ПРЕОБРАЖЕННЯ (Мт. 17, 1-9)
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Христос серед нас !
Дорогі брати і сестри!
19 серпня Православна Церква відзначає велике свято —
Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.
Щойно прочитане Святе Євангеліє докладно оповідає нам коли
Господь Ісус Христос з Своїми учениками - Яковом, Петром і Іоаном
зійшов на гору Фавор помолитися. Під час молитви Ісус преобразився
– Його одяг став білим, як світло, а Сам Він засяяв як сонце. І
з’явилися поруч два найбільші старозавітні пророки – Мойсей та Ілля, і
почали говорити з Ним.
Один з апостолів – Петро, відчуваючи душею радість, піднесення і
заспокоєність в цьому місці сказав: «Господи! Добре нам тут бути;
коли хочеш, зробимо тут три намети: Тобі один, Мойсеєві один, і
один Іллі». Коли Петро це говорив, гору накрила хмара і чути було
голос з хмари: «Цей є Син Мій Улюблений, в Якому Моє благовоління;
Його слухайте».
Ученики перелякалися і впали лицем на землю, але Ісус підійшов до
них і звелів їм встати і вони побачили Ісуса у звичайному вигляді.
Ця євангельська подія мала безпосереднє значення для учеників
Христових. Тому що Господь до того, як Його апостоли мали побачити
розп’ятим на хресті – зневаженим, осудженим і страждаючим від
людей, дав можливість усвідомити Його Божественну славу. Щоб вони
не впали у відчай, а згадавши про ту небесну славу, яку вони
спостерігали на горі Фавор, укріпилися у вірі.
А через їхнє слово, щоб укріпилися у вірі й ми, усвідомлюючи, що
дійсно Ісус Христос є не тільки Син Людський, як Він себе часто
називає у Євангелії, але й Син Божий.
Ще одне важливе значення має ця подія – це те, що не тільки
Господь Ісус Христос має таку владу, щоб преобразитися. Але Він, як
Син Божий, маючи її за Своєю Божою природою, дає і нам, людям,
можливість преобразитися через Свою благодать – преобразитися і
стати подібним до Нього. Так як Він Сам і говорить: “Будьте досконалі,
як Отець Мій небесний досконалий є”, “будьте милосердні, як Отець
Мій милосердний є”. Тобто Господь закликає людину уподібнюватися
Богу.
Кожен з нас розуміє, що своїми власними силами і розумом ніколи

не зможе наблизитися до Бога. Це для нас неможливо. Але за
допомогою благодаті Божої, Сам Христос говорить нам, – можливо
все. Він сказав Своїм учням: “неможливе для людей, можливе для
Бога”.
Господь преобразився, залишаючись людиною. І той вигляд
преображений, просвітлений, який бачили учні – це по суті є той ідеал,
те, до чого покликана кожна людина. Християнин має бути носієм
оцього Божественного світла. Якщо Господь це світло несе по Своїй
природі, то Він просвітлює і освячує кожну людину, якщо вона
відкриває себе для цього світла. Недаремно Господь в Євангелії
називає Своїх учнів: “Ви – світло для світу”, порівнює їх зі
світильниками, які ставляться на високому місці, щоб світити.
Тому свято Преображення нагадує нам, християнам – учням
Господнім про те, що ми маємо бути такими світильниками.
Зрозуміло, що не кожен з нас в силу своїх гріхів може бути
досконалим і не кожен здатен так світити, як потрібно. Але кожен має
прагнути до цього, щоб дійсно бути світильником віри, світильником
любові і добрих діл.
І як свічка, від якої запалюють інші свічки, сама не втрачає свого
вогню, тепла і світла, але примножує все це, так само і християнин,
якщо він сповнений благодаті Божої, просвітлений духовною силою,
коли до нього духовно доторкаються інші люди, вони теж
наповнюються цією любов’ю, вірою, надією і іншими християнськими
чеснотами.
Тому нехай всім нам Господь допоможе Своєю Божественною
благодаттю стати дійсно тими просвітленими світильниками, які би
несли Його любов і добро у цей світ.
Будемо ж і ми жити вірою і надією, що настане час коли після смерті,
звільнившись від тлінної плоті, ми побачимо Бога лицем до Лиця.
Амінь.
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Христос серед нас !

