 
живот вечни. Ништа мање од тога, да нам дарује сва небеска и вечна 
блага, вечну истину, вечну правду, вечну љубав, доброту, све оно што 
Бог може дати то је Господ донео људима, и оставио као дарове своје 
у Цркви својој. Нека је срећан и Богом благословен данашњи велики 
празник и још једном:  

Бог се јави! 


