
16. päev

Kes jääb minusse ja mina temasse,
see kannab palju vilja. Jh 15:5.

Jeesus on igavese eluga viinapuu. Temas liigub elu
andev mahl, mis on pattude andeksandmine Tema
valatud vere läbi. Oksad oleme meie, kes ristimise
kaudu oleme Jeesusesse poogitud. Kui meile kuuluta
takse evangeeliumi ja me seda usume, siis voolab iga
vene elu Jeesusest meisse.

Puu mahl tekitab meis vilja. Vili on tunnis
tus Jeesuse armust ja päästest, millest me oleme saa
nud osaliseks.

Vahel öeldakse, et Jeesus elab meie sees. See
on aga tõsi ainult sel juhul, et me jääme Tema sõna
juurde. Jeesus on nimelt oma sõnast lahutamatu.
Piibli sõnum kaanest kaaneni on Tema sõna.

Kes tagasi lükkab või moonutab Jeesuse või
Tema prohvetite või apostlite sõnu, selle südames
pole Jeesust ega Jumalat. Kui me Jeesuse sõnu ei
usu, ei ole me mitte Temas ega Tema meis. Siis me
ei kanna ka õiget vilja.
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On küsimus usaldamises. Kui me ei usalda Teda, kes
on andnud meile oma sõna me igavest õndsust silmas
pidades, siis meie suhe Temasse pole õige, oleme Te
mast lahus.

Hea ja õige vili on Piibli õpetusega kooskõlas
tunnistus. Selline tunnistus on näiteks: ”Mina olen
iseendas hukkamõistmist väärt patustaja, aga ma
olen ka leidnud armu ja saanud päästetud Jeesuse töö
läbi Kolgatal. Mul on Jeesuse tõttu armuline Isa tae
vas ja ma tulen pärima igavest elu ja õndsust.”

Taolise tunnistusvilja kohta ütleb Jeesus, et see
kirgastab Jumalat. See on Jumalale auks, kuna see on
tervenisti Tema tegu Ta sõna ja Vaimu kaudu. Keegi
inimene ei suuda iseenesest sellist head vilja kanda.
Keegi ei taha ilma Püha Vaimu ja Sõna tõenduseta
tunnistada end nii suureks patustajaks, et vajab armu.
Samuti ei taha keegi ilma Vaimu õpetuseta uskuda, et
keegi teine on oma eluga maksnud meie pattude eest.

Inimese selle veendumuse juurde tulemine ja
selle tunnistamise hea vilja kasvamine on iga kord sa
ma suur ime. See on Jumala tegu. Kristusviinapuu
mahl, mis on evangeelium pattude andekssaamisest, on
siis täitnud inimese südant ning tekitanud seda vilja.
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