У име Оца и Сина и Светога Духа
Нека је срећан и Богом благословен данашњи празник, данашњи
дан и ово свето место на коме смо се сабрали данас, да прославимо
онога за кога је Господ рекао да је највећи рођени од жена. Да
прославимо светог Јована Претечу чије зачеће данас црква наша
слави, да се помолимо Богу да узнесемо бескрвну жртву Господу
Христу за спасење нас овде сабраних, за спасење народа нашега
српскога ма где да се налази, и за спасење свих православних
хришћана у свету ма где се они налазили.
Данас је велики празник браћо и сестре, данас се удара темељ
нашега спасења јер је арханђео Гаврило јавио оцу светога Претече
Захарији да ће добити сина, који ће бити радост и весеље свему
свету. И заиста јесте, јер је свети Јован био предодређен од Бога да
буде Претеча Господњи, да иде пред њим и припрема пут Господу,
као што каже Свето Писмо, да припреми народ, да поравна брда,
изравна неравнине на путу томе, а у ствари, то значи да припреми
народ за примање Месије, Господа Исуса Христа. Зато је свети Јован
био Претеча Господу Христу и у рођењу, на шест месеци пре њега, и
у страдању пре Господа Христа, пострадао је свети Претеча. И био је
у аду где је проповедао мртвима Господа који се јавио у телу,
проповедао је Господа Христа Адаму, Авраму и свим старозаветним
праведницима који су Месију очекивали са вером у Његов долазак.
А после шест месеци и Господ Христос је васкрсао и сишао у ад, и
тада је разорио царство смрти, разорио ад, и извео душе праведних
у Царство Небеско, увео их у Рај који је био закључан због греха
наших прародитеља Адама и Еве.
Тако да данас, браћо и сестре, ми славећи светога Претечу у ствари,
подсећамо се како је наше спасење извршено, да је он ишао као
пророк пред Господом Христом, наговештавао његов долазак и
припремао пут њему. И зато је Господ и дошао на реку Јордан код
Јована, крстио се од њега, а Јован му рекао: Гле јагње Божије које узе

на себе грехе света. Тако да су живот и рад Господа Христа и светога
Претече били тесно повезани.
Свети Јован је крштавао на Јордану крштењем покајања које није
имало снагу да очисти грехе људске него да их припреми за
примање крштења водом и духом, као што каже Господ. Свети
Претеча рече ја сам дошао да крстим водом а ко иде за мном
крстиће вас Духом Светим и огњем. То је то новозаветно крштење
којим смо се сви ми крстили, браћо и сестре, учлањени у тело
Христово, у Цркву Његову и живимо у томе телу, живимо светим
Јеванђељем Христовим, његовим светим Тајнама које је оставио,
живимо вршећи заповести његове онако као што су Захарије и
Јелисавета били праведни пред Богом, извршавали закон Божији, и
тако били достојни да буду родитељи светога Претече.
Ми данас овде сабрани, браћо и сестре,сабрани смо на бранику Вере
Православне, сабрани смо да чувамо свету веру онакву какву су
нам предали свети апостоли, као што нам је предао свети Сава, као
што нам је завештао ктитор овога храма овде, прота Тома Марковић
који је целог живота свога служио Богу као свештеник, проповедао
је реч Божију и подигао ову задужбину овде себи, да се и њему поје
Литургија овог света као и оног. Зато данас је, браћо и сестре, још
један велики подсећај – пре тачно двадесет година на данашњи дан
овај храм је освећен и предат на употребу. Значи данас славимо
двадест година од освећења овога храма и једанаест година од
упокојења проте Томе Марковића, а седам година од упокојења
његове супруге Милице, које смо данас у молитвама нашим
помињали и стално их помињемо.
Нека би Господ молитвама светога Претече, светих апостола, светих
Отаца и свих светих из рода нашега и молитвама светог праведнога
проте Томе да Господ и нама дарује духовне снаге да истрајемо и
одржимо се на бури овога живота, јер је живот наш једно узбуркано
море по коме ми људи пловимо и бродимо. Нека би нас Господ на
томе мору сачувао као некада Петра из морских таласа, да би када

пођемо одавде Господ и нас примио у Царство своје небеско да тамо
и ми са свима светима славимо Оца и Сина и Светога Духа сада и
увек и у векове векова. Амин.

