
У име Оца и Сина и Светога Духа!

Нека је срећан и Богом благословен данашњи празник, браћо и сестре, нека је
благословено ово свето место у коме смо се сабрали да прославимо Господа Бога нашега и
Његовог дивног Претечу Светога Јована Крститеља, коме је овај храм посвећен. Дакле,
данас је крсна слава овога храма и њега слави ова света обитељ на челу са оцем
Варсонуфијем, његовом братијом али и са братом Гораном Мијаиловићем из Горњег
Милановца, јер је то обичај да увек са манастиром буде и понеки верник домаћин те славе.

Данашња слава, браћо и сестре, разликује се од свих слава које смо до сада
прослављали јер је Бог излио обилну благодат. Не само да славимо највећег рођенога од
жене, Светог Јована Претечу, његово Зачеће, него нас је Бог удостојио велике милости
Своје да данас Света Црква добије два нова служитеља пред престолом Божијим: ђакона
оца Горана Калушевића одавде, нашега, из Лазаревца а за јеромонаха нашега драгога оца
Гаврила, који је дошао из Русије заједно са својом братијом да нас види, да нас поздрави и
он се удостојио данас ове велике милости Божије да буде рукоположен у чин јеромонаха.
Када се врати у своју отаџбину тамо да настави дело Божије, да служи пред престолом
Божијим, да проповеда реч истиниту Божију и да руководи верно стадо своје које му Бог
буде поверио. Велика радост Божија, браћо и сестре, да нам долазе са стране православна
браћа наша да са нама заједно Богу моле. Свети Јован Претеча, он је, као што много пута
говорим а зна се, рођен на чудесан начин од престарелих родитеља Захарија и Јелисавете
као што су и многи други старозаветни пророци, праведници, управо они са којима је Бог
имао посебан план, они су рођени од престарелих родитеља. Тако је Исак рођен од старца
Аврама и Саре његове супруге, пророк Самуило од бездетне мајке своје Ане, Света
Богородица од Светог Јоакима и Ане и Свети Јован Претеча од Захарија и Јелисавете. То
су људи са којима Бог има посебан план у домостроју нашега љускога спасења. Свети
Јован Претеча је један од ретких људи о коме су пророци говорили пре његовог рођења.
Пророци су говорили само о доласку Господа Христа, о рођењу Свете Богородице и о
рођењу Светога Јована Претече. Зато Света Црква и слави званично само три рођендана.
Слави рођендан Свете Богородице, рођендан Светога Јована и рођендан Господа Исуса
Христа. Сви остали празници које углавном у нашем календару које славимо они се
односе на поједине догађаје из живота Господа Христа и Његових светитеља, али сви они
односе се на дан не рођења него на дан духовног рођења тих светитеља, у ствари на дан
упокојења, када су мученички пострадали и животом својим и смрћу својом Бога
прославили. Једино, дакле, три рођендана Црква слави. А данас је дошло време да славимо
рођендане свакој беби, сваком детету које се роди не зато што ће од њега бити неки
велики човек, него то смо примили од неправославних људи који немају славе које имамо
ми православни, него славе имендане и рођендане, а ми славимо крсну славу своју,
заштитника домаћег огњишта, славимо славу храма у коме се Богу молимо и славимо ова
три рођендана: Господа Христа, Свете Богородице и Јована Претече.

Нека би Господ молитвама Светога Претече укрепио и нас данашње православне
хришћане и овде, у нашој отаџбини, и у братској нам Русији и у целоме свету да останемо
на путу предања светих отаца, да очувамо веру православну такву какву је Господ
Христос предао апостолима а апостоли својим следбеницима, светим оцима и такву је
сачувамо до данашњих дана и до нас иако недостојних. Наше је, дакле, да се трудимо, да
ту веру сачувамо неокрњену, неискварену, неумањену него онакву какву смо је примили.



Јер само та вера тако, она, ако живимо по њој, онда нас и она и спасава. Тој вери учимо
нашу децу и омладину, да у тој вери живимо ми, да живе и они и тако да се слави Име
Господње у нашем роду док је света и века. А ми, кад одавде пођемо, да нас Господ прими
у Царство Своје Небеско и тамо да и ми са свима светима славимо Оца и Сина и Светога
Духа кроза све векове и сву вечност. Амин.


