
У име Оца и Сина и Светога Духа 

 

Данас браћо и сестре дупли празник славимо, двоструко рођење славимо. 

Славимо једно рођење по телу и једно рођење по духу. Наиме, данас славимо 

рођење светог славног пророка Претече и Крститеља Господњег Јована кога је 

Господ послао пред лицем Господа Христа да припреми пут његов, да поравна 

стазе и припреми народ за његово примање. И други рођендан јесте у ствари, дан 

упокојење светог Никите Ремезијанског коме је овај овде скромни манастир и 

посвећен. 

 Света Црква Православна у историји својој слави само три рођендана по 

телу: рођендан Свете Богородице, рођендан Господа Исуса Христа и рођендан 

светог Јована Претече. Све остале светитеље славимо њихово духовно рођење у 

ствари, њихово упокојење у Господу, јер они су тада рођени за живот вечни а не за 

привремени. Данас међутим славимо светога Јована, његово телесно рођење за овај 

живот због значаја које је он имао у историји хришћанства, у историји и животу 

самога Господа Христа. Он се удостоји да Господ Христос њега назове највећим 

рођеним од жена. Највећи међу људима од Адама до данас. Зашто? Зато што је о 

њему пророковано, што се његово рођење десило на чудесан начин, од старих и 

престарелих родитеља Захарија свештеника и  његове супруге Јелисавете, који 

нису имали децу а много су желели да имају. И када је била изгубљена свака нада, 

више престали да се надају, да чекају тако нешто, једном приликом кад је Захарија 

био у храму по својој служби, ушао у олтар да кади, њему се јави анђео и јави му 

радосну вест да ће његова жена Јелисавета родити сина. Он се прво збунио а онда 

изразио сумњу своју – како ће то бити кад сам ја стар и жена је моја у годинама? 

А анђео му рече: Богу је све могуће. Зато што ниси поверовао мојим речима ево 

онемећеш и нећеш моћи говорити до онога дана кад се то збуде. И заиста изашао је 

пред народ Захарија, није могао ништа да говори, народ је приметио, осетио да се 

нешто десило велико у храму, и онда је само знацима неким објаснио и тиме се то 

јављање о рођењу светога Претече завршило. И заиста, када је света Јелисавета 

родила светог Претечу њени сродници, комшије, били су веома изненађени и 

обрадовани што је Бог помиловао то двоје добри, благочестивих, побожних људи. 

И дошли су у осми час по обичају да надену име детету и да изврше 

обрезање. И хтели су да даду име по његовоме оцу – Захарију. А Јелисавета иако 

није ништа знала она је рекла, наравно у просвећењу Духа Светога, не Захарија 

него да се зове Јован. Онда су они хтели да питају његовога оца како да им се син 

зове? Он је затражио једну дашчицу и на њој написао име му је Јован. И тада, гле 

преславног чуда Божјега, Захарији се уста отворише, он проговори, и прво што 

беше говорио тада  -  слава Богу, прослављање Бога, и пророковање за свога малога 

сина шта ће бити. И ти дете назваћеш се пророк највишега. Ићићеш пред лицем 

његовим да припремиш пут Господњи. Тако да је свети Захарија био не само 



праведан и побожан човек и свештеник него је био и пророк јер је предвидео шта 

ће све бити од тога малога детета. И цео народ је тада прославио Бога чудећи се и 

питајући се шта ли ће бити од овога детета?  

Касније се показало шта је било, историја овога детета је била веома бурна, 

јер он се родио на шест месеци пре Господа Христа и када је цар Ирод тражио да 

убије новорођенога цара, да погуби сву рођену децу до две године, онда је била и 

опасност за Јована јер је Ирод чуо за његово необично рођење и послао је војнике у 

место где је Захарија живео, у горњу земљу. И пошто нису нашли анђео се јавио те 

Јелисавета и дете побегну од куће, Захарија је нађен у храму; они су тражили да им 

даде дете, он је рекао да не зна где је и они су њега ту убили тако да је Захарија и 

мученички пострадао за веру своју, за Господа Христа. А свети Јован побегавши са 

мајком у пустињу, у једну пећину, десило се опет једно велико и преславно чудо, 

мајка му се у пећини упокоји и он остаде дете од годину и нешто дана сам. Ко га је 

хранио? Ко га је одгајио? Ко га је научио животу? Житије његово каже анђели 

Божији. Јер он је био предодређен од Бога за велику мисију спасењу рода људскога 

и зато је Бог о њему водио посебну бригу. 

 И живео је Јован у пустињи без крова над главом, без хране и хлеба; 

хранио се травом и дивљим медом. И кад је дошло време да се јави Господ Христос 

свету онда је Јован био упућен, Духом Светим, на Јордан да крштава народ и да 

припрема за дочек Месије. И тако је свети Јован показао се Претечом Господа 

Христа јер он се удостојио да видевши га на Јордану укаже прстом на њега и каже 

гле јагње Божије које на себе узе грехе света.  

 

Али поред светога Јована, његовог рођења данашњег, браћо и сестре, ми 

славимо и великог угодника Божјег Никиту Ремезијанског коме је рекох, овај 

манастир посвећен, јер је он био епископ у овим крајевима овде у Ремезијани, то је 

била Бела Паланка по предању, ту је он столовао и пролазио овим крајевима, 

служио Богу, учио народ, како каже у његовом житију од светог Павлина 

милостивога. Ово су били дивљи крајеви, шумовити, пуни разбојника а он је својим 

молитва, својим радом и ревношћу те разбојнике претворио у јагањце и многи од 

њих постали монаси, па свуда по тим шумама где су они царовали узносиле се Богу 

молитве и приносили се подвизи за славу Божију и за спасење народа Божјега.  

 

Ето то је тај дивни светитељ коме је овај манастир посвећен и кога данас 

овај манастир слави. Хвала свима браћо и сестре што сте дошли на овај дивни 

празник да прославимо заједно са овим манастиром овог великог дивног светитеља 

и уједно светог Јована Претечу. Данас поред славе манастира домаћини славе су 

Иван Младеновић из Приштине који сада живи у Лесковцу са његовом породицом, 

јер је обичај да сваке године без обзира који манастир или црква да слави поред 

манастира увек буде по неки домаћин из самога народа, од вернога народа Божјега. 



Да ли има неко да се јавља за идућу годину да буде домаћин на данашњи дан 

заједно са овим манастиром? Ако има неко нека се јави. Драган Јованић из Косова 

Поља. Понеси кући као благослов, залог за идућу годину, честитај старом 

домаћину и он теби и нек је сретно и Богом благословено, на много, много година 

да дочекујемо и да славимо овај дивни празник.        

 


