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MINNE JEESUS-TIE VIE? 
 
Ajelin muutama vuosi sitten syysaamuna Pohjanmaalta silloiseen kotiini Kankaanpäähän. 
Olin joutunut lähtemään ajelemaan jo puoli kuudelta. Oli siis säkkipimeää ja lisäksi satoi 
järkyttävän paljon. Eteeni en juurikaan nähnyt, ja lähinnä olisi tehnyt mieli kääntyä takaisin. 
Mutta pakko oli jatkaa eteenpäin, että pääsisi perille. Tie muuttui huonommaksi, ja lopulta 
oli jäljellä enää pieni ja mutkainen Karviantie, jota pitkin ei ole mitenkään erityisen ihana 
ajaa sateisella säällä. Mutta tiesin, että se tie vie kotiin ja sitä on siis seurattava. 
 
Meidät on kasteessa laitettu kulkemaan Jeesus-tietä. Se ei välttämättä näytä kovin 
houkuttelevalta tieltä. Tämän tien kulkija kohtaa välillä todella huonoja tieosuuksia, 
päällystämätöntä, auraamatonta ja hiekoittamatonta tietä. Kuitenkin Jumala on laittanut 
meidät tälle tielle: ”Tässä on tie, kulkekaa sitä!” (Jes.30:21)  
 
Monesti katse nousee pois omasta tiestä ja kääntyy toisen vieressä menevän tien 
puoleen. Siellä on hyvät asfaltit ja se tie on hyvässä kunnossa. Hyvin harvoin kukaan 
leveämmän tien kulkijoista nostaa päätänsä ja katsoo toista tietä, Jeesus-tietä. Tai jos 
katsoo, niin lähinnä ihmeissään. On näillä teillä muutakin eroa. Nimittäin sen paremmassa 
kunnossa olevan tien kulkijat eivät tiedä, minne he ovat menossa. Jeesus-tien kulkijoille 
määränpää on selvääkin selvempi. He tietävät, että Jeesus-tie vie taivaaseen. 
 
Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne 
Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. (Fil.3:14) 
 
Moni leveämmän tien kulkijoista luulee sitä tietä hyväksi tieksi, koska he eivät tiedä 
paremmasta. Juuri tällä hetkelläkin näyttää siltä, että se on oikea ja hyvä valinta. Raamattu 
opettaa Sananlaskujen kirjassa: Moni luulee omaa tietään oikeaksi, vaikka se on 
kuoleman tie. (Snl 16:25) Leveämpi tie tuo mukanaan ainoastaan kuoleman.  
 
Tässä on siis tievaihtoehdot. Kastettuna, Jeesukseen uskovana olet varmasti oikealla 
tiellä. Olet Jeesus-tiellä. Mutta kuinka voit pysyä tällä tiellä loppuun asti? Onko se 
mitenkään mahdollista? Jeesus-tie ei nimittäin ole helppo tie kulkea. Tai nyt kun ollaan 
täällä Evankeliumijuhlilla, se tuntuu kyllä suhteellisen helpolta tieltä. Mutta kun kotiinlähdön 
aika tulee ja arkitodellisuus painaa päälle, tiestä tuleekin paljon raskaampi kulkea. Joskus 
tien kulkijat kuulevat pilkkaa, kun ovat päättäneet kulkea juuri Jeesus-tietä, joskus taas 
olosuhteet ovat rankat. Tuntuu, ettei jaksa enää yhtään kulkea tällä tiellä, tuntuu 
mahdottomalta ylipäänsä uskoa, että tien päässä olisi jotakin odottamisen arvoista tai 
ylipäätään jotain. Joskus leveämpi ja parempi tie houkuttaa. Se näyttää paljon 
kauniimmalta ja hauskemmalta, ja oma tie tuntuu tylsältä ja kuivalta. Voiko kukaan jaksaa 
tällä Jeesus-tiellä loppuun asti? 
 
Ei ja kyllä. Jos meidät olisi laitettu tälle tiellä ja sanottu vaan, että: ”Pärjäilkää, nähdään 
taivaassa!” meistä ei kestäisi kukaan. Onneksi asia on päinvastoin. 
 



Minä opetan sinua", sanoo Herra, "minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, 
katseeni seuraa askeleitasi" (Ps.32: 8).  
 
Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti (Matt.28:20). 
 
Kaikkivaltias Jumala on luvannut pitää huolta siitä, että pysymme tiellä. Sen hän tekee 
ehtoollisen, Raamatun, rukouksen ja seurakuntayhteyden kautta. Jos haluat pysyä tiellä, 
avaa Raamattu, anna elävän Jumalan puhua sinulle elävän sanansa kautta. Jos haluat 
pysyä tiellä, rukoile, kerro Jumalalle kaikki asiasi, hän haluaa kuunnella sinua. Jos haluat 
pysyä tiellä, ole seurakuntayhteydessä säännöllisesti, käy nuortenilloissa, 
raamattupiireissä, jumalanpalveluksissa. Jos haluat pysyä tiellä, mene ehtoolliselle, jossa 
saat syntisi anteeksi ja voimaa jatkaa Jeesus-tiellä eteenpäin. Kun näin toimit, annat 
Jumalan Pyhälle Hengelle mahdollisuuden hoitaa ja vahvistaa uskoasi ja pysyt Jeesus-
tiellä loppuun asti.  
 
Onneksi Jeesus-tiellä kulkeminen ei ole vain rankkaa ja tuskallista. Välillä se on 
mielettömän hienoa ja ihanaa, välillä ihan tuntuu kuin olisi saanut maistaa palan taivasta. 
Parhainta on, että emme kulje tiellä yksin, vaan saamme matkustaa yhdessä ja 
matkakumppaninamme on itse Jeesus. Hänen kanssaan matka sujuu turvallisesti perille 
asti. Pysy tällä Jeesus-tiellä, joka vie taivaaseen! 


