У име Оца и Сина и Светога Духа!
Ево браћо и сестре сабрасмо се данас на овај велики
празник Господњи Преображења на овоме брду овде које
по свему личи на гору Тавор на коју се Господ преобразио
пред својим ученицима. Тај празник браћо и сестре
показује шта је циљ нама људима овде на земљи. Као што
се Господ преобразио тамо и својим ученицима показао
своју божанску силу, своје божанско лице, и да би их
уверио да је Он заиста Месија и Син Божији и да се не
саблазне о њега када га виде осуђенога на смрт и
распетога на крсту него да остану верни њему. Тако је
Господ своје ученике учио повремено и речима и делима и
примерима. Али Његови примери остају и за нас данашње
хришћане. Јер сви ми браћо и сестре позвани смо да
доживимо своје лично преображење. А шта то значи?
То значи да од нас грешних да се преобразимо, да
очистимо себе од грехова, да постанемо безгрешни и да
тако постанемо достојни имена које носимо, имена
хришћанина – православнога хришћанина. Јер име без
садржине ништа не значи као што добра фирма на
празном дућану ништа не значи. Ако се називамо
православни хришћани онда треба да су наша дела
сагласна са нашом вером, са учењем Господа Христа. Томе
нас учи данашњи свети празник, то је порука коју је Господ
дао свима људима. Али на гори Тавору при Преображењу
Господњем десила су се још нека предивна и славна
чудеса Божија.
Појавили су се два старозаветна пророка Мојсије и Илија
да би Господ и тиме показао да је Он господар и Старога и
Новога завета и да би показао да је то један Бог дао закон и

у Старом и у Новом завету. Њих двојица, Мојсије који се
упокојио када му је било време у земљи обећаној и пророк
Илија који је жив вазнет на небо, појавили су се пред
ученицима Христовим да би их уверили да постоји заиста
загробни вечни живот. Да није све овде на земљи, да се
наш људски живот не завршава нашим гробом него да се
наставља иза гроба. Смрт човека на земљи није тачка иза
које нема ништа друго него је запета иза које се реченица
продужава и наставља.
Тако је тај велики празник обилан својим поукама које
треба да слушамо и да разумемо како свети Оци тумаче и
да држимо оно што нам они говоре, што нам поручују а да
се клонимо нових учења, нових заблуда, нових јереси које
нажалост данас многи проповедају и у нашем народу.
Данашњи празник је велики празник Господњи међу
осталим празницима и испуњава све нас својом духовном
радошћу јер осећамо да благодат Божија се дели на овај
празник свима који у њему учествују. Али да вам кажем и
саопштим да данас са нама овде имамо и још једну радост
велику а то је да су са нама присутна браћа из Грчке – отац
Евтимије и његова два сапутника Панајотис и Лаврентије
који су дошли да са нама прославе овај дивни велики
празник. Ја бих замолио оца Евтимија да се и он обрати
вама са пар речи, да вас поздрави и да вам честита овај
празник.
Преосвећени, данас је велики дан као што сами знате и
заиста толико велики за нас православне хришћане да
бисмо могли да кажемо да он означава сав наш пут у
овоме животу. Треба у овоме животу да доживимо и наше
преображење јер Преображење Господње је један догађај у
коме и ми треба да учествујемо. Да бисмо учествовали у

томе Преображењу Господњем Црква нас пре свега
помаже са светим крштењем са којим нас усиновљава Богу
и даје нам благодат да се боримо за своје преображење. У
наставку тога је да и ми треба да покажемо велику ревност
да доживимо и усвојимо ову благодат Божију као што су
свети апостоли на гори Тавору видели део божанске славе,
да достигнемо и ми у ту меру да доживимо ту благодат и
ту светлост. Да и ми видимо макар један део славе
Господње. Стварно преображење преосвећени као што
знате могуће је и бива само у православној Цркви. Сва
друга такозвана преображења или су натприродна, или
натприродна или демонска. Јер и ђаво као што знамо
покушава да нас преобрази али на зло користећи се
нашим страстима и слабостима нашим и труди се да
обезвреди благодат Божију која је у нама да не би
доносила плодове. Оци су рекли ако не успемо у овоме
животу да се преобразимо онда и у будућем животу
нећемо бити достојни да видимо Господа у Његовој слави.
Дакле, велика је потреба браћо да и ми овде подражавамо
апостоле на гори Тавору и да се боримо против наших
страсти које нас ометају у нашем преображењу. Свет и
ђаво нас данас ометају нудећи лагодан живот који
производи наше страсти које нас воде да се преобразимо у
виду светскога начина живота. А ми пастири треба да
будемо први који треба пример да покажемо преображење
тако да бисмо помогли и осталој браћи нашој, да им
будемо пример за њихово преображење. Црква нам дарује
и своје Свете тајне, посебно Свету литургију и Свето
причешће која, уколико учествујемо достојно у њима,
треба да будемо преображени када заједничаримо у тим
Светим тајнама у оној мери да причешћујући се Телом и
Крви Господа Христа да будемо спремни да пролијемо и

крв своју ако треба за веру нашу православну. Помолите се
преосвећени да истрајемо на томе путу који нам нуди
данашњи празник Преображења да бисмо и у овоме
животу видели део славе божанске и да се удостојимо да
учествујемо у њој у векове векова у будућем животу.
Захваљујем се много оцу Евтимију на овим дивним
речима које је рекао и које је поука за све нас и молим га
да он пренесе и наше поздраве браћи у Грчкој.
Увек је браћо и сестре као што знате када је манастирска
слава или црквена слава онда поред управе манастира
овде, поред мати Варваре, увек има и понеки домаћин од
верног народа. Ове године домаћин, поред мати Варваре и
њеног сестринства, јесте домаћин Слободан Митић из
Београда. А за идућу годину јавила су се четворица браће
да би догодине са нама овде учествовали у припреми ове
славе. И то: Ранко Булатовић из Аустралије, Драгослав
Жижовић из Леушића, Љубомир Радиновић из Аустралије
такође и Миладин Жижовић из Аустралије. Тројица браће
наше из Аустралије а сви су они отприлике ове горе лист,
одавде и зато се и јављају. Ево понесите благослов вашим
домовима, вашим породицама и догодине, ако Бог дâ, да
дођете из далеке Аустралије и да будете поново са нама
ако Бог дâ.
На много, много година да буде сретно и благословено.

