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VIINIPUU - IHMEPUU

Väinö Hotti

”Minä olen viinipuu, te olette
oksat. Joka pysyy minussa ja jossa
minä pysyn, se kantaa paljon
hedelmää; sillä ilman minua te ette
voi mitään tehdä” (Joh.15:5).

(nettikuva)
1. Ihmepuu
Tavallisesti me puhumme RISTISTÄ ihmepuuna, mutta sitä on myös Jeesus-viinipuu!
Tämä puu havainnollistaa uskovan ja Jeesuksen kiinteä suhdetta. Kun tulemme
uskoon, osallisuus Jeesuksesta tekee meidät automaattisesti osalliseksi Jeesuksen
jumalallisista ominaisuuksista. Osallisuus Jeesus-viinipuusta takaa samalla uskovien
saumattoman yhteyden. Uskovat ovat orgaanisesti ja olemuksellisesti (substanssi)
yhtä sekä Jeesuksen että toistensa kanssa. Kukaan ei voi olla Jeesuksen yhteydessä
olematta samalla yhteydessä toisiin samassa viinipuussa olevien kanssa:
”Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he
olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että he
olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut
lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut” (Joh.17:22,23).
2. Jalopuu
ISRAEL on alkuperäinen ja luonnollinen oksa: ”Sillä jos sinä olet leikattu
luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun,
kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan
öljypuuhunsa!” (Room.11:24).
Oksastaminen tapahtuu uskoon tullessa. Jokainen uskova on tullut oksastamisen
kautta tämän jalopuun yhteyteen.
Parannus usko ja uudestisyntyminen kuuluvat oksastamiseen:
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi
nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3).
Oksastaminen ei käy kivutta; siinä käytetään veistä:
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”Katso, autuas se ihminen, jota Jumala rankaisee! Älä siis pidä halpana Kaikkivaltiaan
kuritusta. Sillä hän haavoittaa, ja hän sitoo; lyö murskaksi, mutta hänen kätensä
myös parantavat” (Job 5:17,18).
”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen
miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja
on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija” (Hebr.4:12).
”Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka”
(Ps.149:6).
3. Yhteyspuu
Oksastamisessa tapahtuu ”kertaheitolla” ja samanaikaisesti: yhteys Jumalaan,
yhteys Kristukseen ja kaikkiin Herran omiin. Tätä kolminaisuutta ei voi hajottaa!
Tehtäväjako
Ihminen: pysyminen viinipuussa (Joh.15) 7 kertaa.
Jumala vastaa: puhdistamisesta, pyhittämisestä ja yhteydestä.
1) FUUSIOITUMINEN
Fuusio tarkoittaa yhtymistä, yhteensulautumista. Sen vastakohta on fissio,
hajoaminen, halkeaminen” (netti).
Kun ihminen tulee uskoon, tapahtuu kolmen yhteensulautuminen: Jumala, Jeesus ja
syntinen ihminen. Nämä kaikki liittyvät saumattomasti yhteen.
Uskovien yhteys Jumalaan, Jeesukseen ja toisiinsa on ”yhteismitallista”: olemuksen
yhteyttä, orgaanista yhteyttä, täydellistä yhteyttä, FUUSIOYHTEYTTÄ:
”Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun
tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he
olisivat yhtä niinkuin mekin” (Joh.17:11).
”Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka
heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä,
Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma
uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt” (Joh.17:20,21).
”Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he
olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että he
olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut
lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut” (Joh.17:22,23).
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Mies ja vaimo tulevat avioliitossa ”yhdeksi lihaksi”, samoin ihminen uskoon
tullessaan tulee Kristuksen kanssa yhdeksi lihaksi – samoin kuin toisten
Kristuksessa olevien uskovien kanssa! Samalla hän pääsee Kristuksen
intensiiviseen huolenpitoon ja hoitoon.
”Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan;
joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole
vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin
seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. "Sentähden mies
luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat
yhdeksi lihaksi." Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa”
(Ef.5:22-32).
2) SYMBIOOSI
Yhteiselo eli symbioosi merkitsee biologiassa kahden tai useamman eliölajin
edustajien läheistä yhteiselämää. Tiukimmin määriteltynä symbioosi tarkoittaa
lajien välistä vuorovaikutussuhdetta, josta molemmat osapuolet
hyötyvät. Wikipedia
Uskovan ja Jumalan / Jeesuksen yhteiselämä on mahdollisimman intensiivistä; se on
läheistä yhteiselämää.
”Minä ja Isä olemme yhtä” (Joh.10:30).
”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa
ovat” (Room.8:1).
”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1.
Kor.12:27).
”Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kol.1:27).
”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun
sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme
hänen tykönsä asumaan” (Joh.14:23).
”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven,
niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun
kanssani” (Ilm.3:20).
4. Ilon puun
Viinipuusta valmistetaan viiniä. Perinteisesti viiniä pidetään ”ilojuomana”.
Kristillisyys ja ilo eivät ole toisiaan poissulkevia:
”Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti
yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja
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näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne
lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani.
Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa” (Apt.8:5-8).
”Sinä annat minun sydämeeni suuremman ilon, kuin heillä on runsaasta viljasta ja
viinistä” (Ps.4:8).
”Sinä neuvot minulle elämän tien; ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä,
ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti” (Ps.16:11).
”Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu” (Ps.23:1).
”Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä
punastu” (Ps.34:6).
”Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani Herraan, Herraan,
kertoakseni kaikkia sinun tekojasi” (Ps.73:28).
”Sinä lisäät kansan, annat sille suuren ilon; he iloitsevat sinun edessäsi, niinkuin
elonaikana iloitaan, niinkuin saaliinjaossa riemuitaan” (Jes.9:2).
”Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä” (Jes.12:3).
”Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa, ja ihmisistä köyhimmätkin riemuitsevat
Israelin Pyhästä” (Jes.29:19).
”Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Siioniin riemuiten, päänsä päällä
iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus
pakenevat” (Jes.35:10).
”Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei
ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta
viiniä ja maitoa” (Jes.55:1).
”Sinä käyt niitä kohden, jotka ilolla vanhurskautta tekevät ja jotka sinun teilläsi
sinua muistavat” (Jes.64:5).
”Sinun sanasi tulivat, ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun
sydämeni ilo” (Jer.15:16).
”Iloinen sydän kaunistaa kasvot, mutta sydämen tuskassa on mieli murtunut”
(Snl.15:16).
”Terveydeksi on iloinen sydän, mutta murtunut mieli kuivuttaa luut” (Snl.7:22).
”Efraim on oleva niinkuin sankari, ja heidän sydämensä on iloitseva niinkuin viinistä.
Heidän lapsensa näkevät sen ja iloitsevat; heidän sydämensä riemuitsee Herrassa”
(Sak.10:7).
”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen
tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Joh.10:10).
”Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa!” (Fil.4:4).
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5. Hedelmäpuu
”Toiselle hän antoi nimen Efraim, "sillä", sanoi hän, "Jumala on tehnyt minut
hedelmälliseksi kärsimysteni maassa" (1. Moos.41:52).
”Joosef on nuori hedelmäpuu, nuori hedelmäpuu lähteen reunalla; sen oksat
ulottuvat yli muurin” (1. Moos.49:22).
”Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja
jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy” (Ps.1:3).
”Silloin ihmiset sanovat: "Totisesti, vanhurskaalla on hedelmä; totisesti, on Jumala,
joka tuomitsee maan päällä" (Ps.58:12).
”Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin Libanonin setri.
He ovat istutetut Herran huoneeseen, he viheriöitsevät meidän Jumalamme
kartanoissa. Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat
ja julistavat, että Herra on vanhurskas, hän, minun kallioni, ja ettei hänessä
vääryyttä ole” (Ps.92:13-16).
”Ja Juudan heimon pelastuneet, jotka ovat jäljelle jääneet, tekevät taas juurta
alaspäin ja hedelmää ylöspäin” (2. Kun.19:30).
”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se
kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä… Siinä minun
Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun
opetuslapsikseni” (Joh.15:5,8).

(nettikuva)

