
Беседа Владике Артемија на Богојављење 2018. године, у манастиру
Светог краља Милутина у Бадовинцима

Бог се јави, браћо и сестре!Ево предивнога празника, ево предивнога чуда Божијега када се Богљудима јавио у свој својој пуноћи. Бог се људима јавио много пута ираније у историји рода људскога, и у Старом Завету и у Новом Завету,али никада у потпуности, јер људи тада нису били духовно узрасли, нисубили сазрели да би могли да схвате Тројичнога Бога.Зато је Господ дошао у свет, родио се од Свете Богородице, и када једошло време да ступи на Своју Спаситељску службу роду људскоме, ондасе појавио на реци Јордану један чудан пророк, необичан до тада, светипророк, Јован Претеча, који је позивао народ јеврејски да се крсте, да сеприпреме за дочек онога који долази. Он је говорио: ''Ја вас крстим
водом а Онај који долази за мном, Он ће вас крстити Духом Светим и
огњем.'' Али да би се Господ појавио као проповедник спасења људскога,Он је дошао Јовану на Јордан како сам каже: ''Да испуни сваку правду.'' ИЈован, препознавши га где долази у маси света, узвикнуо је: ''Гле, Јагње
Божије, које узима грехе света на Себе!'' Када је Господ дошао и тражиода га Јован крсти, Јован се у трепету бранио од тога: Ко, ја слуга дакрстим Господара свога?'' Како то? Ти треба мене да крстиш, а не ја Тебе,Господе. А тада му је Господ рекао: „Остави сад то, ко је од нас већи негода испунимо сваку правду која је предвиђена законом“. И онда Јовансмирено приступа и крштава Господа у реци Јордану. И гле, када ониизлажаше из воде, небеса се отворише, Дух Свети у виду голуба појависе над Њим, а глас са неба посведочи: ''Ово је Син мој љубљени који је помојој вољи“.Ето, то јесте Богојављење, браћо и сестре, Бог у три лица се јавио. СинБожији се крштавао у реци Јордану, Дух Свети у виду голуба је сведочиоза Њега, а глас Оца са неба је потврдио да је то Његов Син љубљени. Итада, Господ је, после овога крштења Свога које је на Јордану обављено,повукао се на једну планину, на једну гору, где се четрдесет данаприпремао пре него што ће поћи у народ да проповеда Своје Јеванђеље.



Свети Јован Претеча на Јордану је призивао народ крштењу покајања иговорио: ''Покајте се, јер се приближи Царство Небеско.'' Истим речима,Господ Христос је почео своју проповед речима покајања: ''Покајте се!''Што значи да је покајање основни предуслов, браћо и сестре, за нашеспасење. Господ је то показао, а светитељи су, свети апостоли,светитељи Божији кроз векове Цркве Христове, они су то показали идоказали и посведочили. И тако, Господ је данас, браћо и сестре, ступиона своју трогодишњу мисију спасавања рода људскога.То је празник Богојављења, то је празник кога Црква свечано прославља,и у спомен Крштења Христовог у Јордану, који је Својим присуствомосветио воду реке Јордана, данас се у свим православним црквамаосвећује света вода, Богојављенска водица, која преноси на нас онублагодат и онај благослов који је добио река Јордан од ХристаГосподњега. Зато каже у овим дивним молитвама које смо читали, данам ова вода буде на исцељење душе и тела, на сваку другу кориснупотребу. И заиста, ми зато ову воду узимамо и носимо својим домовима,да нам то буде чувар нашега дома, да, по потреби, у току године ако буденеке нужде, болести и тако, да се та водица може употребити и онда ћеБог учинити да наше молитве буду испуњене.Нека Господ благослови све вас који сте данас дошли овде, даприсуствујете овоме светоме чину и да узмете Богојављенску водицу.Нека је срећан, и још једном благословен данашњи велики празник, јошједном Бог се јави!


