Ote Lars Levi Laestadiuksen saarnasta septuagesimasunnuntaina Vuonna 1850
Viinitarha on Jumalan seurakunta.
Mitä olisi enemmän viinimäelleni tekemistä, mitä en ole tehnyt? Miksi se kantoi pahoja marjoja, kun
minä odotin sen kantavan viinimarjoja? (Jes 5:4)
Jumalan viinitarha on kristillinen seurakunta. Herra tekee siinä työtä sanansa ja sakramenttiensa
kautta ihmisten sydämissä, että ne tulisivat hedelmällisiksi ja kaikkiin hyviin töihin soveliaiksi. Mutta
ihmiset ovat niin pahoja, että Jumala ei saa yhtään iloa ja siunausta työstään. Kun ihmiset eivät tee
katumusta ja parannusta, Jumala ottaa pois aidan, joka on ulkoinen jumalanpalvelus ja sana. Näin
viinitarha tulee tallatuksi.
Ihmiset, joilla ei ole enää Jumalan sanaa eikä ulkoista jumalanpalvelusta, tulevat viimein
pakanoiksi. He alkavat elää kuin eläimet huoruudessa, varkaudessa ja juopumuksessa. Näin he
tallaavat ja likaavat Jumalan viinitarhaa eli kristillistä seurakuntaa. Kun ihmisillä ei ole mitään
pidäkkeitä eli sisäisiä omantunnon syitä, jotka estäisivät heitä turmelemasta itseään, heistä tulee
lopulta villihenkiä eli metsänperkeleitä. He riitelevät ja tappelevat, juopottelevat ja kiroilevat,
varastavat ja tekevät huorin, pilkkaavat Jumalan sanaa ja halveksivat sakramentteja, kirkkoa ja
jumalanpalvelusta sekä pitävät kristillisyyttä joutavanpäiväisenä.
Sellaisia ovat ne eläimet, jotka tallaavat ja likaavat Jumalan viinitarhaa, kun aita otetaan pois.
Kristillisyys on aita, jonka Jumala on rakentanut seurakunnan ympärille. Kivimuuri on elävä usko,
joka on rakennettu Kristus-kalliolle. Mutta jos kristityt lankeavat elävästä uskosta ja tekevät pahaa,
he tuottavat pahoja marjoja. Siksi Jumala aikoo hajottaa ensin kivimuurin eli elävän kristillisyyden.
Sitten hän ottaa pois aidan eli ulkoisen kristillisyyden, ja eläimet pääsevät tallaamaan ja likaamaan
Jumalan viinitarhaa. Kun kivimuuri on poissa, ulkoinen aita ei pidä mitään, vaan vuohet hyppivät
sen yli.
Kivimuuri on hajonnut jo aikoja sitten. Jumala alkoi rakentaa sitä jo Vanhassa testamentissa, mutta
otti sen pois, koska hän sai vain pahoja marjoja. Hän jätti tosin juutalaisille ulkoisen aidan eli
ulkoisen jumalanpalveluksen. Vapahtajan aikana Isäntä alkoi jälleen rakentaa kivimuuria, joka kesti
lähes kolmesataa vuotta. Mutta taas ilmestyivät pahat marjat, ja Isäntä otti kivimuurin pois
säilyttäen kuitenkin ulkoisen aidan. Lutherin aikana hän taas rakensi kivimuurin, mutta sekään ei
kestänyt pitkään, vaan vihollinen hajotti sen pian.
Viinitarhassa on nyt jäljellä ainoastaan ulkoinen aita, ja sekin on niin lahonnut, että vuohet hyppivät
yli ja sikakin nostaa kärsällään aidakset ja menee sisälle. Sian tekemästä reiästä tulevat muut
eläimet ja sontivat viinitarhaan. Jos viinitarhan Isäntä ei nyt rupea rakentamaan kivimuuria ja uutta
aitaa, niin pian tulee Jesajan ennustama aika, että Isäntä hajottaa sekä kivimuurin että aidan ja
tekee viinitarhan autioksi. Hän ei anna enää kastettakaan taivaasta. Katuvien kyyneleet nimittäin
loppuvat.
Isäntä ottaa pois viinikuurnan, jossa hän aikoi pusertaa viinimarjoja. Jumalan vihan viinikuurna on
hengellinen ulkoinen ja sisäinen kuritus, joilla Jumalan lapsia koetellaan. Jumala koettelee heidän
uskoaan ulkoisella vainolla ja sisäisellä sydämen ahdistuksella. Jumala ei voi kuitenkaan sillä
tavalla kurittaa pahoja ihmisiä, koska he eivät ota kuritusta vastaan.
Isäntä on nyt alkanut rakentaa kivimuuria sekä vahvaa aitaa viinitarhan ympärille. Hän kaivaa ojaa
ja ottaa kiviä pois siinä toivossa, että saisi kerrankin nauttia hyvää hedelmää vaivojensa palkaksi.
On ymmärrettävää, että tähän tarvitaan paljon työväkeä. Isäntä onkin mennyt ulos palkkaamaan
heitä. On kuitenkin vielä paljon joutilaita, jotka seisoskelevat raitilla, vaikka he voisivat tehdä työtä
Jumalan viinitarhassa. He sanovat, ettei kukaan ole palkannut heitä.

Herra on nyt iltapäivällä tullut palkkaamaan työntekijöitä. Nyt täytyy niidenkin mennä, jotka ovat
koko päivän seisoneet joutilaina. Laiskat, jotka eivät koskaan mene työhön, eivät saa palkkaa. He
saavat syödä kynsiään, kun ilta tulee.
Te harvat, jotka olette kantaneet päivän kuorman ja helteen, älkää napisko Isännälle, vaikka ette
saakaan suurempaa palkkaa kuin myöhemmin työhön tulevat. Pikemmin rukoilkaa minun kanssani
Isäntää, että hän palkkaisi aina lisää työntekijöitä. Rukoilkaa, että he jaksaisivat korjata tätä
viinitarhan paikkaa, joka on jäänyt korjaamatta, ja että heillä olisi voimaa kangeta isoja ja raskaita
kiviä ylös ja vierittää niitä pois hedelmälliseltä maalta. Rukoilkaa, että he jaksaisivat kaivaa ojia ja
rakentaa kivimuuria sekä sellaista aitaa, että vuohet, koirat tai muut eläimet eivät enää pääsisi
sisälle tallaamaan ja likaamaan. Rukoilkaa, että ne harvat oksat, jotka on liitetty elävään
viinipuuhun, tulisivat hedelmällisiksi ja tuottaisivat punaisia viinimarjoja. Niistä Isäntä saa makeaa
viiniä, kun hän pusertaa niitä viinikuurnassaan.
Viinitarhan Isäntä on tullut nyt etsimään viinimarjoja. Toivottavasti hän löytää muutamia kypsiä,
jotka maistuvat makeilta. Hän kun on löytänyt aiemmin vain pahoja marjoja, kuivia oksia sekä
nokkosia. Kuule, viinitarhan Isäntä, raskaassa työssä olevien huokaukset. Aamen.

