Проповед на Преображение Господне
Възлюбени чеда на Светата Църква,
Днес е велик Господски празник. Неслучайно и тримата евангелисти –
Матей, Марк и Лука съобщават подробно за тази чудна случка.
Съвсем скоро след като Господ заявява, че около Него има хора, ученици
Негови, които не ще видят смърт, докле не видят Царството Божие, дошло в
сила, съвсем скоро след това Христос взема със Себе Си Петър, Иаков и Йоан
и се възкачва заедно с тях на Таворската планина. Знаем, че често
Спасителят се е уединявал за молитва.
Там, на планината Тавор, Господ Иисус Христос се преобразява пред
смаяните погледи на тримата апостоли. Лицето Му светва като слънце,
дрехите Му засияват бели като светлина, а от двете Му страни се явяват
старозаветните пророци Мойсей и Илия и разговарят с Него.
Това велико събитие честваме днес. Честваме извечно сияещата
Божественост, извираща от Троичния Бог, лъчезрима и просияла чрез
човешката природа на Сина Божий. Прекланяме се пред великата тайна,
станала зрима за телесните очи на апостолите – сияещата нетварна светлина
на Божия Син, на Второто Лице на Света Троица е видима за учениците.
Всъщност това е извечно лъчащата се Божествена сила, извираща отвъд
същност на Божествената Троица. Но по воля Божия люспите от очите на
апостолите са паднали и те са удостоени да видят Божествената светлина,
Божествената природа на Учителя, при Когото пребивават три години, чиито
думи слушат и Когото следват в Неговото обществено служение.
Така те не ще вкусят смърт, не ще вкусят смърт Петър, Иаков и Йоан
преди да видят Божествената слава на Онзи, чрез Когото всичко е станало.
И ние също вкусваме тази светлина, тази слава. Тя ни се дава в Светото
Причастие.
Заставайки пред Светата Чаша ние вече сме пред Таворската планина.
Заставаме пред Божественото озарение. Защото християнството не е просто
ходене на църква и палене на свещ. Християнството е начин на живот,
единение с Христа в Светите тайни, озарение свише, което по невидим начин
става част от нас.

Да видят Преображението Христово се дава на апостолите, за да не се
усъмнят и поколебаят в предстоящите дни на Христовите страдания при
Голгота.
На нас се дава да вкусим озарението според Господните слова: „Който
яде Моята плът и пие Моята кръв ще има живот вечен и Аз ще го
възкреся в последния ден.“
Нека настояваме да знаем повече за Светото Причастие и да пожелаем да
пристъпим към него, за да имаме дял във възкресението! Амин!
Честит празник на всички!
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