У име Оца и Сина и Светога Духа!
Како је Господ премудро устројио Цркву своју браћо и сестре,
како је Света Црква премудро устројила годишњи круг
богослужења и празника. То нам показују нарочито ови
Господњи празници у јануару месецу, тек смо се удаљили мало
од Витлејемске пећине, где се родио Господ наш Исус Христос,
тек смо предстали Његовом славном обрезању у осми дан, ево
Црква нас води на реку Јордан, на место где је Господ после
тридесет година свога живота, који није описан у детаљима као
каснија Његова месијанска улога, где је Он крштен од Светог
Јована Претече, и тада је Он ступио јавно на Своју божанску
проповед.
Данас у Светом Јеванђељу Црква напомиње тај догађај, и нас
припрема за Свето Богојављење, за празник када се јавила
Света Тројица роду људскоме, када је Господ Христос Крштен у
Јордану, после чега је и почео да проповеда Своје божанско
Јеванђеље. Зато данас Црква више наглашава личност Светог
Јована Претече, који је пре доласка Господа Христа на Јордан,
неколико месеци пре Његовога појављивања, крштавао на реци
Јордану народ, припремајући их за дочек будућег Месије који
долази.
Свети Јован Претеча беше необичан Пророк, о његовом животу
знамо да је рођен од престарелих родитеља, да је као дете
испред ножа Иродовога, побегао са мајком својом, мајка га је
однела у пустињу, где је одрастао и живео од Божјих речи и од
Божје милости. И као што је био Претеча Господу - Христовом
рођењу на шест месеци, тако и на шест месеци пре појаве
Господа Христа, он се јавио на реци Јордану да крштава народ,
да их припрема, као што је говорио Пророк „Поравните стазе
Његове, приправите пут Господњи“. Он је крштавао на реци
Јордану Крштењем покајања, јер је народу говорио: „За мном
иде Онај који је јачи од мене, који ће вас крстити Духом Светим
и Огњем“, предсказујући долазак Господа Христа. Али он беше
необичан Пророк, пустињског изгледа, зарастао у браду и косу,
исушенога тела свога, јер је живео у пустињи веома аскетским
животом, и проповедао је дакле Крштење покајања. Да би

припремио људе да могу, када се појави Господ Христос, да Га
препознају, да Га приме, и да Га признају као обећанога
Месију, Спаситеља света.
Тако Света Црква постепено и нас браћо и сестре уводи и води
кроз овај живот, да би нас довела до нашега циља, ради којега
је човек и створен, а то је Живот вечни у Царству Христа Бога
нашега, у Царству Небескоме. Као што је Свети Јован
проповедао покајање на реци Јордану, тако и Света Црква
проповеда и говори, а Господ Христос је то рекао Апостолима,
да „Оно што разрешите на земљи биће разрешено на небу, и
што вежете на земљи биће свезано на небу“.
Тиме је Господ установио Свету Тајну Покајања у Цркви Својој,
где није само као Јованово крштење за покајање, него за Живот
вечни. И то Црква до данас проповеда, исповеда и држи, да
после крштења нашега, у име Оца и Сина и Светога Духа, да ми
по слабости својој поново грешимо, падамо у грехе много пута
на дан, и свакога дана целога свога живота, али је Црква зато
одредила и установила Свету Тајну Покајања и Исповести
грехова, којима се чистимо од грехова учињених после
крштења. Време покајања је увек доступно човеку, кад год
сагреши, кад год осети оптерећење своје савести, треба да
похита код духовника, код свештеника, да исповеди грехе своје,
и прими опроштај. Нарочито то важи за време великих постова
које је Црква установила, да се појачаним постом и молитвом,
Светом Тајном Покајања, припремамо за Живот вечни и за
дочек великих празника. Тако смо за Божић постили шест
недеља, за Ускрс пости се седам недеља, и то је време дакле,
покајничко време, када се посебно треба трудити за спасење
своје душе.
Нека би Господ молитвама Свете Богородице, Светог Јована
Претече коме је и овај храм посвећен, да и нас оснажи духовно
и телесно, да овај хришћански наш пут прођемо по вољи
Божјој, да се кајемо за грехе своје, и да се чувамо од грехова
који нас нападају са разних страна. Јер само тако живећи браћо
и сестре, ми ћемо се удостојити када пођемо одавде, да нас
Господ прими у Царство Своје Небеско, да тамо и ми са свима

светима славимо Оца и Сина и Светоха Духа, кроза све векове и
сву вечност. Амин!

ХРИСТОС СЕ РОДИ! ВАИСТИНУ СЕ РОДИ !

