
У име Оца и Сина и Светога Духа!

Срећан вам данашњи празник, браћо и сестре, празник Господњи Преображења
којег данас прослављамо! Нека је срећно и благословено свето место на коме смо се
сабрали и нека је благословен овај дивни дан којег нам је Господ подарио данас да
достојно можемо прославити овај велики празник.

Празник Преображења Господњег јесте један од великих Господњих празника који
се слави у част Његовог славног преображења на гори Тавору. Господ је користио сваку
прилику, сваки моменат Свога живота, да нешто добро учини за род људски и да пошаље
поруку роду људскоме. И данашње Његово предивно и преславно чудо на гори Тавору,
када се Он преобразио пред Својим ученицима и лице Његово засијало као сунце и јаче од
сунца а хаљине Његове постале беле као снег, Он је тиме у ствари пројавио и показао
Својим ученицима Своју Божанску природу, показао да је Он заиста Син Божји који је
дошао на земљу ради нас људи и ради нашега спасења. На гори Тавору, пре преображења
Господа појавила су се и дивна два старозаветна пророка, Мојсије и Илија, да би били
сведоци заједно са Апостолима овога преславнога чуда. Апостоли, кад су видели то, и
чули глас из облака, глас Оца Небескога: ''Ово је Син Мој љубазни који је по Мојој вољи'',
они су од страха попадали на земљу. И када су поново погледали, видели су само свога
Учитеља а никога више нису видели. И Господ је пришао и рекао им: ''Устаните, не бојте
се'' и, силазећи са горе, Он је њима заповедио да никоме ниште не говоре о томе шта су
видели док Он из мртвих не васкрсне. Господ је у задњој години Своје проповеди на
земљи често пута ученицима напомињао Своје страдање, Своју смрт али и Своје
васкрсење а да не би ученици Његови видевши Га пониженога, распетога на Крсту и
умртвљенога, да се не би поколебали и посумњали у Њега као Месију, Он је нашао за
потребу да њима а и свима нама покаже Своју Божанску природу, да покаже Своје
Божанство, макар и делимично, да би људи, кад Га виде на Крсту распетога, остали верни
Њему и проповедали свима народима Његово Преображење, Његово Распеће и Његово
славно Васкрсење. То је оно што је Господ хтео да поучи Своје ученике и цео род људски
а друго је порука коју је нама Он свима оставио. Он је Својим преображењем, браћо и
сестре, показао и нама пут и начин како треба да живимо овде на земљи. Он је, иако Син
Божји, примио целокупну људску природу на себе и онда је тиме показао да и ми, са
људском природом нашом, треба да доживимо све оно што је Он доживео, односно што је
наша људска природа доживела у Његовој Божанској Ипостаси.

Род људски је створен, човек је створен, како каже на првим страницама Библије,
по образу и подобију Божијему, по икони и слици Божјој. Али шта се десило са тим
иконом у човеку? Он је, павши у грех, и наставивши да живи у греху и да греши
непрекидно, он је тај лик Божји у себи помрачио, потамнео, премазао разним катраном
греха, тако да се лик Божји у њему не види. А Господ је дошао да нам покаже да и ми
треба да доживимо наше преображење, да очистимо лик Божји у себи да бисмо били
онакви каквим нас је Господ створио приликом стварања човека и да само као такви
можемо ући у Царство Његово Небеско које је Он дошао да отвори људима и да људе
уведе у Живот Вечни. А за то, да би могли да доживимо своје преображење, потребно је
да прво упознамо своје грехе, да се покајемо за њих, да их исповедимо, да се трудимо
животом својим да их не понављамо и да чинимо добро, да вршимо заповести Божје, да се
клонимо греха и страсти и да живимо онако како је Богу мило и драго. Да чувамо веру



нашу православну јер вера је основ свега, браћо и сестре. ''Без вере је немогуће угодити
Богу'', каже свети апостол а вера наша православна, то је она вера коју су Апостоли
примили од свога Учитеља Господа Христа, коју су предали Светим оцима и они предали
нама који данас живимо, да ту веру неокрњену сачувамо неупрљану, непотамнелу,
неискварену као што данас, нажалост, постоје многи који настоје да ту веру покваре и
искваре. Само се таквом вером, браћо и сестре, коју треба да чувамо и коју треба да
предамо нашој деци и омладини да би се и они у тој вери спасавали, ми ћемо тако радећи
угодити Богу и показати да смо заиста верне слуге Христове и да, живећи тако на земљи,
припремимо себе за Царство Небеско, да када пођемо једном одавде да се и ми нађемо
тамо са свима Светима и да славимо Оца и Сина и Светога Духа кроза све векове и сву
вечност. Амин!

Нека је срећна и Богом благословена данашња слава мати Варвари и њеним
сестрама и свима вама који сте дошли!


