CВЕТИ АПОСТОЛ И ЈЕВАНЂЕЛИСТ ЈОВАН БОГОСЛОВ
9. октобар

Свети Јован Богослов, апостол и јеванђелист. Син рибара Зеведеја и Саломије, кћери
Јосифа, обручника свете Богородице. Позван Господом Исусом Јован одмах остави свога
оца и мреже рибарске, и пође са својим братом Јаковом за Христом. И од тада се више
није одвајао од Господа свога до краја. Са Петром и Јаковом присуствовао је васкрсењу
кћери Јаирове и Преображењу Господа. На Тајној Вечери ставио је био главу на прси
Исусове. Када су сви други били оставили распетога Господа, Јован је са светом
Богомајком остао под Крстом. По наређењу Господа он је после био као син светој Дјеви
Марији и брижно је служио и чувао до успенија њеног.
По успенију Пресвете Богородице отишао је Јован са учеником својим Прохором на
проповед Јеванђеља у Малу Азију. Највише се бавио и радио у Ефесу. Својом надахнутом
проповеђу и чудотворством он обрати многе у хришћанство и пољуља незнабоштво из
темеља. Незнабошци озлојеђени везаше га и послаше у Рим цару Дометијану. Пред царем
беше мучен и бијен; но како ненашкоди ни најљући отров, који му дадоше да испије, нити
кључало масло, у које га вргоше, цар се уплаши, и сматрајући га бесмртним посла га у
изгнанство на острво Патмос. На том острву свети Јован преведе многе ухришћанство
речима и чудесима, и утврди добро цркву Божју. Ту је написао Јеванђеље и Откровење. У
време цара Нерве, који даде слободу свима сужњима, Јован се упути поново у Ефес, где
проживе неко време утврђујући ту своје раније започето дело. Беше му преко 100 година
када се представи у Господу. Када му ученици после отворише гроб, не нађоше тело
његово, али сваке године 8/21. маја исходио је из његовог гроба неки ситан прах, мирисан
и лековит. После дугог, многотрудног и многоплодног живота на земљи пресели се овај
љубљени ученик Христов и стуб цркве у радост Господа свога, у мирну и бесмртну
радост.

