
Бог се јави! 

Ваистину браћо и сестре Бог се јави на земљи у лицу Господа Исуса 
Христа, оваплоћена Сина Божијега. До Његовог доласка свет није 
знао правога Бога, али су имали много идола, много Богова, много 
кипова. Обожавали су све и свашта, јер душа човекова Без Бога било 
каквога, не може да живи, не може да траје. Али сви ти лажни 
Богови нису могли дати човеку оно што је њему потребно, оно ради 
чега је човек створен, нису могли дати спасење од греха, смрти и 
ђавола. Човек је био роб ове троглаве аждаје, греха, смрти и ђавола. 
Јер иза свакога греха стоји ђаво, и сваки грех води у смрт. Тако и 
каже у Светоме Писму да грех рађа смрт. Али када је дошао Господ 
Христос, онда су сви Богови лажни били поражени и уништени, јер 
се јавио прави истинити Бог. На жалост и после Његовога јављања 
људи и данас много штошта обожавају у овоме свету. Много штошта 
стављају на прво место испред Бога, испред Господа Христа, али 
јучерашњи празник Богојављење био је дан када се Бог јавио у 
потпуности, јавио се као Света Тројица, као Отац, Син и Свети Дух. 
Син Божији Господ Христос, крштавао се у реци Јордану, Дух Свети 
сишао је на Њега у виду голуба, а глас Оца је посведочио: „Ово је 
Син мој, који је по мојој вољи“.  

У том чудесном догађају јављања Свете Тројице браћо и сестре, 
једна главна фигура био је и остао до данас Свети Јован Претеча, 
крститељ Господњи. Који је био Претеча Господу и доласку у овај 
свет, и у проповедању али и у смрти. Шест месеци он се родио пре 
Господа Христа од престарелих родитеља, живео у пустињи тридесет 
година, и онда Бог га је послао да проповеда народу шта? Да 
проповеда онога који ће доћи после њега. Јер каже: „За мном иде 
онај који је јачи од мене, коме нисам достојан ни ремена на обући 
одрешити. Он ће вас крстити Духом Светим и огњем“. А он је дошао 
на реку Јордан по заповести Божијој, да крштава народ крштењем 
покајања. Да их припрема за сусрет са долазећим Месијом, јер он и 
каже: „Ја вас крстим крштењем покајања, а за мном иде онај који ће 



Вас крстити Духом Светим и огњем“. И у тој маси народа која је 
била на Јордану, Свети Јован једнога дана примети онога за којега 
му је речено, да ће доћи после њега.  

Угледа он и препознаде Господа Христа, препознаде Бога у телу, и 
показао руком: „Гле, јагње Божије које узима грехе света“. Тиме је 
Свети Јован посведочио и открио народу мисију Господа Христа 
свету. Ради чега је Господ дошао у овај свет? Да узме грехе света, да 
ослободи људе тога греховног бремена, од којег су посртали, падали 
и умирали. И да им дарује живот вечни. И када је Господ пришао и 
Он да се крсти, није имао потребе, јер он греха није имао на себи, 
али узевши грех целога света, Он је дошао да се крсти, и Јован се 
брањаше: „Ти треба мене да крстиш, Ти си већи од мене а је на Тебе“. 
А Господ му каже: „Остави сад то ко је већи, ко је мањи, јер нам 
треба испунити сваку правду, све заповести Божије треба нам 
испунити“. И онда га Јован крсти у реци Јордану. Погрузи га у воду, 
и када изађе из воде, онда Јован виде изнад главе Његове Духа 
Светога у виду голуба који силази на Њега, и чу глас Оца који 
говори: „Ово је Син мој љубазни који је по мојој вољи“. И Јован 
сведочи: „Онај за кога ми је речено, на кога видиш да силази Дух 
Свети, Он је тај који ће крстити огњем и Духом“.  

И зато је Јован Претеча назван од Господа Христа „највећим 
рођених од жена“. Јер једини од рода људскога се удостојио те части, 
да он и ако слуга и ако раб, положи руку своју на господара свога, 
творца свога и Спаситеља свога. И зато у дан после Богојављења, 
Света Црква прославља спомен Светог Јована Претече, зато што је 
он играо главну улогу у Богојављењу, у јављању Господа Христа 
свету. Господ Христос је од Витлејемске пећине где се родио, и 
Његово тада рођење није било опште познато, неколико лица, 
неколико особа било је упознато са тим чудесним рођењем Господа 
Христа. Света Богоридица, праведни Јосиф, мудраци, пастири и тако 
мали број људи. И после тога Господ је проживео тридесет година 
међу људима  као обичан човек, непознат, непрепознат, и онда је 



дошло време да се јави свету, и зато је то било Богојављење дан када 
је дошао на Јордан да се крсти и када га је Јован објавио целоме 
свету. И од тада Господ Христос почиње своју Божанску науку, да 
народу проповеда да чини безбројна чудеса, да исцељује да 
васкрсава мртве, и да позива људе да слушају Његову науку, да 
врше Његове заповести јер зато је дошао каже: „Онај који врши 
заповести моје, он је тај који има љубави према мени. А ко има 
љубави према мени, има према њему љубав и Оца мојега који ме је 
послао“.  

Нека би Господ молитвама Светог Јована Претече који се удостојио 
те велике части, дао и нама снаге да и ми испунимо све заповести 
Господње, цело Јеванђеље Његово јер Господ је при своме Вазнесењу 
послао своје Ученике своје у свет да проповедају и да држе каже 
„све што сам вам заповедио, не нешто него све“. Цело Јеванђеље је 
спасоносно, нема мање важно и нешто важније, све је подједнако 
важно јер живећи по Јеванђељу Божијему, чинећи оно што нам је 
заповеђено ми у ствари припремамо себе за Царство небеско и за 
живот вечни. Нека би Господ и нама дао снаге пре свега да 
одржимо веру нашу Православну, онакву какву су нам предали 
Свети Апостоли, Свети Оци и наш Свети Сава, да је очувамо и 
одржимо неупрљану, неискварену, неунакажену разним заблудама 
и јересима, него да сачувамо онакву какву смо примили од Светих 
Отаца, и какву су наши славни преци држали. Са том вером коју 
треба да предамо нашој деци и омладини, да се та вера очува у 
нашем народу до краја, до свршетка света и века, да Господ и нама 
дарује да и ми када дође време пређемо из овога живота, у онај 
вечни и блажени живот у Царство небеско, и да тамо са свима 
Светима, са Светом Богородицом, Светим Јованом Крститељом и 
осталим угодницима Божијим, славимо Оца и Сина и Светога Духа, 
Тројицу једносушну и нераздељиву, сада и увек и у векове векова. 
Амин.   

Бог се јави!  


