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5.kapittel – Guds Vingård 
(Jesaja kap.5;1-7)  

De ordbilder som fremkommer i Bibelens lignelser fanger oppmerksomhet og fantasi. De forholdsvis enkle ord setter tankene igang og der hvor disse tanker fører til meditasjon blir åndens verden åpnet for oss.  De fleste av oss har aldri sett en vingård, men allikevel, når vi leser Jesaja kap.5, kan vi følge vingårdsmannen i hans arbeide for å få en god vinhøst: "Jeg vil synge om min elskede, synge min venns sang om hans vingård. Min venn hadde en vingård på en fruktbar haug. Han gravde den om og renset den for stein og plantet edle vintrær i den. Han bygde et vakttårn midt i den, og han hogg også ut en vinpresse i den. Og han ventet at den skulle bære gode druer..." (v.1-2)  "Hans kjæreste plantning" Vingården av Israel og vintreet av Juda (v.7) og frukten Gud ventet var "rett" og "rettferdighet"  Gud hadde gjort alt for at nasjonen skulle bære frukt. Vintreet var blitt ført opp fra Egypt (Salme 80;9), hvor de hadde vært slaver. Steinene – hedningene – var blitt sanket ut og Israel hadde arvet et godt og fruktbart land.  Gud hadde åpenbart seg for dem og gitt dem en lov som var "hellig, rettferdig og god": "Og nå, dere Jeru-salems innbyggere og Judas menn: Døm mellom meg og min vingård! Hva var det mer å gjøre med min vingård, som jeg ikke alt hadde gjort med den? Hvorfor bar den ville druer når jeg ventet at den skulle bære gode?" (v.3-4).  Ordene var et kall til å meditere på Guds veier med Israel. I denne henseende er Det gamle testamente en gullgrube for alle slekter. Den åpenbarer Guds veier iblant mennesker: "Og han ventet at den skulle bære gode druer, men den bar ville." (v.2). Istedenfor rett og rettferdighet – blod-utgytelse og skrik (v.7).  Profetenes ord var falt på døve ører, derfor: "Så vil jeg nå la dere vite hva jeg vil gjøre med min vingård: Jeg vil ta bort gjerdet, så den blir avgnagd. Jeg vil rive ned muren, så den blir nedtråkket. Og jeg vil la den ligge øde. Den skal ikke skjæres og ikke hakkes, men torn og tistel skal skyte opp. Jeg vil befale skyene at de ikke skal la regn falle på den." (v.5-6). Skrivelsen var på veggen. Israel var blitt veid og funnet for lett.           
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"Guds godhet og strenghet" I Jesu dager  ble de naturlige grener hugget av og Guds vingård ble leid ut til en nasjon som ville bære rettferdighets frukt. En nasjon som er dannet av individer fra alle nasjoner. Individer som tar imot Guds kall. Fra disse også venter Gud god frukt, rett og rettferdighet: "Se derfor Guds godhet og strenghet – strenghet mot dem som falt, men over deg er Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet. Ellers skal også du bli hogd av." (Rom.11;22). 


