
Vínyrkjar
43. tími

Tilgangur:
Líf  Jesú –Læra að Jesús dó fyrir okkur eins og sonurinn í sögunni, og að Guð sendi Soninn
vegna þess að hann elskar okkur.

Námsefni:
B Mt 21,33-44.



Mt 21,33-44. Vondir vínyrkjar

33 Enn sagði Jesús: „Heyrið aðra dæmisögu: Landeigandi nokkur plantaði víngarð. Hann
hlóð garð um hann, gróf  fyrir vínþröng og reisti turn, seldi hann síðan vínyrkjum á leigu
og fór úr landi. 34 Þegar ávaxtatíminn nálgaðist sendi hann þjóna sína til vínyrkjanna að
fá ávöxt sinn. 35 En vínyrkjarnir tóku þjóna hans, börðu einn, drápu annan og grýttu
hinn þriðja. 36 Aftur sendi hann aðra þjóna, fleiri en þá fyrri, og eins fóru þeir með þá. 37
Síðast sendi hann til þeirra son sinn og sagði: Þeir munu virða son minn. 38 Þegar
vínyrkjarnir sáu soninn sögðu þeir sín á milli: Þetta er erfinginn. Förum og drepum hann
og náum arfi hans. 39 Og þeir tóku hann, köstuðu honum út fyrir víngarðinn og drápu
hann.

40 Hvað mun nú eigandi víngarðsins gera við vínyrkja þessa þegar hann kemur?“

41 Þeir svara: „Hann mun vægðarlaust tortíma þeim vondu mönnum og selja víngarðinn
öðrum vínyrkjum á leigu sem gjalda honum ávöxtinn á réttum tíma.“

42 Og Jesús segir við þá: „Hafið þið aldrei lesið í ritningunum:

Steinninn sem smiðirnir höfnuðu

er orðinn að hyrningarsteini.

Þetta er verk Drottins

og undursamlegt í augum vorum.

43 Þess vegna segi ég ykkur: Guðs ríki verður tekið frá ykkur og gefið þeirri þjóð sem ber
ávexti þess. [ 44 Sá sem fellur á þennan stein mun sundur molast og þann sem hann fellur
á mun hann sundur merja.]“[

45 Þegar æðstu prestarnir og farísearnir heyrðu dæmisögur Jesú skildu þeir að hann átti
við þá. 46 Þeir vildu taka hann höndum en óttuðust fólkið þar eð menn töldu hann vera
spámann.

Jesús kenndi oft með því að segja dæmisögur…

Hvað er dæmisaga?
Það er stutt og táknræn frásögn sem hægt er að draga siðferðilegan lærdóm af.

Hver haldið þið að sé landeigandinn?  (Guð sjálfur)
Hver haldið þið að séu vínbændurnir?  (Ísralesmenn)



Hver haldið þið að séu þjónar landeigandans? (spámenn)
Og hver er sonur landeigandans? (Jesús)

Og af  hverju var Jesús að segja þessi dæmisögu?

Hann vildi sýna hvernig Ísrael, þjóð sem Guð hafði útvalið til að vera lýður sinn, hafnaði
Syni Guðs.
Hann vildi segja þeim að Hann vissi hvað myndi gerast seinna. Að Hann yrði krossfestur.

Jesús elskar okkur svo mikið að hann vill að við séum með honum að eilífu. Þess vegna
dó Hann fyrir okkur á Krossinum, til þess að opna hlið himins fyrir okkur.

Það er líka ýmislegt fleira sem þessi dæmisaga kennir okkur.

Það getur gerst að við höfnum honum, og látum Guð ekki hafa ávöxt okkar, við gefum
Honum ekki ávöxt okkar. Með öðrum orðum við látum Guð ekki njóta hæfileika okkar…
af  því að við gerum aðeins það sem okkur sýnist en ekki það sem Guð vill.

Til dæmis, Guð hefur gefið okkur greind og tækifæri til þess að ganga í skóla (það eru
mörg börn í heiminum sem geta ekki farið í skóla) og við nýtum tímann illa, erum ekki
dugleg að læra til þess að við getum gert eitthvað gott fyrir aðra síðar meir. Þá erum við
ekki að gefa Guði ávextina sem Hann á skilið.



- Raðaðu myndunum í rétta í röð






