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У име Оца и Сина и Светога Духа!

Сви се ми, браћо и сестре, сећамо кад смо били деца, кад смо ишли у школу, слушали
предавања од наших учитеља или од наших наставника, зависи ко је какву школу
завршио, и сви се ми сећамо да су за нас били најбољи они наставници који су умели да
науку коју предају приближе нама деци, да нам она буде јасна, да нам буде прихватљива,
да заволимо ту њихову науку, а то је зависило од тога како су они били способни да то
нама пренесу. Господ наш Исус Христос, као највећи учитељ рода људскога, Он је управо
умео Своју науку да прилагоди Својим слушаоцима. Он је често користио из живота разне
примере, разне појаве у животу, из пољопривреде, из обичног живота, из питања здравља,
болести и слично, и то је узимао као пример да би преко тих обичних, познатих ствари
сваком слушаоцу своме открио и показао вечне тајне Царства Небескога. Његова је наука
зато блиска свима људима, не само ондашњим слушаоцима Његовим, него и свим
генерацијама рода људскога од Његовога проповедања до данас и до краја света.

Тако и данас, браћо и сестре, у Светом Јеванђељу ми смо чули једну поуку коју је Господ
изговорио, један пример из обичног живота - пример винограда, пример виноградара. Ко
од нас не зна шта је виноград, шта су виноградари, какви су они итд. Ето, те приче из
живота Господ је користио да би преко њих Своју науку приближио људима, објаснио,
предао. И заиста ова прича колико проста, из обичног живота, толико је по својој дубини
страшна и опомињућа за све нас, браћо и сестре, да се сви ми не нађемо у улози оних злих
виноградара. Чули сте шта каже Свето Јеванђеље - неки домаћин, домаћин човек, значи
који зна да управља својом имовином, насадио је виноград, оградио га оградом, плотом,
саградио пивницу, подруме, саградио кулу за чување, све припремио и предао
виноградарима да обрађују виноград. А он је отишао својим послом, на друге неке своје
обавезе и послове. Кад је дошло време да виноград почне да рађа, да даје плодове,
господар је послао своје слуге да приме од виноградара род од његовог винограда. А гле
ти виноградари шта урадише, зато се и називају зли, похваташе његове слуге, једнога
избише, једнога убише, једнога засуше камењем. Господар је сазнао то, послао је друге
слуге, њима учинише исто тако. Онда вели Господар - да им пошаљем мога сина, мога
наследика, ваљда ће се постидети и по њему послати плодове винограда. И посла сина
свога. А виноградари, видећи да је то син домаћинов, рекоше између себе: Ово је
наследник, хајде да га убијемо, па да нама остане његово наслеђе, да нама остане овај
дивни виноград који смо до сада користили. Скочише, ухватише сина домаћинова,
изведоше из винограда и убише га. И онда Господ пита своје слушаоце - јеврејски народ ,
међу којима је било и старешина јеврејских, фарисеја, учитеља, садукеја: Шта ће учинити
господар овим виноградарима? И они не знајући, не осећајући још пуни смисао ове приче,
рекоше: Злочинце ће злом смрћу погубити, а виноград ће дати другим виноградарима који
ће му давати плод у своје време.

Ова прича наизглед проста, из живота, управо је истина о јеврејеском народу коме је
Господ и дошао као Месија, као Спаситељ, а преко њих и целоме роду људскоме. Они су
тај виноград Господњи, они су виноград Божији, њих је Господ изабрао још у Старом
Завету да се у њима очува права вера у долазак Месије, у обећање Господње, њима је дата



прва заповест Божија, прво обећање, њима је Бог слао као добар домаћин своје слуге,
своје пророке, да приме плодове, духовне плодове из тога народа који је био изабран као
народ Божији, а знамо из историје Старога Завета све пророке Божије су Јевреји на разне
начине побили - или засипали камењем, или престругали тестером као пророка Исаију,
или на разне начине погубили. Најзад, после свих пророка који су тако завршили, Бог
шаље Сина Свога, Јединороднога Господа Исуса Христа. Шаље га јеврејском народу,
шаље га као народног Месију, као Спаситеља, и Он долази и говори томе народу и
опомиње их, а гле шта они урадише, тачно онако као што је ова прича предвидела.
Господ је кроз ову причу приказао и прорекао и свој крај, да ће бити убијен и то изван
винограда, изван Јерусалима, тачно онако као што се после некога краћега времена и
десило. И тај неблагодарни народ, ти зли виноградари ухватише и Сина Божијега Господа
Христа, изведоше изван града, изван винограда, и тамо га разапеше, тамо га убише. Али се
испунило и оно шта ће домаћин учинити и виноградарима - злочинце ће злом смрћу
погубити. Убрзо после страдања и Васкрсења Господа Христа, на јеврејски народ се
спустила тешка рука Божија. Дошла је казна за све пророке побијене, а нарочито за
убијање Сина Божијега Господа Христа, за понашање према Њему, дошао је римски
војсковођа, разорио Јерусалим, разбио Јевреје, расејао их по целоме свету и то је било оно
што су његови слушаоци предвидели шта ће се десити њима. Али у том моменту нису
схватали да се та прича управо на њих односи.

Али, та прича, браћо и сестре, односи се и на свакога од нас, свакоме је од нас поверен
виноград Божији да га чувамо, да га обрађујемо, да бисмо давали плодове у своје време, а
то је душа наша, душа бесмртна коју је Бог дао човеку, да бринемо о њој, да је чувамо од
греха, од зла, од страсти, да је украшавамо врлинама светим, да вршимо заповести Божије
и да душу нашу, као виноград Господњи, предамо Њему у руке када дође време
плодовима, када дође време да пређемо из овог живота у други живот. Како се ми
понашамо према том дару Божијем, према том винограду Божијем који је нама поверен?
Да ли смо као они добри виноградари који скупљају плодове свога винограда и дају
господару, или смо и ми као они зли виноградари који све оне који нам проповедају реч
Божију, који нас саветују да будемо добри, почев од анђела чувара нашега до наших
пастира, да ли их презиремо, да ли смо им захвални или незахвални? Нема већег греха,
браћо и сестре, од неблагодарности, од незахвалности. Као што нема ништа милије човеку
него кад види човека који уме да заблагодари за све што му се добро учини. Апостол
Павле каже: „На свему благодарите.“ На свему што је Бог даровао, што нам даје, нашој
браћи што нам чине добро, што нам помажу у свему, да будемо благодарни. Али они који
не умеју да благодаре, они уместо добра које примају враћају злом и то су ти
неблагодарни виноградари, зли виноградари, који уместо захвалности, благодарности
домаћину што им је поверио тако узвишену част да буду виноградари, они су се показали
неблагодарним и зато су заслужили оно што су сами и рекли шта ће их на крају снаћи.

Ми, браћо и сестре, ми Православни Хришћани, ми Православни Срби, треба да знамо да
смо и ми повереници Божији, да нам је Бог поверио живот да живимо као људи, поверио
нам сва материјална добра која користимо, животиње које нам служе, поверио нам душу
бесмртну да о њој бринемо више од свега осталога, да ми будемо благодарни Богу за
Његове дарове, на Његовој милости, на Његовој љубави, благодарни на науци Његовој
коју нам је послао преко Сина Свога, да по њој живимо и да се тако спасавамо, а да ту



науку, ту спасоносну науку, Веру Православну, да преносимо нашој деци и омладини. Јер
нема другога имена под сунцем којим би се људи могли спасти сем имена Господа Исуса
Христа. То спасење потребно је нашој омладини и нашој деци, нашим потомцима.
Треба неком да остану ове наше светиње, да остане наша крсна слава, да има ко да нас
спомене када ми се упокојимо, када одемо са овога света, да нам запали воштаницу, да
нам дође на гроб. То морамо ми да припремимо док смо овде, у овом животу, браћо и
сестре. И онда ћемо ми бити као они који знају да заблагодаре домаћину, Богу своме, који
знају да даду плодове винограда који нам је поверен. А тада, ако тако будемо живели и
радили, онда можемо имати наду да ће нас Бог када пођемо одавде примити као Своје
верне слуге у Царство Своје Небеско и да ће нам дати по делима нашим, да ће нам дати
живот вечни ради кога је и створио људе, ради чега је Господ и дошао у овај свет – да
људима дарује живот вечни. Да бисмо ми тамо, са нашим славним светим прецима који
нам оставише ову дивну Веру Православну, оставише ове дивне задужбине и светиње, да
и ми са њима будемо и са свима Светима славимо Оца и Сина и Светога Духа кроза све
векове и кроза сву вечност. Амин.


