
 

 

 

Oksina viinipuussa -hartaus 
Tavoite 

Tämä toiminnallinen hartaus vahvistaa osallistujan itsetuntemusta ja uskoa sekä lisää luottamusta 
elämään ja itseensä. 

 
Tarvikkeet: 

- Halutessasi virsi 949 Kirkko olkoon niin kuin puu tai virsi 515 Nouskaamme vuorelle 

- Tämä PDF eli työskentelyohje 

(- Kynttilöitä, jos niitä halutaan sytyttää tilaan tunnelman luomiseksi. Huomioi kuitenkin, 
että hartauden aikana liikutaan vapaasti ympäri tilaa.) 

Työskentelyn kulku 

1. Aloitus (2 min) 

Toivota osallistujat tervetulleiksi. Kerro, että tämän hartauden aikana tarkastellaan itseä 
Jeesuksen viinipuu-vertauksen avulla. 

2. Virittäytyminen (5 min) 

Voitte halutessanne aloittaa hartauden laulamalla yhdessä virren 949 Kirkko olkoon niin 
kuin puu tai/ja virren 515 Nouskaamme vuorelle. 

3. Työskentely (10–15 min) 

 

Kohderyhmä: 

rippikoulu- ja 
nuorisotyö, aikuiset 

 

Käyttötilanne: 

hartaus 

 

Kesto: 

15–20 min 

 

Teema: 

toivo, usko, 
yhdenvertaisuus, 

ihmisarvo 



 

 

Ohjaa hartaus seuraavan tekstin pohjalta. Anna osallistujille aikaa ja tilaa keskittyä 
jokaiseen kohtaan. 

Jeesus sanoo: »Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja 
jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan 
mitään.” Joh. 15:5 

- Nouskaa seisomaan ja lähtekää kulkemaan tässä tilassa rauhassa kierrellen. Tunne 
maan tukevuus jalkojesi alla. Pysähdy, kun siltä tuntuu. 

- Sulje silmäsi ja hengitä muutama kerta syvään. Tule tietoiseksi itsestäsi, seisot kuin 
puu tukevasti maassa. Jos olisit puu, mikä puu olisit? Voit käsilläsi piirtää ilmaan puusi 
lehvästöä tai oksistoa.  

- Onko oksissasi hedelmiä, lehtiä, käpyjä, neulasia? Asuuko puussasi joku? 

- Tunnustele jaloillasi, miten juuristosi on maassa.  

- Alkaa tuulla. Miten sinun puusi liikkuu? Osallistu kehollasi, jaloillasi, käsilläsi puun 
liikkeeseen tuulessa.  

- Tuuli yltyy, mitä tapahtuu? Anna puusi taipua ja heilua tuulessa, kunnes tuuli tyyntyy. 

- Ravistele käsiäsi ja jalkojasi, palaa itseksesi. Kerro vierustoverillesi muutama sana 
puustasi. 

 

Tämän jälkeen jakakaa yhteisesti, millainen metsä on koolla. 

Jatka työskentelyä seuraavan tekstin mukaisesti: 

Jeesus sanoo: »Minä olen viinipuu, te olette oksat. 

- Kuvitelkaa tilaan, jossa olette, puun runko. Tämä runko on Jeesus. Millaisen puun 
runko Jeesus on? Älkää takertuko viinipuu-vertaukseen. Millainen mielikuva siitä puusta 
tulee, jonka runko on Jeesus? 

- Heitelkää mielikuvia. 

- Jeesus on kaikki nämä puut. Sinä olet oksa tässä puussa. Mene sille kohtaan suhteessa 
runkoa, jossa sinun on hyvä olla oksana. Tunnustele paikkaasi, kunnes sopiva löytyy. 

Jeesus sanoo: »Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja 
jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. 

- Osana tätä runkoa jokaisessa virtaa Jeesuksen antama elämä. Kuten puun runko 
nostaa vettä ja ravinteita maasta ja kuljettaa oksiin, Jeesus runko kuljettaa uutta elämää 
sinuun kesät talvet.  



 

 

- Sulje silmät, hengitä sisään ja ulos, sisään ja ulos. Tunne, miten elämä virtaa sinussa. 
Olet oksana tukevassa puussa. 

- Mieti hetki, missä olet hyvä, millaisen tehtävän koet omaksesi tässä puussa.  

- Kristus puun osina, jokaisella on jokin hedelmä annettavana. Käydään kierros, jossa 
jokainen sanoo vähintään yhden asian: olen hyvä…. ja koen omakseni …tehtävän. 

 

Jakamiskierroksen jälkeen päätä työskentely seuraavan tekstin myötä: 

Jeesus sanoo: »Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja 
jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan 
mitään.” Joh. 15:5 

- Jeesuksen antaman elämän ja voiman turvin me saamme paljon aikaan kaikilla näillä 
kyvyillämme ja tehtävissä, jotka olemme saaneet. 

4. Päätös (3 min) 

Lukekaa loppupiirissä käsi kädessä Herran siunaus. Kiitä osallistujia. 

 

 

 

 

 


