
У име Оца и Сина и Светога Духа 

Ево великога празника браћо и сестре, ево дана којег 
створи Господ да се радујемо и веселимо у њему. Данас 
празник светог Преображења, празник када је Господ 
Христос показао своју божанску силу на најочигледнији 
начин. Он је на гори Тавору извео своја три ученика Петра, 
Јакова и Јована и пред њима се преобразио. Пројавио је и 
показао да је Он заиста Син Божији и Бог који се обукао у 
људско тело. До сада људи су га сматрали за доброг 
учитеља, неки чак и за пророка, али ретки су они који су 
могли да у њему схвате и прозру шта се у њему и која сила 
божанска крије. Апостол Петар је једном исповедио: Ти си 
Христос син Бога живога. То је било пре Преображења. Али 
данас на Преображење Господ је показао очигледно, јер 
преобразио се на гори тавору, његово лице је просијало као 
сунце и јаче од сунца, а његове хаљине постале беле као 
снег.  

И још нешту, ту на гори Тавору са Господом Христом 
појавила су се два старозаветна човека пророк Мојсеј и 
пророк Илија. Један који је прошао кроз капију смрти 
Мојсеј, и други који није прошао кроз смрт, пророк Илија, 
него је био вазнет на небу. Они су се појавили на гори 
Тавору и разговарали са Господом Христом. О чему? О 
томе шта треба после овога да се деси, о његовом изласку у 
Јерусалим, о његовом страдању, о његовом васкрсењу и о 
свему осталоме што следује.  

Када су ученици видели свога учитеља у таквој светлости 
божанској, јер оно што је до тада Господ крио у своје 
људско тело сада је пројављена сила Божија и светлост 
Божија из њега. Ученици нису могли гледати у њега него 



су попадали од страха на земљу и сакрили очи своје 
рукама, а Господ је пришао и рекао им устаните и небојте 
се. И они су погледали и видели њега као и до тада 
обичнога човека то јест богочовека, али они су видели 
само тело његово, а пророке Илију и Мојсеја више нису 
видели и чули су глас с неба, глас Оца небескога: „Ово је 
син мој љубљени који је по мојој вољи, њега послушајте.“  

То је браћо и сестре догађај на гори Тавору на данашњи 
дан а поука овога празника је велика и порука велика 
свима хришћанима свих времена и нама у двадесет и 
првом веку. Господ се преобразио и показао да је он 
истинити Бог, показао је и шта је прави и истинити човек. 
Показао је да је човек, прави човек само човек без греха и 
он се преобразио не ради себе што је њему то требало него 
ради нас људи, да нама покаже да смо и ми дужни да 
преобразимо себе, да лик Божији који је у нама, јер Господ 
је саздао човека по образу својему и по икони својој, тај 
лик Божји у нама био је упрљан гресима и свакога од нас, 
тај лик је у нама упрљан гресима нашим, страстима 
нашим, рђавим делима нашим.  

Тај лик Божји до доласка Господа Христа био је толико 
умазан катраном греха да се није примећивао јасно иако 
је и даље остао у људима, али није био видљив. Господ је 
дошао да каже да треба и ми да се преобразимо јер је он 
дошао да обнови тај лик свој у човеку, образ свој у човеку 
који је био иструлио у гресима и страстима. То су наши 
греси браћо и сестре који лик Божји у нама прљају, 
унаказују и премазују разним црним бојама и катраном 
греха. А чиме да ми своју душу очистимо? Чиме да лик 
Божји обновимо у себи? На који начин да се ми 



преобразимо, да будемо оно што је Господ данас показао 
на гори Тавору?  

Пре свега вером истинитом православном, оном коју је 
Господ оставио преко својих ученика у Цркви својој, 
његови ученици предали светим Оцима и преко њих та 
вера сачувана до дана данашњега. Јер без вере није могуће 
угодити Богу каже свети апостол. А онда чиме још можемо 
да чистимо душу своју? Свим хришћанским врлинама, и 
постом и молитвом и уздржањем и љубављу и скромношћу 
и смиреношћу и трпљењем и опраштањем својим 
ближњима. Све су то врлине које је Господ оставио у Цркви 
својој и заповести његове да се ми помоћу њих 
усавршавамо, преображавамо и припремамо себе да 
пођемо у нашу небеску отаџбину тамо где сви пре нас 
преминули угодници Божји, где сви светитељи Божји 
обитавају, да се и ми нађемо са њима и да наследимо 
живот вечни ради чега је Господ и дошао на земљу. Дошао 
је да људима дарује живот вечни и Царство небеско.  

Ето ради тога је данашњи празник Преображења. Празника 
када овај свети манастир овде на овој гори, новој гори 
Тавору, тако смо назвали ово брдашце када смо овде 
оснивали манастир, да је ово нови српски Тавор.   


