Бог се јави! Ваистину се јави!
Ево пре неки дан прослависмо славни празник Богојављења када се
Господ крстио на реци Јордану од Светог Јована Претече и Крститеља
Господњега, када се јавила цела Света Тројица – Бог у Кога Православни
Хришћани верују, Коме се клањају, Кога исповедају и устима и срцем и
животом својим.
Крштење Господа Христа на Јордану био је почетак Његове јавне мисије у
свету међу људима, оне мисије ради које је и сишао са неба и постао
човек, а то је рад на спасењу рода људскога од греха, смрти и ђавола. И
данашње Свето Јеванђеље говори да је Господ после крштења на Јордану
отпочео Своју божанску проповед, почео је да учи људе како да живе у
овоме свету ради Живота Вечнога. И као што сваки добар мајстор,
грађевинар, зидар најпре удари добре темеље грађевини коју жели да
зида, тако је и Господ данас у Своме Јеванђељу поставио темеље спасења
рода људскога и то је Његова прва реч, прва проповед коју је изговорио:
„Покајте се, јер се приближи Царство Небеско!“ То је, браћо и сестре, основ
и темељ нашега хришћанскога живота: покајање за грехе наше, за све зло
што смо у животу учинили, за неправду коју смо другоме нанели, за грех
према себи – ако смо се опијали и чинили друге ствари које шкоде нама
самима, за грех према другима – ако смо друге вређали, клеветали,
крали, убијали, прогонили их, грех према Богу – ако нисмо слушали
заповести Божије и вршили их. Све су то греси којих се не можемо
ослободити на други начин сем кроз Свету Тајну Покајања и Исповести
грехова. Зато је Господ као темељ Своје проповеди и Свога дела спасења
рода људскога поставио покајање, исто оно што је и пре Њега Свети Јован
Претеча дошавши на Јордан да крсти и да припрема народ да дочека
Господа Христа, он је истим речима почео: „Покајте се, јер се приближи
Царство Небеско!“ Дакле, и Јован Претеча и Господ Христос за почетак
хришћанског живота, за почетак божанске науке постављају покајање.
А Господ Своју науку коју је проповедао три и по године, учио људе,
чинио чудеса, показивао им примере како треба живети у овом свету, Он
Своју проповед завршава слањем Апостола: „Идите и научите све народе
крстећи их у име Оца и Сина и Светога Духа, учећи их да држе све што
сам заповедио.“ То је порука Господа Христа. И Он је, шаљући Своје
Апостоле рекао: „Ево дајем вам власт – све што свежете на земљи биће
свезано и на небу и што разрешите на земљи биће разрешено и на небу.“
Ту је основа Тајне Исповести и опроштаја наших грехова коју су Апостоли

добили и ту власт пренели су својим наследницима светим епископима
које су они полагали, ови свештеницима и до дана данашњега та власт од
Господа Христа обитава у Цркви Његовој. Покајање и исповест грехова у
коме се добија опроштај – разрешење. То је та власт коју Црква има коју
јој је Бог дао, јер нема другога пута и начина да се човек очисти од својих
грехова, нема некога вештачког детерџента који би могли употребити да
своју душу убелимо сем ове Свете Тајне Покајања.
А „Приближи се Царство Небеско“ – то је оно Царство са којим почиње
свака Света Литургија: „Благословено Царство Оца и Сина и Светога Духа.“
Тако почиње Света Литургија, тако почињу многе Свете Тајне у Цркви
Господа Бога нашега. Ето то Царство је почело да се приближује доласком
Господа Христа, боље речено оно је тада већ дошло, јер Господ Христос је
Цар тога Царства Небескога, а где је Цар ту је и Царство. Али је Он у
почетку скривао Себе, није показивао Своје Божанство у пуноме сјају, јер
људи не би могли то поднети, него пре страдања Свога на гори Тавору
Господ се преобразио и показао Своју Божанску славу, Своју Божанску
силу, својим Апостолима, да се не би поколебали кад Га виде на Крсту
разапетога, на страдању које је требало да поднесе ради нашега спасења.
Ето, браћо и сестре, Богојављење значи почетак проповеди Господа
Христа, а прве речи јесу покајање: „Покајте се, јер се приближи Царство
Небеско!“ Ту Свету Тајну, живећи по тој науци, хиљаде, милиони у
протеклих две хиљаде година спасили су душе своје и удостојили се да
постану грађани Царства Небескога.
Нека би дао Бог и нама, данашњим Хришћанима Православнима, пре
свега нашем народу у целини, да схватимо и упознамо Господа Христа
као Бога и Спаситеља нашега, да прихватимо и пригрлимо Његову
Божанску науку, да по њој живимо, да грехе своје које као људи по
слабости својој чинимо исповедамо и добијамо опроштај од својих
свештеника и духовника и тако се припремамо када пођемо одавде да се
и ми нађемо тамо где се налазе наши славни Свети Преци, да са њима и
са Свима Светима и ми славимо Оца и Сина и Светога Духа кроза све
векове и сву вечност. Амин.
Бог се јави! Ваистину се јави!

