
Näin sanoi Jeesuksen äiti, koska viina

puuttui Kaanaan häissä: "Ei heillä ole vii-

naa." Ja niin kaikki juomarit sanovat,

koska viina on loppunut, jos joku kunni-

allinen vieras tulee taloon: "Ei meillä ole

viinaa tarjoomista vieraalle. "

Tämä viinan puutos kävi kovin Marian

kunnian päälle. Mutta Jeesus sanoi äitil-

lensä: "Vaimo! Mitä minun on sinun kans-

sas?" Tästä Vapahtajan vastauksesta kuu-

luu, ettei Hän pitänyt somana tätä Marian

anomusta, sillä Hänen äitinsä ei arvannut

oikein, koska maailman kunnia pani häntä

vaatimaan Pojaltansa semmoisia, jotka ei

ole soveliaat. Ja ne, jotka [puolustavat vii-

naa]* ja pitävät sen parhaana sielun ruo-

kana, mahtaisit jo tästä Vapahtajan ko-

vasta vastauksesta arvata, että tämä

Ma rian valitus ei ollut Vapahtajan mielen

jälkeen. Se on nimittäin yksi kova vastaus:

"Vaimo! Mitä minun on sinun kanssas?"

Jos nyt joku juomari tulis Vapahtajan tykö

ja sanois: "Ei ole viinaa, ja minulla on

kova jano!" Mitä Hän vastais? Jokohan

Hän rupeis tekemään juomarille viinaa?

Mutta minä luulen, ettei ole vielä yk-

sikään juomari mennyt Jeesuksen tykö ru-

koilemaan, että Hän tekis heille viinaa,

eli että Hän sammuttais heidän surkian

himonsa viinan perään. Hengelliset juo-

marit täytyvät kyllä mennä Jeesuksen tykö

valittamaan, ettei ole viinaa, mutta luon-

nollinen juomari ei koskaan. Onkos yksi-

kään juomari mennyt Jeesuksen tykö ru-

koilemaan, että hän sais viinaa? Minä olen

nähnyt, että kaikki juomarit menevät vii-

naporvarin tykö ja rukoilevat häntä ja sa-

novat viinaporvarille: "Rakas Jeesuksen

ystävä!" Mutta ei juomarit mene Jeesuk-

sen tykö ennen kuin omatunto herää. 

Koska viinasynti ja muut synnit alka-

vat juomaritten tuntoa polttamaan, silloin

häätyvät muutamat juomarit mennä Jee-

suksen tykö, koska se entinen juopumus

on tullut heille kauhistukseksi. Mutta ei

ennen mene yksikään juomari Jeesuksen

tykö anomaan viinaa. Se on totinen tosi.

Mutta vihollisen tykö he kyllä menisit,

jos hän olis persoonallisesti nahkoinens

ja karvoinens mittaamassa paloviinaa.

Vaikka vihollisen ei tarvitse tosin itse sei-

soa viinatynnyrin vieressä mittaamassa

niin kauan kuin uskolliset palvelijat löy-

tyvät vielä maan päällä.

Mitäs merkitsee tämä vastaus: "Mitä

minun on sinun kanssas"? Onkos se hyvä

merkki siihen, että Jeesus rakastaa viinaa

ja suopi kyllä juotavan? Minä kuulen, että

nämät Jeesuksen sanat ovat nuhtelevaiset,

että Hänen oma äitinsä ei saanut mitään

kiitosta, mutta soimausta tämän sanan täh-

den: "Ei ole heillä viinaa." Niin ne sanat

kuuluvat minun korvissani, niin kuin

niissä olis Jumalan ankara vanhurskaus

kaikille niille, jotka valittavat, että viina

on puuttunut. Vaikka se pohjattomuuden

juoma, paloviina, ei ole vielä puuttunut

tässä seurakunnassa, eikä taida puuttua,

ennen kuin kaikki juomarit rupeevat huu-

tamaan piinasijassa rikkaan miehen

kanssa: "O, Isä Aabraham, lähetä Lasarus

kastamaan sormensa pää veteen, että hän

jäähdyttäis minun kieleni, sillä minä sur-

kiasti vaivataan tässä liekissä!" Siihen asti

ilmanki tämän aikaiset juomarit säästävät

katumuksensa, että he saavat nähdä vii-

nakauhistuksen. Ja silloin he vasta taitaisit

uskoa, että paloviina on pohjattomuuden

juoma, niin kuin jo monessa paikassa mei-

dän valtakunnassa on saarnattu.
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Meidän pitää tänä päivänä perään ajat-

teleman, mitä varten se siunattu viina on

tehty, joka on Kaanaan häissä tehty. Mutta

meidän täytyy ensinnä Marian kanssa va-

littaa, että se hengellinen viina, josta ope-

tuslapset juovuit helluntaipäivänä, on

puuttunut. Jos joku Maria olis, joka roh-

kenis mennä Jeesuksen tykö valittamaan:

"Ei ole heillä viinaa." Mitämaks Hän

muuttais Marialle tänä päivänä veden vii-

naksi, että vieraat Kaanaan häissä pääsisit

iloitsemaan. Kuule siis, sinä armollinen

Herra, joka yksin saatat veden viinaksi

muuttaa, köyhän hääväen rukous. Isä mei-

dän jne.

Meidän pyhän evankeliumin johdatuk-

sesta pitää meidän tällä hetkellä tutkiste-

leman, mikä viina se oli, joka vedestä

muuttui.

Ensimmäinen tutkistelemus. Olikohan

se paloviina? Kaikki luonnolliset juomarit

luulevat, että se oli paloviina. Mutta muu-

tamat hengelliset juomarit luulevat, että

se oli hengellinen viina. Mutta met emme

usko kumpaakaan, sillä ei kumpikaan

viina siihen aikaan vielä löytynyt. Palo-

viina ei löytynyt ollenkaan koko Vanhassa

Testamentissa, sen tietävät nyt kaikki pa-

pit, kaikki kirjanoppineet, kaikki maail-

man viisaat, niin ettei yksikään paloviinan

kiittäjä, eli viinaporvari, eli myös juomari

ole saattanut viisata, että paloviina olis

löytynyt missään, ennen kuin koira turkki

huomaitsi sen konstin ensimmäiseksi

muutampia satoja ajastaikoja tätä ennen.

Ainoastans muutamat tyhmät juomarit,

jotka ei saata lukea historiankirjoja, luu-

levat, että paloviina oli Kananean häissä.

Muutamat taas arvelevat, että se on yhtä

mitä ihminen juopi, olipa se paloviina eli

messuviina. Mutta eipä ole yhtä, koska

suurimmat juomarit ei saata vielä kuiten-

kaan uskoa, että paloviina kelpaa rippi-

viinaksi.

Mikäs nyt estää juomaria uskomasta,

että paloviina ei kelpaa rippiviinaksi? Ei-

köhän hän ole yksi salainen tunto, joka

sanoo: "Ei paloviina ole siunattu kalu."

Mutta jos paloviina ei ole siunattu, vis-

simmästi se on kirottu, koska se on pilattu

Jumalan vilja. Kaikki muu elatuksen ainet

on Jumalalta siunattu ihmisille ruuaksi,

mutta paloviina ei ole koskaan siunattu,

sillä ei se kelpaa kelleen ruuaksi. Ei se

sammuta nälkää, ei se sammuta janoa.

Ja mikä se on muu kuin kirottu kalu,

joka niin suuren pahennuksen on matkaan

saattanut maailmassa? Ja niin paljon syn-

tiä on viinassa tehty, ettei yksikään ihmi-

nen saata niitä luetella. Ja niin paljon kyy-

neleitä on paloviinan tähden vuotanut

viattomain lasten silmistä, että jos ne kyy-

nelet olisit kaikki kootut yhteen ammee-

seen, niin hukkuisit kaikki juomarit ja vii-

naporvarit ainoastans viattomain lasten

kyyneliin, ilman vaimoin ja puolisoin kyy-

neleitä, joista tulis yksi pikkuinen järvi,

jos nekin olisit kaikki kootut. Ja jos kaikki

se veri, joka paloviinan tähden on vuoda-

tettu, olis koottu yhteen astiaan, niin huk-

kuisit kyllä kaikki juomarit ja viinapor-

varit siihen. Mutta ei vielä usko juomarit

ja viinaporvarit, että he hukkuvat kyyne-

leihin ja vereen, vaan he uskovat aina,

että paloviina on Jumalan siunaus, vaikka

elo paloviinan tähden tulee niin tyyriiksi,

ettei köyhempi väki jaksa lunastaa yhden

jauholeiviskän itsellensä ja lapsillensa.

Sen tähdenpä tulee Jumalan rangaistus

maailman päälle, sota, tauti, nälkä ja veren

vuodatus. Koska ne suruttomat ihmiset

maailmassa niin jumalattomasti elävät,

puolisoitten, köyhäin vaimoin ja viatto-

main lasten kyyneleet rupeevat nyt anka-

rasti huutamaan kostoa maasta. Ja se via-
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ton veri, joka on vuotanut viinan tähden,

alkaa myös huutamaan niin ankarasti, niin

kuin Abelin veri. Ne seitsemän vihan mal-

jaa vuodatetaan nyt maailmassa, ja siitä

vihanmaljasta pirskuu myös muutampi

palava pisara tänne saakka. Vaikka se on

kirjoitettu, että jumalattomat ei tee paran-

nusta, vaikka he purevat kieltänsä tuskan

tähden ja kiroovat Luojaansa.

Kuulkaat nyt, suruttomat raukat, jotka

aina oletta siinä uskossa, että Jumala on

armollinen, vaikka kuinka ihmiset pilk-

kaisit Häntä jumalattomalla elämälläns.

Lukekaat nyt Jerusalemin hävityksestä ja

katsokaat, onko Jumala ollut armollinen

juutalaisille, joka oli Jumalan oma kansa.

Niin pian kuin kristityitä rupeis tulemaan,

jotka palvelit Jumalata Hengessä ja totuu-

dessa, niin paaduit juutalaiset, ja heidän

valtakuntansa loppui. Niin pian kuin

roomalaisten valtakuntaan pääsi kristilli-

syys, tuli pakanoille paatumus ja hirmui-

nen viha. Mutta tämä hirmuinen valta-

kunta loppui myös pian. Villi-ihmiset tulit

idästä ja lännestä, etelästä ja pohjoisesta,

ja kukistit koko sen suuren ja voimallisen

valtakunnan, jonka profeetta Daniel näki

näyssä. Eiköhän nytkin ole tullut muu-

tampain voimallisten valtakuntain loppu?

Maailma on niin syvään turmelukseen va-

jonnut erinomattain paloviinan kautta, et-

tei ole määrissä. Ja kaikki juomarit usko-

vat vielä nytkin, että paloviina on paras

Jumalan siunaus ja sielun ruoka. Mutta

eipä ole yksikään juomari saattanut vii-

sata, että paloviina oli Kaanaan häissä.

Toinen tutkistelemus. Olikos hengel-

linen viina Kaanaan häissä? Muutamat

kristityt ovat niin arvelleet, että Kaanaan

häissä oli hengellinen viina. Mutta ei ole

kukaan saattanut senkään viisata, että siinä

oli hengellinen viina. Sillä ei ollut vielä

silloin Pyhä Henki vuodatettu opetuslas-

ten päälle. Mutta se oli juuri selvä puun

hedelmän viina, jota me messuviinaksi eli

rippiviinaksi kutsumma. Ja tämä viina on

myös siunattu kalu, sillä Jeesus on itse

sen kaltaista viinaa siunannut, koska Hän

asetti Herran Pyhän Ehtoollisen. Mutta

nyt sanovat juomarit, jotka ei tahdo rak-

kaasta paloviinasta luopua: "Se on yhtä

mitä ihminen juopi, olkoon paloviina eli

messuviina." Mistäs sen tiedät, juoma -

traasu, että se on yhtä? Messuviina on siu-

nattu ja on luotu tautia vastaan, niin kuin

Paavali kirjoittaa Timoteukselle. Mutta

paloviina ei ole siunattu. Ja mikä ei ole

siunattu, se on kirottu. Mutta messuviina

ei ole sitä varten siunattu, että kaikki joisit

sitä ilman aikaansa, vaan sairaille se on

asetettu muutamissa taudeissa, lapsenvuo-

teessa, ja niin edespäin, sillä terve ihminen

ei tarvitse lääkityksiä. Sillä messuviina

on myös vahingollinen, jos ihminen ru-

peais sitä ilman aikaansa juomaan, ja il-

man tarvetta. Sen me näemme Noakin esi-

merkistä, joka sen kautta tuli omilta

lapsilta pilkatuksi. Ja Noak joutui viinan

tähden kiroomaan poikansa. Osotettiin sil-

loin jo, mitä juopumus vaikuttaa, nimittäin

lapset viinan tähden pilkkaavat vanhem-

piansa ja vanhemmat viinan tähden ki-

roovat lapsiansa.

Jos nyt messuviina, joka kuitenkin on

Jumalalta siunattu lääkitykseksi, vaikuttaa

semmoisia kauhistavaisia töitä, mitäs sitte

paloviina vaikuttaa, joka ei ole siunattu

sen tähden, että se on pilattu Jumalan

vilja? Se on Jumalan viljasta tullut, mutta

ei se kelpaa ruuaksi. Ei se sammuta näl-

kää, ei se sammuta janoa, mutta mielen

viepi ja terveyden pilaa. Kuinka moni juo-

mari on jo kuollut ennen aikaansa palo-

viinan tähden? Kuinka moni iso juomari

on jo ollut manalaisissa tämän kirotun pa-

loviinan tähden? Kuinka moni on tehnyt
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viinassa murhan, jota hän ei olis tehnyt

ilman viinatta? Ei ole yksikään synti maa-

ilmassa, jota viinassa ei ole tehty. Ja tuota

pohjattomuuden juomaa ne lakkivat, jota

ei koira laki! Onkos kumma, että sem-

moiset kuolevat ennen aikaansa? Ja me-

nevät siihen järveen, joka palaa tulesta ja

tulikivestä. Siellä he saavat huutaa rikkaan

miehen kanssa: "O, Isä Aabraham! Lähetä

Lasarus kastamaan sormensa pää veteen,

että hän jäähdyttäis minun kieleni, sillä

minä kovin vaivataan tässä liekissä!"

Mutta kohtuullinen juomari sanoo: "Mais -

ta vähäisen! Ei se tee mitään. Juotiinpa

viinaa Kananean häissä. "

Me kuulemme usein, että riettaan orja

selittää Raamattua niin kuin itse rietas,

koska hän toi semmoisen Raamatun pai-

kan eteen, jonka kautta se tulis luvalliseksi

hypätä temppelin harjalta maahan. Kyllä

rietas lukee Raamattua enemmän kuin

joku pappi. Mutta missä tarkoituksessa

hän lukee? Joo, siinä tarkoituksessa, että

hän sais ihmisiä pettää ja kristillisyyttä

kaataa ja tehdä synnin luvalliseksi. Siinä

tarkoituksessa lukevat kohtuulliset juoma-

rit Raamattua, että he saisit viinan luvalli-

seksi, että he pääsisit kristityitä pettämään,

että he pääsisit niin kuin riettaan enkelit

iloitsemaan kristittyin lankeemisesta.

Ja joka niin lukee Raamattua niin kuin

kohtuulliset juomarit lukevat, kyllä hän

löytää Raamatusta luvallisuutta, ei aino-

astans viinalle, mutta myös huoruudelle

ja varkaudelle. Sillä Mooses oli murhaaja,

Daavidi oli huora ja murhaaja, Pietari teki

väärän valan, Maria Magdalena oli huora

ja Noak oli juomari, ja Lootin tyttäret an-

noit isällensä viinaa, ja Vapahtaja maistoi

myös itse viinaa. Kas tällä tavalla nyt tu-

levat kaikki synnit luvalliseksi, ja aivan

Raamatun sanoilla tehdään ne synnit lu-

valliseksi. Mutta lue ensinnä Raamattua

siinä mielessä, että sinä saisit silmän voi-

detta, että sinä näkisit, mistä tie menee

taivaaseen, ja tule sitte puolustamaan vii-

naa Raamatun sanoilla, jos tarkenet.

Muutoin on nähty, että kaikki koh-

tuulliset juomarit menevät helvettiin yh-

tenä pääjuomaritten kanssa, sillä kaikki

kohtuulliset juomarit ovat Jeesuksen ris-

tin viholliset ja kristillisyyden vastustajat.

Sanalla sanottu, kaikki, jotka tällä ajalla

Raamatun sanoilla puolustavat palovii-

naa eli muuta väkevää juomaa, saavat

kyllä janossa olla rikkaan miehen kanssa

helvetissä.

Mutta ne harvat sieiut, jotka juovat

Pyhän Hengen viinaa, josta opetuslapset

olit juopuneet helluntaipäivänä, ei niillä

ole halu enää maistaa paloviinaa eli

muuta väkevää juomaa. Ja semmoisille

on Jeesus muuttanut veden viinaksi Kaa-

naan häissä, sillä net kutsuvat Jeesusta

häihin, koska he menevät avioliittoon. Ja

tämän köyhän hääväen edestä valittaa

Maria, ettei heillä ole viinaa. Ei ne saata

iloita, koska hengellinen viina puuttuu.

Ei ne saata riemuita, koska viina on lop-

punut. Ei ne saata kiittää, koska viina on

loppunut. Mene nyt Maria, sinä siunattu

vaimo, joka olet kantanut Jumalan Poikaa

rintaisi alla, ja olet kerran sanonut: "Mi-

nun sieluni iloitsee ja riemuitsee Juma-

lassa, minun Vapahtajassani." Mene nyt

valittamaan Jeesukselle, että viina on

köyhältä hääväeltä loppunut. Ja rukoile

siinä uskossa, että vaikka Jeesus ensinnä

antaa sinulle kovan sanan vastaukseksi,

ei Hän saata kuitenkaan olla auttamatta.

Ja te palvelijat, kaikki, mitä Hän teille

sanoo, se tehkäät.

Ammentakaat vettä elävän veden läh-

teestä kiviastioihin, kyllä se viimein muut-

tuu makiaksi viinaksi ennen kuin te kos-

tutta sisälle. Ammentakaat kiviastioihin,
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ja täyttäkäät ne ylön täyteen, sillä net ovat

ne kovat sydämet, jotka ovat kiviastiat,

mutta pian myös särkyvät, ja silloin alkaa

makia viina ylitse vuotamaan. Ja kaikki 

Apostoli Johannes kirjoittaa tämän

päivän evankeliumissa, että Jeesus ja Hä-

nen opetuslapsensa kutsuttiin Kaanaan

häihin. Ei ole Johannes kirjoittanut mi-

tään siitä parikunnasta, oliko se kristilli-

nen parikunta, mutta me arvaamme ja us-

komme, että se oli kristillinen parikunta,

sillä pakanat eivät ole koskaan pruukan-

neet kutsua Jeesusta häihin. Meillä on

myös semmoinen usko, että tämä pari-

kunta ei ole alkanut avioliittoansa vää-

rästä päästä niin kuin tämän aikaiset pa-

kanat pruukaavat tehdä.

Mutta nyt on ainoastansa yksi asia,

joka panee meitä epäilemään, onko sem-

moinen avioliitto Jumalasta, joka pilaa

parikunnan kristillisyyttä koska molem-

mat ovat kristityt ja molemmat ovat kut-

suneet Jeesusta häihin. Kuitenkin on huo-

mattu ja koeteltu, että luonnollinen rak-

 kaus tahtoo pilata heidän kristillisyytensä

sillä tavalla nimittäin, että niin pian kuin

joku kristitty tytär alkaa ihmisen poikaa

rakastamaan, moittivat kristityt, että hänen

kristillisyydessänsä on joku vika. Muuta-

mat alkavat pelkäämään ja kiertämään

kristityitä ja muutamat alkavat välttämään

kristittyin kokouksia ja tulevat näkymät-

tömiksi ja muutamat alkavat suruttomia

rakastamaan ja tulevat sen kautta surutto-

maksi. Tämä ei ole niin suuresti ihmetel-

tävä, että tyttäret tulevat suruttomiksi ja 

hengelliset juomarit, joille Ylkä on sääs-

tänyt parasta viinaa viimeiseksi, saavat

silloin iloita ja riemuita iankaikkisesti Ka-

ritsan häissä. Amen, halleluja.

pakanoiksi, koska he alkavat suruttomia

rakastamaan. Mutta sitä minä olen ihme-

tellyt, että kristitty saattaa pakanaa rakas-

taa ja semmoista, jonka hän itsekin pitää

pakanana. Ja ainakin on lihan rakkaus suu-

rempi kuin persoonan rakkaus.

Me tiedämme kuitenkin, että persoo-

nan, se on, sydämen rakkaus, pitää olla

avioliitossa. Mutta lihan rakkaus on pääs-

syt vallan päälle, koska ei katsota perään,

millainen se ihminen on luontonsa puo-

lesta ja sydämen puolesta, jonka kanssa

yhteen joutuu koko elämän ajaksi. Sydä-

men rakkaus ei pidä pilaaman kristilli-

syyttä, kussa puhdas sydämen rakkaus on,

mutta lihan rakkaus pilaa kristillisyyden.

Ei ole puhdas omatunto siinä, kussa lihan

rakkaus on vallan päällä. Semmoinen rak-

kaus tekee muutamia tyttäriä ujoiksi ja

kunnia kasvaa sitä myöten kuin lihan rak-

kauskin. Mutta koska avioliitto on itses-

tänsä kunniallinen, Jumalalta säätty ja ase-

tettu, niin ei pitäisi siinä oleman mitään

häpeällistä, jota pitäisi salattaman tai kiel-

lettämän, koska Lutherus on niin koetel-

lut, että avioliitto on pyhä liitto, koska se

Jumalan sanan jälkeen tapahtuu.

Mutta lieneekö semmoinen avioliitto

ollut Jumalasta, joka pilaa kristillisyyden.

Minä epäilen, että semmoinen avioliitto

ei taida olla Jumalasta, vaan huoruuden

perkele on semmoisen naimisen matkaan
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