
Se Suuri Viinamäen Isäntä valittaa pro-

feetta Esaiaksen kautta 5. luvussa, kuinka

Hän on tehnyt työtä ja kostantanut paljon

viinamäkensä päälle, mutta ei ole saanut

paljon otollista hedelmää hänestä nautita

kaiken vaivansa edestä. Hän on kaivanut

kravia hänen ympärillensä, ettei eläimet

pääsis sinne polkemaan ja paskantamaan.

Hän on siihen vielä istuttanut parhaat

viinapuut, jotka Kaanan maassa löytyvät,

ja rakensi myös siihen tornin, ja pani sinne

viinakuurnan, jossa viinamarjoja puserre-

taan ja makeaksi viinaksi tehdään; ja

odotti sen viinamarjoja kantavan, mutta

se kantoi pahoja marjoja, orjantappuroita

ja ohdakkeita. Sen tähden uhkaa viina-

mäen Isäntä, että Hän heittää pois koko

sen viinamäen, koska Hän ei saa vaivas-

tansa mitään.

"Hänen aitansa pitää otettaman pois;

hänen muurinsa pitää särjettämän, että hän

tallattaisiin." Koska nimittäin viinamäen

aita otetaan pois, niin pääsevät eläimet

sinne polkemaan ja paskantamaan. Kaikki

pukit ja keiturit, jotka muutoinki ovat pa-

hat hyppimään yli aidan, pääsevät sinne

raiskaamaan. Näin pitää käymän sen vii-

namäen kanssa, joka niin hedelmätöin on,

vaikka niin paljon työtä hänessä tehty on.

Viimein sanoo viinamäen Isäntä, "ettei

kenkään pidä hänessä leikkaaman eli kai-

vaman, vaan ohdakkeita ja orjantappuroita

pitää hänessä kasvaman; ja tahdon pilviä

kieltää satamasta hänen päällensä;" ja sil-

loin tulee koko viinamäki autioksi.

Nämät vertaukset löytyvät kirjoitettuna

profeetta Esajan viidennessä luvussa. Ja

siinä on myös yksi lyhykäinen selitys an-

nettu, mitä nämät vertaukset merkitsevät. 

Jumalan viinamäki on kristillinen seura-

kunta, jossa Hän sanan ja sakramenttein

kautta tekee työtä ihmisen sydämen

päälle, että se tulis hedelmälliseksi ja kaik-

kiin hyviin töihin soveliaaksi. Mutta ih-

miset ovat niin pahat, ettei Jumala saa yh-

tään iloa eli siunausta työstänsä.

Ja koska ihmiset ei tee katumusta ja

parannusta, täytyy Jumalan viimein ottaa

pois aidan, eli ulkonaisenki Jumalan pal-

veluksen ja sanan, jonka kautta viina-

mäki tallataan. Ne ihmiset, joilla ei ole

Jumalan sanaa ja ulkonaista Jumalan pal-

velusta, tulevat viimein pakanaksi ja

luontokappaleeksi, huoraksi ja varkaaksi

ja juomariksi. Ja silloin he polkevat ja

paskantavat Jumalan viinamäessä eli

kristillisessä seurakunnassa.

Koskei ihmisillä ole yhtään hollia, eli

sisällistä omantunnon estettä, joka estäis

heitä turmelemasta itseänsä, tulevat he

viimein villihengiksi eli mettän perke-

leiksi, jotka riitelevät, tappelevat, juovat,

kiroavat, varastavat ja huoraavat, pilkkaa -

vat Jumalan sanaa ja ylönkatsovat armon-

välikappaleita. Ei huoli enää kirkosta eikä

Jumalan palveluksesta ja pitävät kristilli-

syyttä joutavana. Semmoiset ovat ne eläi-

met ja ne luontokappaleet, jotka polkevat

ja paskantavat Jumalan viinamäessä,

koska aita otetaan pois.

Kristillisyys on se aita, jonka Jumala

on rakentanut seurakunnan ympäri. Ja se

kivimuuri on se elävä usko, joka on ra-

kettu kallion, Kristuksen, päälle. Mutta

koska kristityt rupeavat lankeamaan pois

siitä elävästä uskosta ja tekemään pahaa,

silloin he kantavat pahoja marjoja. Sen

tähden aikoo Jumala hajottaa ensin sen
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kivimuurin, eli sen elävän kristillisyyden,

ja Hän ottaa vielä pois aidan eli sen ulko-

naisen kristillisyyden. Sitte pääsevät eläi-

met polkemaan ja paskantamaan Jumalan

viinamäessä. Sillä koska kivimuuri on

pois otettu, ei ole enää yhtään hollia siinä

ulkonaisessakaan aidassa. Keiturit kui-

tenki hyppivät sen yli.

Nyt on kivimuuri jo aikaa hajonnut.

Jumala alkoi jo Vanhassa Testamentissa

rakentamaan kivimuuria viinamäkensä

ympäri. Mutta koska Hän ei viinamäes-

tänsä saanut muuta kuin pahoja marjoja,

otti Hän sen kivimuurin pois, ja jätti sen

ulkonaisen aidan, eli sen ulkonaisen pal-

veluksen, joka oli juutalaisilla.

Taas alkoi viinamäen Isäntä rakenta-

maan kivimuuria Vapahtajan aikana, ja

se seisoi lähes kolmesataa ajastaikaa,

mutta viinamäki rupeis taas kantamaan

pahoja marjoja. Silloin otti Isäntä kivi-

muurin pois, ja jätti vielä sen ulkonaisen

aidan seisomaan.

Taas rakensi viinamäen Isäntä Luthe-

ruksen aikana sen saman kivimuurin ylös,

mutta ei se ollut kauan pysyväinen. Vi-

hollinen hajotti sen pian. Nyt on ainoas-

tansa se ulkonainen aita jäljellä, ja se on

jo lahonnut, ettei ainoastansa keiturit hyp-

pää sen yli, vaan myös sika nostaa no-

kallansa aidakset ja menee sisälle. Ja

koska sika on tehnyt reijän, tulevat muut

luontokappaleet perässä ja paskantavat

viinamäessä.

Jos nyt viinamäen Isäntä ei rupea taas

rakentamaan uutta aitaa ja kivimuuria vii-

namäkensä ympäri, niin tulee pian se aika,

jota on ennustettu Esajaksen kautta edellä

mainitussa paikassa, että viinamäen Isäntä

hajottaa sekä kivimuurin että aidan, ja te-

kee viinamäen autioksi. Ei anna enää kas-

tettakaan taivaasta, joka merkitsee katu-

vaisten kyyneleitä. Hän ottaa pois viina-

kuurnan, jossa Hän aikoi viinamarjoja pai-

naa ja pusertaa.

Jumalan vihan viinakuurna on se hen-

gellinen ulkonainen ja sisällinen kuritus,

jonka kautta Jumalan lapset koetellaan.

Mutta Jumala koettelee ainoastansa hei-

dän uskoansa ulkonaisella vainolla ja si-

sällisellä sydämen ahdistuksella. Tämä

hengellinen kuritus on viinakuurna.

Mutta pahoja ihmisiä ei saata Jumala

sillä lailla kurittaa, sillä ei he ota kuritusta

vastaan. Koska nyt viinamäen Isäntä on

alkanut rakentamaan kivimuuria ja vahvaa

aitaa viinamäkensä ympäri ja kravia kai-

vamaan ja kiviä pois korjaamaan siinä toi-

vossa, että Hän sais kerrankaan hyvää he-

delmää nautita vaivastansa, niin se on

arvattava, että siihen tarvitaan paljon työ-

väkeä, jota viinamäen Isäntä on mennyt

ulos palkkaamaan.

Mutta paljon on vielä niitä, jotka sei-

sovat joutilasna turulla, vaikka he saat-

taisit kyllä työtä tehdä Jumalan viina -

mäessä. He panevat sen kyllä syyksi, ettei

kenkään ole palkannut heitä. Mutta koska

nyt viinamäen Isäntä on tullut vielä ilta-

puoleen palkkaamaan työväkeä, täytyy

niittenki mennä työhön, jotka ovat koko

päivän seisoneet joutilaina. Sillä ne lais-

kat raadot, jotka ei mene koskaan työhön,

ei saa mitään, vaan saavat syödä kynsi-

änsä, koska ilta tulee.

Ne harvat sielut, jotka ovat kantaneet

päivän kuorman ja helteen, älkööt napisko

Isäntää vastaan, ettei he saa suurempaa

palkkaa kuin ne, jotka tulevat hiljain työ-

hön; vaan paremmin rukoilkoon minun

kanssani viinamäen Isäntää, että Hän me-

nis aina palkkaamaan enemmän työväkeä

viinamäkeensä, että he jaksaisit paremmin

korjata tätä viinamäen paikkaa, joka on

jäänyt korjaamatta, että he jaksaisit pa-

remmin isoja ja raskaita kiviä kangota
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ylös ja vierittää pois viinamäen lihavim-

masta maasta, että he jaksaisit suuren

vaivan kautta kaivaa kravia, rakentaa ki-

vimuuria, ja semmoisen aidan ylösnos-

taa, ettei enää keiturit ja koirat eli muut

luontokappaleet pääsis sisälle polkemaan

ja paskantamaan, että ne harvat oksat,

jotka ovat istutetut Elävään Viinapuuhun,

tulisit hedelmällisiksi ja kantaisit punai-

sia viinamarjoja, joista tulee Isännälle

makea viina, koska Hän heitä viinakuur-

nassansa pusertaa.

Me toivomme, että viinamäen Isäntä,

joka nyt on tullut hakemaan viinamarjoja,

löytäis jonkun marjan, joka olis kypsynyt,

ja makea Hänen suussansa, koska Hän tätä

ennen ei ole löytänyt muuta kuin pahoja

marjoja, kuivia oksia ja polttiaisia. Kuule

viinamäen Isäntä niitten huokaukset, jotka

raskaassa työssä ovat! Isä meidän jne.

Evankeliumi: Matt. 20: 1

Meidän pyhän evankeliumin johdatuk-

sesta pitää meidän tänä päivänä perään

ajatteleman: kuinka työväki tekee työtä

viinamäessä. Ensimmäiseksi: Missä sii-

vossa on viinamäki, koska ensimmäiset

työmiehet sinne tulevat? Toiseksi: Missä

siivossa on viinamäki, koska viimeiset tu-

levat työhön? Kolmanneksi: Minkä täh-

den ensimmäiset napisevat, koska viina-

mäen Isäntä ei anna heille suurempaa

palkkaa, kuin viimeisille?

Me toivomme, että viinamäen Isäntä

panee perheen haltijansa katsomaan pe-

rään, kuinka työväki tekee työtä viina -

mäessä. Sillä jos perheen haltija ei katso

väen perään, rupeavat he laiskottelemaan

ja maatapanemaan puolenpäivän aikana

siinä luulossa, ettei Isäntä tiedä, kuinka

he tekevät työtä, koska perheen haltija ei

jouda aina olla ruoskan kanssa hopitta-

massa laiskoja työmiehiä.

Ensimmäiseksi: Minkäkaltaisessa sii-

vossa on viinamäki, koska ensimmäiset

työmiehet tulevat työhön? Me kuulimme

äsken profeetta Esajaksen kirjoituksesta,

että viinamäki on huonossa siivossa,

koska perheen Isäntä menee varhain aa-

mulla palkkaamaan työväkeä viinamä-

keensä. Hän valitti silloin jo, että Hän on

tehnyt paljon työtä tämän viinamäen

päälle, saattaaksensa häntä hedelmälli-

seksi ja viinamarjoja kantavaksi, mutta se

kantoi aivan pahoja marjoja, jotka ovat

karvaat Isännän suussa. Joka kerta kun

Hän tulee maistamaan marjoja, täytyy Hä-

nen sylkeä heitä ulos suustansa.

Silloin täytyi Hänen heittää pois koko

sen viinamäen. Ja vaikka viinamäen Isäntä

oli ennen jo rakentanut kivimuurin viina-

mäen ympäri ja kaivanut kravia ja nosta-

nut korkean aidan, ettei keiturit ja muut

luontokappaleet pääsis sinne syömään vii-

napuun vesoja ja paskantamaan, niin ha-

jotti vihollinen sekä kivimuurin että myös

kravit ja viinakuurnan. Tämä on tapahtu-

nut Isännän suostumuksella. Koska nimit-

täin Isäntä ei saanut mitään vaivastansa,

täytyi Hänen antaa koko sen viinamäen

vihollisen haltuun.

Koska siis ensimmäiset työmiehet tulit

työhön, oli tämä viinamäki täynnänsä or-

jantappuroita ja ohdakkeita. Kivimuuri oli

hajotettu. Kravit olit täytetyt rapakolla ja

sonnalla. Viinakuurna oli poijessa. Kei-

turit olit syöneet viinapuun vesat. Sika oli

nokallansa nostanut aidan, joka myös oli

lahonnut. Luontokappaleet olit siellä pol-

keneet ja paskantaneet. Pissihaukat, hat-

tarat ja mettän perkeleet olit rakentaneet

pesänsä torniin, joka myös oli kaatumal-

lansa. Ja koko viinamäki oli autioksi tullut

Herran sanan jälkeen.

Huono siivo oli tässä viinamäessä, kos -

ka ensimmäiset työntekijät tänne tulit.
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Heidän täytyi ensinnä ruveta pirun pas-

kaa korjaamaan pois viinapuun kan-

noista. Heidän täytyi korjata kravia, jotka

olit rapakkoa ja sontaa täynnänsä. Heidän

täytyi purkaa sen aidan, joka oli lahon-

nut. Sikoja ja keitureita heidän täytyi ajaa

pois viinamäestä.

Hattarat ja mettän perkeleet, jotka ki-

roisit ja nauroit työmiehille, tulit ylön liki

pyhää valkiaa, jonka Perheen Haltija oli

sytyttänyt, koska Hän sanoi: "Minä olen

tullut sytyttämään valkiaa maan päälle."

Tätä valkian liekkiä pidit hattarat ja met-

tän perkeleet kamalana. He tulit sinne kur-

kistelemaan. Ja siinä he poltit karvojansa.

Koska nyt työmiehet, joita Isäntä oli

palkannut, rupeisit kirveellä hakkaamaan

viinapuun kantoja, jotka olit lahonneet,

ja sirpillä leikkaamaan orjantappuroita,

ja rautakangella kankoamaan kiviä, ja te-

rävällä miekalla karsimaan kuivetuita

puita, ja luodeilla ampumaan pissihauk-

koja, jotka olit pesänsä rakentaneet tor-

niin, silloin rupeisit myös äpärät pakene-

maan viinamäestä. Ja pikku tiaiset rupei-

sit sen sijaan rakentamaan pesänsä tor-

niin, ja viinapuun vesat rupeisit hopum-

masti kasvamaan.

Ja vaikka ne harvat viinamarjat, jotka

ovat viinamäessä kasvamassa, ei ole vielä

kypsyneet, ennen kuin Herra antaa enem-

män kastetta taivaasta, ja antaa armon au-

ringon paistaa aamusta ehtooseen asti, on

kuitenki se meidän toivomme, että viina-

mäen Isännän ei pidä turhaan etsimän pu-

naisia viinamarjoja, niin kuin Hän muinen

haki marjoja viikunapuusta ja häätyi sil-

loin kirota tämän hedelmättömän puun.

Ah Herra! Älä vielä kiroa näitä hedelmät-

tömiä puita, äläkä varsin karsi hedelmät-

tömiä oksia ennen kuin aurinko laskee!

Toiseksi: Millainen siivo on Herran

viinamäessä, koska viimeiset työmiehet

tulevat työhön? Ei ole silloinkaan kaikki

paikat korjatut. Vaikka ensimmäiset, jotka

tulevat varhain aamulla, saavat raskasta

työtä tehdä ja päivän kuorman ja helteen

kantaa, kyllä on vielä paljon tekemistä

niillekki, jotka tulevat iltapuoleen työhön,

sillä ne ovat seisoneet turulla kauan aikaa

joutilaina. Ja koska perheen Isäntä kysyy:

"Miksi te seisotte koko päivän jouti-

lasna?", vastaavat he, "ettei kenkään ole

palkannut meitä."

Se saattaa kyllä olla niin, ettei kenkään

ole teitä palkannut. Mutta olisikohan

Isäntä ajanut teidät pois, jos te olisitte tul-

leet ilman palkkaamatta työhön? Taitaa

olla oma laiskuus ja huolimattomuus, ettei

kukaan ole teitä palkannut. Ei kukaan ota

niitä työhön, jotka ovat laiskat ja vielä

päälliseksi tyhmät. Ja semmoiset laiskat

ja tyhmät työmiehet, jotka ensinnä nuk-

kuvat aamupäivän, ja vielä puolipäivän

aikana tahtovat nukahtaa, ne vaativat erin -

omattain, että heille pitää annettaman iso

palkka ja liininki joka aterialle. Ei niille

kelpaa kaloleipä.

On totisesti sekin esteenä, ettei ken-

kään ole heitä palkannut. Josta laiskat

työntekijät ottavat sen vakuutuksen itsel-

lensä, ettei tarvitse kenenkään tulla työhön

ilman palkkaamatta. Mutta jollakulla ta-

valla pitää ilmanki laiskan työntekijän

peittämän vikojansa, sillä tämä kysymys:

"Miksi te tässä seisotte koko päivän jou-

tilasna?" ei suinkaan ole laiskoille kiitos

ja kunnia, vaan se on yksi soimaus niille,

jotka ei mene työhön ilman palkkaamatta.

Ei ole laiskalla halu mennä työhön en-

nen kuin hänelle luvataan iso palkka. Kui-

tenkin täytyy viinamäen Isännän käskeä

niitäkin työhön, jotka ovat seisoneet kauan

aikaa joutilasna, sillä Isännällä on niin

paljon työtä, että Hänen täytyy ottaa kaik -

ki, jotka siihen työhön kelpaavat työmie-
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heksi. Koska nämä viimeiset työmiehet

tulevat, silloin on ensimmäiset jo tehneet

paljon työtä, niin kuin Vapahtaja sanoo

opetuslapsillensa: "Te olette menneet

muiden työhön. Muut ovat tehneet työtä,

ja te saatte niittää." Mutta jos nämä vii-

meiset tekevät suuremmalla vireydellä

työtä kuin ensimmäiset, saavat he myös

päiväpalkkansa, sillä viinamäessä tulevat

viimeiset ensimmäisiksi ja ensimmäiset

tulevat viimeisiksi.

Ei tarvitse vaan suruttomien omistaa

itsellensä näitä sanoja ja ajatella, että he-

kin tulevat ensimmäisiksi, koska he lyk-

käävät katumuksensa viimeiseksi, sillä me

tiedämme, että yksi surutoin ihminen

omistaa itsellensä semmoisia paikkoja

Raamatusta, jotka ei sovi hälle ollenkaan.

Koska yksi surutoin ihminen kuulee, että

viimeiset tulevat ensimmäisiksi, ottaa hän

siitäkin suruttomuuden ainetta ja ajattelee,

että hän tulee ensimmäiseksi taivaan val-

takunnassa, vaikka hän säästää katumuk-

sensa ja parannuksensa viimeiseksi.

Ka! Semmoisia rietas maalaa sokean

raukan mieleen. Koska surutoin ihminen

pannaan Raamattua selittämään, niin se

on yhtäkuin pukki pantaisiin kryytimaan

haltijaksi. Mitä varten on aita pantu kryy-

timaan ympäri? Arvaavatkos pukit ja kei-

turit sen? Kyllä kaiketi pian tulis selvä

yrttitarhasta, jos pukit ja keiturit lasket-

taisiin sinne. Mutta ei ole viinamäki heitä

varten tehty, vaan se on rakettu sitä varten,

että viinapuun marjat ja oksat ja vesat pi-

tää kasvaman ja viheriöitsemän, joista vii-

namäen Isännän pitää saaman punaista

viinaa, koska Hän rakentaa viinakuurnan,

jossa Hän pusertaa viinamarjoja ja laskee

nuorta viinaa uusiin leileihin.

Kasvakaat, kasvakaat, te viinapuun ve-

sat! Kasvakaat, kasvakaat, te hedelmälliset

oksat! Kasvakaat, kasvakaat, te punaiset

viinamarjat! Pian teitä leikataan ja pan-

naan viinakuurnaan, koska Perheen Hal-

tija sanoo: "Minä sotkun viinakuurnan yk-

sinäni, ja ei yksikään kansasta minun

kanssani. Miksi ovat sinun vaattees niin

punaiset, ja sinun pukus niin kuin viina-

kuurnan sotkujan." (Es. 63: 2-3).

Kolmanneksi: Minkä tähden ensim-

mäiset työmiehet napisevat Isäntää vas-

taan, koska heidän palkkansa ei ole suu-

rempi kuin jälkimäisten? Se on työläs

sanoa, minkä tähden he napisevat. Mutta

jos me otamme muutampia paikkoja Raa-

matusta esimerkiksi, niin me löydämme,

että Sebedeuksen pojat tahdoit tulla par-

haaksi kristityksi, elikkä suurimmaksi tai-

vaan valtakunnassa sen tähden, että he

olit ensimmäiset apostolit, joita Vapahtaja

oli kutsunut opetuslapsiksi.

Mutta ei viinamäen Isäntä katso sen

perään, kuka on ensiksi alkanut työtä te-

kemään, vaan Isäntä katsoo sen perään,

kuka suuremmalla hartaudella ja virey-

dellä on tehnyt työtä. Vaikka ensimmäiset

työmiehet ovat kantaneet päivän kuorman

ja helteen, ovat kärsineet paljon tuskaa ja

vaivaa kristillisyyden tähden, ovat tulleet

pilkatuksi ja vainotuksi maailmanlapsilta.

Jos he ovat taas jälkeen istuneet laiskana

eli nuokkuneet puolenpäivän aikana, niin

ei ole heidän työstänsä karttunut suurem-

paa etua Isännälle, kuin niitten työstä,

jotka tulit iltapuoleen.

Sillä ne ovat suurella hartaudella ja kii-

vaudella kantaneet kiviä muuriin ja ai-

daksia aidan rakennukseksi, ja kravia kai-

vaneet ja pirun paskaa korjanneet pois

viinamäestä, jota ei moni tahdokaan tehdä.

Tuskin yksi komea piika viitsii lampaan

paskoja korjata, joka on kuitenki puhdas.

Mutta pirun paskaa hän ei korjais ollen-

kaan, jos vielä kultasydän annettaisiin pal-

kasta. Tätä nuoskaa työtä on viimeisten
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työmiesten häätynyt toimittaa. Ja sen täh-

den ovat kaikki hattarat ja mettän perke-

leet vihaiset heille.

Mutta ensimmäiset ovat tyytymättö-

mät, koska viimeiset saavat saman verran

palkkaa kuin ensimmäiset. Vanhimmat

kristityt tahtovat enemmän valtaa ja kun-

niata voittaa kuin vasta-alkavaiset. Mutta

se on tietämätöin, jos vanhat kristityt

ovat Jumalan edessä niitten vertaiset,

jotka ensimmäisessä kiivaudessa ja har-

taudessa tekevät työtä Herran viina mä -

es sä, eli freistaavat voittaa jonku sielun

taivaan valtakunnalle.

Kristillisyyden laatu on senkaltainen,

että viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja en-

simmäiset tulevat viimeisiksi. Ei ainoas-

tansa ne, jotka tahtovat parhaaksi kristi-

tyksi tulla, niin kuin esimerkiksi Sebede-

uk sen pojat, joutuvat viimeiseksi, koska

he ei saata juoda sitä kalkkia, jonka Va -

pah taja on juonut, vaan myös ne, jotka

luu levat olevansa paremmat muita, niin

kuin esimerkiksi Pietari, lankeavat pian

kiusaukseen.

Mutta suruttomat luulevat, että he tu-

levat ensimmäisiksi taivaan valtakun-

nassa, koska he muka ovat paremmat kuin

ne, jotka tunnustavat Jeesuksen suurta voi-

maa syntisiä auttamaan ja parantamaan,

ja kerskaavat itseänsä, että he ovat pyhät

ja hurskaat. Heränneet ja armoitetut ovat

suruttomain mielestä hengellisessä ylpey-

dessä, koska he sanovat, että heillä on

omatunto herännyt, että he ovat Jumalan

lapset, ja vielä päälliseksi tuomitsevat su-

ruttomia. Mutta suruttomat ovat nöyrät,

jotka ei pidä itseänsä kristittynä.

Mutta minäs sitte suruttomat pitävät

itsensä, koska ei he pidä itseänsä kristit-

tynä? Eikä he pidä itseänsä Jumalan lap-

sina, eikä pidä itseänsä perkeleen lapsi-

nakaan. Sillä siitä sanasta he suuttuvat

niin kovin, että he rupeavat kepin ja puu-

kon kanssa liikkumaan. Taitavat ne sitte

olla enkelit, koska he ei ole Jumalan lapset

eikä perkeleen lapset.

Mutta me kuulemme tämän päivän

evankeliumissa, että suruttomille ei kuulu

mitään koko tämän päivän evankeliumista,

paitsi niitä pahoja marjoja, orjantappuroita

ja ohdakkeita, joita profeetta Esajas on

maininnut. Sillä suruttomat ei ole työmie-

het Jumalan viinamäessä, vaan perkeleen

viinamäessä. Sen tähden, että he tekevät

työtä pimeyden ruhtinaalle. Mutta herän-

neet ja armoitetut, ne tekevät työtä Juma-

lan viinamäessä, koska he manaavat ja

neuvovat suruttomia parannukseen.

Heränneet ja armoitetut sielut ovat en-

simmäiset ja viimeiset, jotka tekevät ur-

hoollisesti työtä sen päälle, että tämä vii-

namäki, joka nyt on huonossa siivossa,

tulis korjatuksi ja ylösraketuksi, että vii-

namäen Isäntä sais viimein maistaa pu-

naisia viinamarjoja, koska Hän tulee toisti

hakemaan hedelmätä viikunapuusta, ettei

Hänen häätyis vielä toista kertaa kirota

tätä hedelmätöintä viikunapuuta, ja että

viinamäen rakentajalla olis muutampia

pu naisia viinamarjoja panemista pöydälle,

koska vieraat tulevat taivaasta. Amen.
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