ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДЊЕ

У Име Оца и Сина и Светога Духа ,

Дође нам велики празник Преображења Господњег . Овај празник припада реду
највећих , Господњих или Христових празника , који су посвећени догађајима из живота
самога Господа нашег Исуса Христа , а тих догађаја ми се сећамо али не само као
историје и прошлости , већ у тим догађајима учествујемо својим учешћем у Литургији.
Као што смо чули из одломка светога Јеванђеља данас славимо догађај када је
Спаситељ извео своја три ученика на гору Таворску и преобразио се пред њима , лице
Његово поста светлије од Сунца а хаљине беље од снега . Ученици падоше ничице
посматрајући овај призор , а поред Христа се указаше велики старозаветни пророци
Мојсеј и Илија и разговараху са Њим . Када апостоли у страху упиташе Господа да ли да
начине три колибице за њега и пророке , са неба се зачу глас Бога Оца који им рече :
ово је Син мој љубљени , који је по Мојој вољи , Њега послушајте . Велик је и тајанствен
овај догађај , велик је и тајанствен празник Преображења . Јер кроз овај догађај и овај
празник Господ је објавио Своју Божанску славу и то пре Своје Смрти и Васкрсења , и
показао нам шта је и ко је то човек , прави потпуни човек у слави коју му је Бог
наменио. Противници Христови и противници хришћанства у свим вековима па и
данас, често злурадо и лажно замерају нама хришћанима да смо неки мрачни и
преозбиљни људи , да не знамо да се радујемо и уживамо у животу . Говоре да ми
хришћани само чекамо смрт да дође и да нас покоси , да бисмо тек тада отишли у рај .
Па још говоре , научени од онога који је лаж и отац лажи да смо целокупну нашу веру и
све о чему она говори измислили ми попови да бисмо тиме плашили народ и држали
га у покорности . Лажу и клеветају , не знајући или не желећи да познају Бога и силу
Божију. Зар би због једне измишљотине толики број епископа , свештеника , монаха и
верника пристали на муке , страдања и грозну смрт , зар би толики број знаних и
незнаних мученика испунио црквени календар и књигу живота која је на небесима ?
Лажу и клеветају и проносе своје лажи на све могуће начине да би преварили ако могу
и оне који су поверовали . Али , ево нам данашњег празника , славног Преображења
Господњег , празника који сам собом сведочи да нису у праву они који клеветају
хришћане . Својим славним Преображењем , Господ нам је показао да рај или Царство
Божије није нешто што нас чека тек после смрти , но да наш рај треба да почне сада и
овде , јер Господ се преобразио пре своје смрти и Васкрсења . Заиста , не само да је
могуће за човека хришћанина , већ је и извесно да док је још у овоме телу , у овоме
животу може осетити укус Царства Божијег и то можемо видети кроз ликове светих ,
кроз њихов живот и чуда која су чинили . Многи од светих су управо искусили исти
догађај преображења , управо исто оно што се на данашњи празник десило са Христом
. Један од њих је и свети апостол и архиђакон Стефан чији су делови часних моштију

овде код нас . Пре него што ће га Јевреји каменовати он клече на колена и помоли се ,
и сви видеше његово лице преображено , као лице анђела . И он у том часу рече : Ево
видим Сина Човечијега са десне стране Оца … Одавде почињемо свој пут ка Царству
Божијем , који треба да се настави кроз сву вечност . Сви ми који смо крштени i
miropomazani по дару одозго смо постали оно што је Христос био по самој својој
природи , тако да за човека хришћанина није немогуће да доживи и окуси славу
преображења , напротив . Само треба да се што више уткивамо у Тело христово , које је
Црква , да исповедамо своје грехе , да се редовно и често причешћујемо . Али и да се
боримо против старог човека у себи , против оне своје тамне стране која хоће да угоди
најнижим прохтевима и страстима , да се наједе , напије и да полупа главу комшији
који нас нервира . Дакле треба нам подвиг и зато су у Цркви установљена ова времена
када постимо , када треба мало да дођемо себи и да се присетимо да циљ нашега
живота не треба да буде богатство , успех и слава , јер све је то страшно пролазно и на
крају доноси бол , већ да је циљ нашега живота обожење , да кроз живот у Христу
достигнемо меру раста пуноће Његове. Нека преображени Господ помогне и нама да
се из дана у дан преображавамо , да постанемо и ми испуњени светлошћу Божијом ,
миром и љубављу Његовом , да би нас о великом другом доласку своме препознао као
своје и да чујемо оне речи : ходите благословени Оца мога Мога , примите Царство које
вам је припремљено од постанка света . Амин .

