
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Нека је срећан и Богом благословен данашњи дан и данашњи 
празник браћо и сестре, нека је благословено ово свето место у коме 
смо се сабрали да прославимо овај дивни велики празник зачећа 
светог славног пророка Претече и Крститеља Господњег Јована. Дуго 
је трајала ноћ човечанства браћо и сестре, у незнању, у греху, у 
безакоњу, у незнабоштву, али је почело да свиће зора, да се 
појављује звезда зорњача, звезда даница која је претходила рађању 
сунца правде а то је у ствари свети Јован Претеча који је одређен од 
Бога и који је проречен од светих пророка да ће доћи пред Господом 
Христом да приправи пут његов и поравна стазе његове. И он је 
заиста Претеча Господњи у сваком погледу од момента његовога 
зачећа до његовога славнога погубљења од стране безбожнога цара 
Ирода.  

На шест месеци пре Благовести јављена је радосна вест свештенику 
Захарији да ће добити сина иако је био у старости и он и његова 
супруга Јелисавета, и да ће тај његов син бити на радост многима. 
На радост њему и многима, целоме свету. Он још незнајући тајне 
Божије није поверовао речима светог архангела Гаврила који му је 
ту вест јавио, и зато је био опоменут јер је питао: Како ћу ја познати 
да ће то бити? И анђео му је рекао ево онемећеш и нећеш моћи 
говорити до онога дана док се то не збуде. И он када је изашао из 
цркве пред народ није могао да говори, давао је неке знаке, људи су 
схватили да је имао неко виђење у храму и остао је нем. Тек кад му 
се син родио и кад су сродници његови упитали га, уписавши на 
таблици, како хоће да се зове његов син, он је тада проговорио и 
рекао Јован му је име.  

Тако да је свети Јован Претеча у ствари дошао вољом Божијом на 
овај свет да буде Претеча рођењу Сина Божијега, да буде Претеча у 
проповеди, у равнању стазе и путева Господњих у народу јеврејском 
који је био огрезао у маловерје, у безверје, и он је због тога, те своје 
мисије, од самога Господа назван највећи рођени од жена. Такве 



похвале није се удостојио ни један човек у историји рода људскога 
да га уста Богочовека Христа назову и прогласе највећим човеком. 
Али те части се удостојио свети Јован Претеча јер је био чудесан не 
само по своме рођењу него и по своме животу.  

Одрастао је као дете у пустињи јер је мајка Јелисавета са њим 
побегла у пустињу јер је Ирод тражио да погуби то дете. Чувши за 
његово необично рођење, бојећи се да није случајно он тај цар којег 
су најавили источни мудраци и уплашио се за свој престо. И зато је 
послао да побију сву децу у Витлејему и околини, али Бог је сачувао 
малога Јована као што је сачувао Господа Христа. Овај је побегао у 
пустињу са мајком а онога је мајка, Света Богородица, побегла са 
њим у Египат и тако се ипак Божија воља испунила а не воља злога 
цара Ирода.  

И он је одрастао храњен од анђела у пустињи јер је у пустињи мајка 
његова преминула а он је остао на бригу анђела Божијих, и он је 
тако одрастао до своје тридесете године када се појавио поново пред 
народом и почео на реци Јордану по заповести Божијој да припрема 
народ за објаву Господа Христа, обећанога Месије, Спаситеља света. 
Тако да је он први почео да говори народу: Покајте се, јер се 
приближи Царство небеско. И он је био тај који је у великом 
мноштву народа указао руком на Господа Христа који је долазио на 
Јордан да се крсти: Гле јагње Божије које узима на себе грехе света. И 
он је на шест месеци пре Господа Христа рођен и на шест месеци 
пре погубљења Господа Христа пострадао је свети Јован јер је борио 
се за истину Божију, за правду Божију, опомињао народ, опомињао 
цара Ирода на његове грехе. Опомињао га не можеш ти имати жене 
брата свога и по наговору зле Иродијаде њега је Ирод посекао у 
тамници.  

Али он је био Претеча Господа Христа не само овде на земљи него и 
у Аду, тамо где су све душе од Адама до Господа Христа одлазиле 
јер је Рај био закључан после пада човека у грех и све су душе 
одлазиле у Ад, у једно одређено место. Јован Претеча се појавио и 



тамо пре Господа Христа и проповедо душама умрлих Господа који 
се јавио у телу. Тако да су они били припремљени кад је Господ на 
Голготи издахнуо и појавио се са душом својом људском у Аду, онда 
су га препознали и прихватили као Спаситеља света и Он је све оне 
који су га прихватили, познали, извео и увео у отворени Рај. Тако да 
је свети Јован Претеча и по рођењу и по учењу и по животу и по 
смрти био заиста Претеча Господа Исуса Христа. И удостојио се те 
милости и благодати Божије и похвале коју је добио од Господа.  

Ето, тога светитеља данас ова црква слави овде коју је подигао наш 
дивни пријатељ и познаник прота Тома Марковић са својим 
супругом Милицом и оставили као задужбину своју нашим 
покољењима да се у овој цркви слави име Божије до краја света и 
века. И ми смо се данас сабрали овде да прославимо храмовну 
славу, да се помолимо Богу за нас сабране, за цео наш народ, да и 
ми останемо у тој вери православној, да останемо на истинитом 
путу којим је учио свети Претеча, који је проповедао Господ 
Христос, свети апостоли, свети Оци, и да се тако и ми спасавамо и ту 
веру нашу оставимо као аманет нашој деци и омладини, да би се 
име Божије у нашем српском народу славило од сада па до 
свршетка света и века. А ми када пођемо одавде да се удостојимо да 
нас Господ прими као верне слуге своје у Царство своје небеско, да 
нам дарује живот вечни са свима светима, да и ми са њима 
славимо чудесног Претечу Јована, да славимо Господа Христа са 
Оцем и Духом Светим кроза све векове и сву вечност. Амин.        

 

Нека је срећан и Богом благословен данашњи празник.  


