
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Велики је празник Преображења, браћо и сестре, велика 

порука са горе Тавора свима нама Православним хришћанима 

јер у преображењу Господњем дата је порука да и ми треба да 

се преобразимо као што се Господ на гори Тавору преобразио 

пред својим ученицима и показао славу Божанску Своју. Тако и 

ми људи треба да преобразимо душе своје од грешних у 

праведне, од смртних у бесмртне, од злих у добре и да тако 

извршимо своје назначење и постигнемо циљ ради којега нас 

је Господ саздао и послао овде у овај свет. 

Гора Тавор некада. Гора ова овде где смо се данас сабрали. 

Ово је српски Тавор, браћо и сестре, јер је овај манастир у 

зачетку посвећен празнику Преображења Господњег. Није то 

случајно тако се десило, није случајно посвећен томе празнику 

него зато што у томе има дубокога Божанског смисла. Јер треба 

овај манастир да буде симбол и знак преображења читаве 

земље наше и читавога рода нашега, да останемо оно што смо 

били, да постанемо бољи него што смо били, да останемо на 

путу и трагу Светога Саве и осталих наших славних светих 

предака, Светог владике Николаја, оца Јустина, Светог кнеза 

Лазара Косовскога. Јер као што су они живели веру православну 

тако треба и ми, браћо и сестре, да у нашем времену, у нашој 

генерацији, да живимо исту ту веру на исти начин и да тако 

оставимо и веру неупрљану, неокрњену, целосну, као и пример 



нашим млађим генерацијама, деци и омладини, да би се име 

Божије славило док је света и века и да име рода нашега буде 

записано у књигу живих на небесима. 

Данас је, браћо и сестре, прва манастирска слава овога 

манастира. И као у свим осталим манастирима нашим, 

манастир спрема своју славу. Он је спремио колач, жито, свећу 

али је спремио и нешто тамо после за утеху телесну. Али 

обичај је да увек са манастиром неко од верника учествује у 

припремању манастирске славе. Ове године, како је прва слава, 

манастир се сам постарао уз помоћ добрих људи и 

приложника. Да ли има неко да се јавља за идућу годину да 

буде домаћин заједно са манастиром на овај велики дивни 

празник? Нек се јави ако има. Евгенија из Београда прима са 

своје три сестре. Нек је сретно и благословено! Честитајте 

игуманији овде и она вама да честита, ако Бог да, нову славу. 

Браћо и сестре, поред ове велике радости што смо се 

сабрали у оволиком броју, поред манастирске славе имамо још 

једну изузетну радост да вам објавимо. Овде, са нама и међу 

нама, налази се једна група браће наше православних Грка који 

су дошли из далеке Еладе да заједно са нама данас прославе 

овај велики празник, да поделе радост са нама, да нам пруже 

своју подршку и своју помоћ да истрајемо на путу Православља, 

на путу светосавља, на путу спасења. Да нас нико и ништа не 



може покренути са тога пута и одвратити од њега, никакво 

гоњење, никакво страдање, никакаво кажњавање. 

Нека би дао Бог снаге духовне и телесне и свима нама и 

нашој браћи Грцима, да будемо и останемо Православни 

хришћани сада и увек и у векове векова. 

Амин! 

 


