
Богојављење



Када је Господ Исус Христос био навршио 30 година 
од свог тјелесног рођења ,он је отпочео свој 
учитељски и спаситељски рад.
И сам почетак означава крштењем на Јордану.
Свети Кирило Јерусалимски каже:”Почетак свијета 
вода,почетак Јеванђеља Јордан”.



При крштењу Господа у води објавила се свијету 
она тајна ,која се у Старом Завјету 
наговјештавала ,о којо су у старом Мисиру и 
Индији само баснословило ,тј. Тајна Божанске 
Свете Тројице.
Отац се јавио чулству слуха,
Дух се јавио чулству вида,
а Син се уз то и чулству додира.



Отац је изрекао своје свједочанство о Сину ,Син се 
крстио у води ,а Дух у виду голуба лебдио је над 
водом.
А кад Јован Крститељ засвједочи и рече о Христу:
Ово је јагње божије које узича на се гријехе свијета 
(ЈОВ 29) и кад он погруни и крсти Господа у Јордану 
,тиме се показа и мисија Христова у свијету и пут 
нашег спасења.



Господ узе на се гријехе рада човјечијег и под 
њима умре (порушење) и оживи (излазак из воде) 
и ми морамо умријети као стари гријеховни 
човјек и оживјети као очишћени,обновљени и 
препоређени .
Празник Богојављена назива се још и 
Просвећењем.



Јер нас догађај на Јордану просвећује показујући 
нам Бога као Тројицу једносуштну и 
нераздјељиву.
Јер се сваки од нас крштењем у води посвећује 
тиме што постоје усиновљен од Оца 
Свјетлости , заслугом Сина и Силом Духа 
Светога.



Крштење Христово има световјечански значај.
Јер као што је ради људи постао човјек,тако се 
ради људи и крштава да би у води сахранио 
пљавштину оних који су се имали препородит 
вјером и духом.



Велики пророк Јован Крститељ крстио је Господа Исуса 
Христа на ријеци јордану
Тада се отворило Небо ,Свети Дух у виду голуба спустио се на 
Исуса и зачуо се глас Бога Оца:”Ово је Син мој љубљени ,који 
је по мојој вољи”!.Јављањем Бога све што је створено поново 
постаје добро.
Син Божији постао је човјек и ушао у ријеку Јордан да се 
крсти.
На тај начин је све створено прочистио и осветио.У спомен 
овог догађаја се на празник Богојављена врши велико 
освећење воде.Освећење воде и њено коришћење није 
пагански обред ,већ веома важна молитва у Хришћанској 
Цркви.



У неким мјестима ,послије богојављенске Литургије 
,свештенство и вјерници одлазе на оближње ријеке 
и језера.
Након великог водоосвећења,млади,здрави и снажни 
православци ,пливају до крста баченог у хладну 
воду.
Онај који први доплива до крста добија благослов и 
поклон.



Богојављење је дан нашег спасења ,јер 
Христово крштење на Јордану има 

општечовјечански значај
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