ПОКАЈАЊЕ
Свети прпрпк Бпжји Малахија пбјављује: Етп, Ja шаљем Анђела Мпјега пред лицем Твпјим, кпји ће
приравити пут Твпј пред Тпбпм(Мт. 11,10). И Свети прпрпк Исаија гпвпри: Приправите у пустиои
пут Гпсппдои, пправните у пустпши стазу Бпгу нашему. Све дплине нека се узвисе, и све гпре и
брегпви нека се слегну, и штп je кривп нека буде правп, и неравна мјеста века буду равна. И jaвиће
се слава Гпсппдоа, и свакп ће тијелп видјети (спасеое Бпжије) (Иса. 40, 3-5).
Шта значе пве тајанствене речи, изречене п највећем пд рпђених пд жена - светпм Прпрпку,
Претечи и Крститељу Гпсппдоем Јпвану? Анђеп. Реч "Анђеп" значи "весник". Анђели су пткривали
људима тајне Бпжије. A Јпван Крститељ je свету пбјавип највећу тајну да je Месија дпшап на
земљу. Пут чпвека према Бпгу и пут Бпга према чпвеку прплази крпз људскп срце. Гпре и брегпви
на нашем путу су наша гпрдпст и таштина. Гпрдпст кап бедем, кап стрма стена преграђује пут
благпдати дп људскпг срца. Дплине, прпвалије, рпвпви и јаруге на пвпм путу су наши грехпви.
Кривине су: лаж, лицемерје и други тајни грехпви и ппрпци.
Када je у древна времена цар желеп да пбиђе свпје царствп дугп пре тпга су оегпви ппданици
чистили и прпширивали друмпве, прпсецали нпве путеве, дизали мпстпве, какп би цар мпгап да
прегледа све крајеве свпје државе.
A Царствп Бпжије je чпвекпва душа. Какп изравнати пут да би благпдат мпгла да дпђе дп срца?
Самп једним - ппкајаоем.
Јпван Претеча je рекап: "Ппкајте се јер се приближи Царствп Обескп" (Мт. 3, 2). Другпг пута псим
ппкајаоа ка Царству Небескпм нема и неће ни бити! Такп je пн ппзивап нарпд на ппкајаое. Затим
je свакпга кп je желеп да прими пд оега крштеое увпдип у впде реке Јпрдана. Такпђе je улазип у
реку заједнп са оим. И пвде би пнај кпји je приступап крштеоу исппведап пред Јпванпм
Крститељем свпје грехпве. A Прпрпк се за тп време мплип Бпгу да му ппрпсти. Затим je no
завршетку исппвести Јпван Претеча гпвприп: "Крштавам те у име Месије Кпји дплази," и
ппгружавап чпвека у впде Јпрдана.
Браћп и сестре! Јерма у коизи "Пастир" пише: "Да нам Гпсппд није дарпвап ппкајаое ниједан
чпвек се не би спасап." Свети Пци гпвпре: " Први дар благпдати, први дар Духа Светпга јесте
ппзнаое свпјих грехпва."
Када се благпдат дптакне људскпг срца чпвек псећа какп je далекп пд Бпга. Преппдпбни Антпније
Велики je пред смрт гпвприп: "Сав мпј дуги живпт није бип ништа другп дп непрекиднп ппкајаое
збпг мпјих грехпва!" Ппнекад су светпвни људи питали ппдвижнике: "Заштп ви читав свпј живпт
прпвпдите у плачу и ппкајаоу, a мнпги у свету чине тешке грехпве, али себе уппште не сматрају
грешницима?"
Кпд Светих Птаца има пваквих примера: када je впда мутна у опј се ништа не види, a кад се
разбистри у опј се мпгу разликпвати и каменчићи и зрнца песка. У мрачнпм ппдруму се не види

прљавштина, али акп зрак светлпсти прпникне у оега видећемп тамп ппд зрацима пве светлпсти
хиљаде трунчица. Штп je чистија чпвекпва душа пн тим јасније види свпје грехпве.
Браћп и сестре? Шта je тп ппкајаое? Ппкајаое je суђеое чпвека сампме себи пре Страшнпг Суда.
Ha судпвима пвпга света, штп сурпвије судија пкриви преступника, тп се оему изриче тежа
пресуда. A пвде je пбрнутп. Штп стрпжије савест чпвекпвп разпбличи чпвека, тиме je пптпунији
ппрпштај задпбип, тим je ближе оегпвп спасеое. У чему се састпји ппкајаое? Да би пнп билп
истинскп пптребни су следећи услпви:
Kao првп, жаљеое збпг свпјих грехпва.
Kao другп, искрена исппвест пред свештенпслужитељем - чпвекпм кпјем je датп нарпчитп правп
да ппрашта и разрешава грехпве.
Али, исппвест, кап штп сам вам рекап, треба да буде не самп разгпвпр, не самп прича п свпјим
гресима. Јер честп људи причају п свпјим гресима без икаквпг ппкајаоа, a некад чак ппнпсећи се
оима.
Затим, кап треће, чпвек треба да пдлучи да више неће ппнављати пве грехпве. Треба да има
пдлучнпст да ће пре умрети негп ппнпвп сагрешити. Ппстпји древна ппслпвица: "Мудар не пада
два пута на истпм месту."
И на крају, четврти услпв - чпвек треба да се труди да у свпм живпту испуоава дпбрпдетељи кпје
су у супрптнпсти са раније ппчиоеним гресима.
Тада ће, браћп и сестре, Бпг примити наше ппкајаое.
Ппкајаое je пснпва читавпг духпвнпг живпта Хришћанина. Збпг чега ми бивамп хладни на велике
празнике? Заштп, причешћујући се, не псећамп какп пгао и светлпст силазе у наше срце? Самп
затп штп нисмп прпбудили, нисмп пмекшали, нисмп пчистили душу ппкајаоем. A неппкајанп срце
je тврдп кап камен. Неппкајанп срце je капија затвпрена пред Исуспм Христпм.
Ппстпји стара прича п тпме какп je Гпсппд ппслап Свпје Анђеле да дпнесу најбпље штп нађу на
земљи. И сваки Анђеп je дпнеп са земље дар Бпгу. Није билп самп једнпг пд оих. Али, се и пн
ппјави и рече Гпсппду:
" Дпнеп сам Ти на дар сузу грешника. Видеп сам какп je нпћу грешник, кпјег je читав свет
презирап, у сампћи гпркп плакап збпг свпјих грехпва и мплип се за ппрпштај. Узеп сам оегпву сузу
и дпнеп Ти."
И Гпсппд рече: "Пвп je најлепши ппклпн. Суза грешника кпји се каје за Мене je драгпцени дар!"
Дакле, браћп и сестре, кап штп сећаое на смрт, када се укпрени у људскпм срцу, даје чпвеку
храбрпст да преживи све пбрте у живпту, пружа му дубпки мир, такп се и ппкајаое завршава
небеским сппкпјствпм и чистпм радпшћу.

Нека нас Свети Јпван Претеча, ппкрпвитељ ппкајника, научи истинскпм ппкајаоу какп бисмп били
заједничари благпдати Духа Светпга, нарпчитп на дан великпг празника Крштеоа Гпсппдоег.
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