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A megelőzhető tragédia – Lukács 13:1-9 

 

 

1-5 Voltak ott abban az időben 
néhányan, akik hírt adtak neki azokról 
a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus 
az áldozatukéval elegyítette. Jézus 
megszólalt, és ezt mondta nekik: „Azt 
gondoljátok, hogy ezek a galileai 
emberek bűnösebbek voltak a többi 
galileainál, mivel ezeket kellett 
elszenvedniük? Nem! Sőt - mondom 
nektek -: ha meg nem tértek, 
mindnyájan hasonlóképpen vesztek el. 
Vagy azt gondoljátok, hogy az a 
tizennyolc, akire rádőlt a torony 
Siloámban, és megölte őket, 
vétkesebb volt minden más embernél, 
aki Jeruzsálemben lakik? Nem! Sőt - 
mondom nektek -: ha meg nem tértek, 
mindnyájan ugyanúgy vesztek el.” 
 
6-7 Azután ezt a példázatot mondta: 
„Egy embernek volt egy fügefája a 
szőlőjében, és kiment, hogy 
gyümölcsöt keressen rajta, de nem 
talált. Azt mondta erre a vincellérnek: 
Íme, három éve, hogy idejárok 
gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de 
nem találok. Vágd ki, miért foglalja a 
földet hiába? 
 
8-9 De az így válaszolt neki: Uram, 
hagyd meg még ebben az évben, míg 
körülásom és megtrágyázom, hátha 
terem jövőre, ha pedig nem, akkor 
vágd ki.” 
 

 

1 -5 About that time some people came 
up and told him about the Galileans 
Pilate had killed while they were at 
worship, mixing their blood with the 
blood of the sacrifices on the altar. 
Jesus responded, "Do you think those 
murdered Galileans were worse 
sinners than all other Galileans? Not 
at all. Unless you turn to God, you, 
too, will die. And those eighteen in 
Jerusalem the other day, the ones 
crushed and killed when the Tower of 
Siloam collapsed and fell on them, do 
you think they were worse citizens 
than all other Jerusalemites? Not at 
all. Unless you turn to God, you, too, 
will die."  

6 -7 Then he told them a story: "A man 
had an apple tree planted in his front 
yard. He came to it expecting to find 
apples, but there weren't any. He said 
to his gardener, 'What's going on 
here? For three years now I've come 
to this tree expecting apples and not 
one apple have I found. Chop it down! 
Why waste good ground with it any 
longer?'  
8 -9 "The gardener said, 'Let's give it 
another year. I'll dig around it and 
fertilize, and maybe it will produce 
next year; if it doesn't, then chop it 
down.'"  


