
Беседа Владике Артемија на Ивањдан 2017. године у
манастиру Светог Никите Ремезијанског у Вргудинцу

У име Оца и Сина и Светога Духа.Нека је срећан и благословен данашњи дан, браћо и сестре, иово свето место на коме смо се сабрали да прославимо славуовога манастира, светога Никиту Ремезијанског, који је био увреме петогавека епископ овога краја овде, и који је пролазиоовим планинама служећи Богу и роду хришћанском тада. Али,данас, поред тога што манастир слави овај дивни празник свогазаштитника, света Црква слави и онога за кога је Господ рекаода је највећи од рођених од жена, слави рођење светог славногЈована Претече и Крститеља Господњега.Света православна Црква прославља свечано само трирођендана: Рођење Господа Христа (Божић), рођење СветеБогородице и рођење светог Јована Претече. Сви осталисветитељи славе се не на дан свога рођења,него на дан када суГоспода прославили, и када је Господ њих прославио то јест данњиховог блаженог упокојења у Господу. Од недавно је постаообичај, нажалост и код нас православних Срба, да Срби славесвачији рођендан: свога детета, свога унука, своје рођендане.Зар су они толико важни? Зашто је човек рођен овде на земљи?Зашто мајка рађа дете на земљи? Од самога момента рађањаоно је намењено смрти. А када је прелазак из овога живота уживот вечни,тај дан треба прослављати јер само тада када јечовек животом овде на земљи заслужио да буде његово имепомињано, да се његов спомен слави онда је испунио циљ свогапостојања, циљ свога доласка у овај свет.



Свети Јован Претеча, чији рођендан данас славимо, јестенеобичан пророк Господњи, онај који се удостојио да будеПретеча и Крститељ Господа Христа, да га својом руком крсти уреци Јордану, али његово рођење је окићено многим чудесима изнацима, које је Бог показао том приликом. Пре свега он јерођен од престарелих и бездетних родитеља до тада. ОдЗахарије и његове супруге Јелисавете, који каже: „Живео је увек
праведно пред Богом, и живео је по заповестима Господњим“,зато их је Господ удостојио на крају, да им дарује једнога сина,овог Светога Јована који је прославио не само себе, него и својеродитеље, али и цео род људски. Јер за њега су и пророциговорили: „Да приправи стазе Господа Христа који долази у овај
свет“. Свети Јован Претеча је, чули сте не само његово рођењекоје је објавио архангел Гаврило његовом оцу Захарији, које јескопчано са чудесима приликом рођења, када је Захаријапроговорио после немира онога у храму, и када је хвалио ипрослављао Бога  својим устима , а онда чудесно је његоводетињство, када је у то време цар Ирод покретао гоњењеГоспода Христа небескога цара за кога је чуо од мудраца да јерођен,те се уплашио за своје царство, он је наредио да се побијусва деца од две године па наниже, мушка деца, међу њима јетребао да буде и свети пророк Претеча. Али, анђео Господњикоји је њега донео  на овај свет са посебном наменом, чувао га јеод самога рођења. Његова мајка Јелисавета је побегла саодојчетом својим на грудима у пустињу у једну пећину, и глеонда се тек чудо Божије пројављује.Чуо је цар Ирод за необично рођење Јованово и тражио је његада погуби, али га војници нису нашли. Онда су нашли његовогоца Захарија и питали: „Где ти је син“, а он им није рекао, и он је



тада био убијен од стране Иродових војника у храму Божијем ипостао је мученик Христов, а  Јелисавета која је са светимпретечом побегла у пустињу, о Чуда Божијега, она се у пустињуупокојила, и оставила дете само и мало у пећини и у пустињи.Отуда је цео живот касније светог Претече јесте једнопреславно и предивно чудо, јер њега суодгајилианђели Божији,они су га чували и хранили, а Божији Дух га је надахњивао иупућивао на оно што треба да чини .Свети Јован Претеча је живео тако да није имао ни куће никрова над главом, ни кору хлеба, ни било кога од своје родбине,живео је као дете у пустињи и одрастао до зрелога човека, дотридесетегодине своје. Чиме се он хранио? Каже СветоПисмо:„акриде је јео и дивљи мед,од дивљих пчела што је
налазио“, и то је била његова храна, и он када је одрстао чуо јеБожији глас да иде на реку Јордан и да тамо крштава народкрштењем покајања, уствари, да испуни намену коју му је дата,да припрема пут Господњи, припрема народ за примањеГоспода Христа. И тада се појављује на реци Јордану необичанпророк, зарастао у косу и у браду, само са једном хаљином одкамиље коже на себи и са чудном проповеђу. Шта је Свети Јованпроповедао народу? Врло кратку беседу је држао. „Покајте се
јер се приближи Царство Небеско“ . То је било оно што је народутада било неопходно,што је и нама, браћо и сестре, неопходно ато је - покајање. Покајање за наше личне грехе, покајање предБогом што смо Бога увредили , својим  неделима, својим рђавимделима, што смо брата свога ожалостили и увредили, покајањеза све оно што није по закону Божијем, јер само кроз покајањеми добијамо благодат Божију која нас даље води и руководи иприпрема за ЦарствоНебеско.



Свети Јован Претеча је био Претеча Господњи, не само рођењеми проповеђу,него и претеча смрћу. Он је пострадао на шестмесеци пре Господа Христа, од цара Ирода,јер гаје изобличаваоза његове грехе личне. Проповедао је људима Бога који се јавиоу телу. Проповедао је и праведним душама које су живеле одАдама па до Господа Христа,а које су ишле на одређено место замртве. И тамо су се припремали људи, када се појави Месија ,Христос, да га препознају и прихвате и тако и они постигнусвоје спасење. Упоредо, дакле, са светим Јованом Претечом,данас света Црква, посебно овај манастир, слави једногадивнога угодника Божијега из IV,V века: Светога НикитуРемезијанског који је био епископ овоме крају Рeмезијану, то јеБела Паланка сада , који је пролазио овим крајевима,проповедао Јеванђеље Божије, певао у славу Божију, постајехимна којом се Бог слави,  а Бог је њега прославио и удостојиода буде његово име забележено у књизи живих на Небесима, ида се његов спомен помиње и прославља свуда по овоме свету.Нека је срећна и Богом благословена данашња слава матиМихаили и њеним сестрама који данас славе са својимманастиром. Нека је срећна слава, видим овде више колача,сигурно и неких који славе светог Јована Претечу, нека је ињима срећна и Богом благословена слава као и свима вама,браћо и сестре који сте данас дошли овде.


