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Lukács 20, 13-16: Akkor így szólt a 
szőlő gazdája: Mit tegyek? Elküldöm 
szeretett fiamat, őt talán meg fogják 
becsülni. De mikor meglátták őt a 
munkások, így tanakodtak egymás 
között: Ez az örökös! Öljük meg őt, 
hogy mienk legyen az örökség! És 
kidobták a szőlőből, majd megölték. 
Vajon mit fog velük tenni a szőlő 
ura? Eljön, és elpusztítja ezeket a 
munkásokat, a szőlőt pedig másoknak 
adja.

Lukács 20, 17-18:  Ő azonban rájuk 
nézett, és ezt mondta: Akkor mit 
jelent az Írásnak ez a szava: „A kő, 
amelyet az építők megvetettek, az 
lett a sarokkő”? Aki erre a kőre esik, 
összezúzódik, akire pedig ez a kő 
ráesik, szétmorzsolja azt.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Végzetesen nagy tévedés /Lukács 20, 9-19/

„Akkor így szólt a szőlő gazdája: Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg 
fogják becsülni. De mikor meglátták őt a munkások, így tanakodtak egymás között: 
Ez az örökös! Öljük meg őt, hogy mienk legyen az örökség! És kidobták a szőlőből, 
majd megölték. Vajon mit fog velük tenni a szőlő ura?”  (Lukács 20, 13-15)

  
Izráel vezetői kérdéseket szegeznek Jézusnak, de a választ már nem akarják meghallani. 

Ha nem vagyunk hajlandók meghallani Isten válaszait, olyanok leszünk, mint akik 
szembe mennek a forgalommal az autópályán. Végzetesen nagy tévedésben éljük majd 

le az életünket, és végzetesen rossz célba érünk. Jézus azért jött, hogy kijózanítson 
minket ezekből a végzetesen nagy tévedésekből.

1. Amikor azt gondolod, hogy Isten dolgai és a hétköznapjaid dolgai 
elkülöníthetők egymástól

Lukács 20, 9: Azután ezt a példázatot 
mondta a népnek:  Egy ember szőlőt 
ültetett, és munkásoknak adta bérbe, 
majd hosszú időre idegenbe távozott.

Ézsaiás 5, 1-2:  Dalt éneklek 
kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről.
Szőlője volt kedvesemnek kövér 
hegyoldalon. Fölásta és megtisztította 
a kövektől, beültette nemes vesszővel. 
Közepére tornyot emelt, sajtót is 
vágatott benne. Várta, hogy jó szőlőt 
teremjen, de az vadszőlőt termett!

#HARMINCKILENCEDIK RÉSZ 2020.11.08.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
2.  Amikor azt gondolod, hogy Isten dolgait a saját céljaid elérésére 

használhatod

 
3.  Amikor azt gondolod, hogyha Isten jelenléte zavaróvá válik 

számodra, akkor félre lehet állítani

Lukács 20, 10-12: És amikor eljött 
az ideje, elküldött a munkásokhoz 
egy szolgát, hogy adják oda neki 
a részét a szőlő terméséből.  De 
a munkások megverték és üres 
kézzel küldték el. Azután egy másik 
szolgát küldött, de azt is megverték, 
megalázták,  és üres kézzel küldték 
vissza. Majd egy harmadikat is 
küldött, de ezt is megsebesítették és 
kidobták. 


