
Беседа владике Артемија у Леушићу на манастирској слави
Преображења Господњег

У име Оца и Сина и Светога Духа!Ево, браћо и сестре, предивнога празника Господњег, празникаПреображења коме је ова светиња овде посвећена, на овомебрду.На данашњи празник прослављамо један догађај из животаГоспода Христа - Његово славно Преображење. Цео Његовживот јесте једно Богојављење. Сваки Свој део живота, свакуСвоју реч, свако Своје дело које је чинио Господ је пројављиваоСвоју Божанску силу и моћ, и тиме сведочио да је Он заиста СинБожији и Спаситељ рода људскога. Али људи често нисуразумевали ни Његове речи, ни Његова дела, па су их, погрешнотумачећи, неки говорили како Он помоћу кнеза ђаволскогаизгони ђаволе из људи.А на дан Преображења, браћо и сестре, Господ је на видљивиначин показао пред Својим ученицима Његову Божанскуприроду. Његово Божанство пројављено је на гори Тавору,Његово лице је засијало јаче од сунца, а хаљине постале белекао снег, као светлост.И ту на гори Тавору јављају се још два сведока - пророк Мојсијеиз Старога Завета и пророк Илија. Они су представници онихкоји су пре Господа живели. Мојсије се упокојио, а Илија је живвазнесен на небо. Сада се они појављују у ЊеговомПреображењу као сведоци да потврде да је заиста Он СинБожији.



Господ се преобразио, браћо и сестре, не Себе ради, него радинас људи, пре свега да би нас у Вери утврдио, да би нам показаоу Кога верујемо, Кога прихватамо и Којим се спасавамо. А друго,да нам покаже пут, којим у овоме животу, треба да идемо и штатреба и ми са својим животом да урадимо. Показује Господ да јесваки човек дужан да преобрази себе. Као што је Господ наТавору показао Своју Божанску моћ, тако сваки од нас треба усвоме животу да се труди да промени своје биће, да променисвој ум, да се ослободи свих грехова и да стекне све врлинехришћанске које се у Јеванђељу налазе описане и које је Господоставио да се помоћу њих ми спасавамо. Без тога труда нашега,без нашег личног преображења нема спасења. Ко је био убица,да се покаје и да то престане бити. Ко је био горд човек, дастекне смирење и да победи своју гордост. Ко је биоразвратник, да се труди да постане целомудрен, да се ослободитога наопакога греха. И тако сваки грех, браћо и сестре, имасвоју врлину којом треба да победи тај свој грех. Ко клеветадругога, ко се горди пред њим, ко лажно сведочи, да престането чинити и да стекне смирење пред Богом и пред људима.Тако и ми постепено преображавамо себе из грешног човека управедног човека, из земаљскога у небескога човека. И тимепостајемо достојни Онога Који се данас преобразио. И Он наскао такве чека и прима у Царство Своје небеско. Господ је уЦркви Својој оставио све свете Тајне и све свете врлине да намбуду оружје и средство нашега преображења. Најјаче средствотога, браћо и сестре, јесте Света тајна Евхаристије, јесте СветоПричешће. И данас на Преображење верујем да су се многи одвас спремили за Свето Причешће постом и молитвом, СветомТајном Исповести и Покајања и да сте дошли овде да примите



Тело и Крв Господа Христа, јер када то примимо онда јеистински Господ у нама пребива и Он изнутра нас преображава.Али када примимо Тело и Крв Господа Христа, треба данаставимо да живимо те Свете велике тајне, да не буде "изашлииз цркве, отишли одавде и наставили свој стари живот". Ондани молитва, ни Причешће неће нам бити на спасење и на нашепреображење. Него да се чувамо, да благодат Божију којудобијамо кроз Свето Причешће, очувамо у себи да би она биладелатна и да би ми могли да напредујемо у духовном животу, унапретку из врлине у врлину, док сви не достигнемо у мерураста висине Христове, како каже Свето Јеванђеље. Само тако,браћо и сестре, овај свети празник биће нам стално пред очимада гледамо у њега, да идемо путем којим је Господ прошао.Данас је празник и слава овога светог манастира. Данас славимати Варвара са својим сестрама, а и сви који су данас овдедошли, дошли смо да увеличамо ово славље и да се заједно свиБогу помолимо, милост у Бога измолимо и испросимо.После сечења славског колача још ћемо коју реч проговорити. Асада нека Господ прими данашње наше свете молитве, дапогледа на нас грешне и дарује нам снаге да и ми доживимосвоје преображење и да преображени уђемо у Живот вечни, уЦарство Христа Бога нашега и да тамо са свима Светимаславимо Њега са Оцем и Духом Светим кроз све векове и свувечност. Амин.


