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“Eteesi on avattu 
ovi ja kukaan ei voi 
sitä sulkea,” kertoi 
Hyvä Tahto 
Kristitylle. “Mutta 
miksi sinä saavuit 
yksinäsi?” “Siksi, 
ettei kukaan 
naapureistani ei 
nähnyt vaaraa 
itselleen, kuten 

minä näin omalla 
kohdallani,” 
Kristitty vastasi.



Sitten Kristitty kertoi 
Hyvälle Tahdolle, 
kuinka hänen vaimonsa 
ja lapsensa pilkkasivat 
häntä, kuinka 
Taipuvainen aloitti 
matkan, mutta kääntyi 
takaisin. Hän jatkoi, 
kuinka hän ei ollut sen 
parempi kuin 
Taipuvainen, koska 
hän itse myös 

poikkesi polultaan 
Herra Maailmanviisaan 
neuvosta. 



“Olisin soveltuvampi 
kuolemaan kuin olla 
seisomassa täällä 
puhelemassa 
Herralleni,” päätteli 
Kristitty. “Mutta oi, 
mikä suopeus tämä 
onkaan minulle, että 
minulle silti 
myönnettiin 
sisäänpääsy tänne.” 
“Ketkään, jotka tulevat 

sisälle, eivät voi joutua 
ulosheitetyiksi,” 
vakuutti Hyvä Tahto hänelle.



“Polku ja suora ja kaita,” 
hän osoitti. “Seuraavat 
väärät polut ovat kieroja 
ja laveita. Noiden 
väärien polkujen kautta 
tulee lähelle, mutta 
oikea polku on aina 
suora ja kaita.”

Hyvä Tahto näytti 
Kristitylle 
seuraavan etapin 
hänen matkallaan.



“Ole kärsivällinen ja 
kanna sitä hieman 
pidempään, kunnes 
tulet vapautuksen 
paikkaan,” vastasi Hyvä 
Tahoto. “Kun sinä saavut 
sinne, taakka putoaa 
selästäsi itsestään.”

“Voisitko auttaa 
minua saamaan 
tämän taakan 
pois selästäni?” 
Kristitty anoi. 



“Sinä saavut pian 
Selittäjän talolle,” sanoi 
Hyvä Tahto. “Hän 
näyttää sinulle 
ainutlaatuisia asioita.” 
Jättäen Hyvälle Tahdolle 
jäähyväiset, Krisitty lähti 
jälleen kerran liikkeelle.

Kristitty 
valmistautui 
matkan 
seuraavalle 
osuudelle. 



Saavuttuaan 
Selittäjän talolle 
Kristitty sai lämpimän 
tervetulotoivotuksen. 
“Tule sisään,” kutsui 
Selittäjä. “Näytän 
sinulle asioita, jotka 
tulevat olemaan 
hyödyllisiä sinulle.” 
Sytyttäen kynttilän 
johti Selittäjä 
Kristityn yksityiseen 
huoneeseen.



Erään miehen kuva oli 
ripustettuna seinällä. 
Hänen silmänsä 
katsoivat taivasta 
kohti ja paras Kirja oli 
hänen käsissään. 
Totuuden laki oli 
kirjoitettuna hänen 
huulillaan ja maailma 
oli hänen takanaan. 
Hän seisoi siinä kuin 
kutsuen ihmisiä ja 
kultainen kruunu 
sijaitsi hänen päänsä 
päällä.



“Herra on valtuuttanut 
tämän miehen olemaan 
oppaasi kaikissa 
vaikeuksissa, jotka 
tulevat kohdallesi,” 
sanoi Selittäjä. “Ole 
tarkkaavainen, mitä 
näytän sinulle ja 
muista, mitä sinä näet 
täällä. Toiset voivat 
teeskennellä 
johtavansa sinut 
oikeaan, mutta 
heidän tiensä vie 
alas kuolemaan.”



Kristitty johdateltiin sen 
jälkeen suureen 
huoneeseen, joka oli 
täynnä pölyä. Eräs mies 
alkoi lakaista lattiaa niin 
ahkerasti, että Kristitty 
melkein tukehtui 
pölystä. “Tuo vettä ja 
pirskota sitä 

huoneeseen,” ohjeisti 
Selittäjä 
palvelustyttöä. Pian 
huone oli lakaistu 
puhtaaksi.



“Mitä tämä merkitsee?” 
kysyi Kristitty. “Miehen 
sydän on kuin huone, 
joka ei ole koskaan 
puhdistettu 
Evankeliumilla,” sanoi 
Selittäjä. “Ensimmäinen 
lakaisija edustaa lakia. 
Sinä olit lähes tukehtua 

siihen. Se osoittaa, 
että laki herättää 
synnintunnon, 
mutta ei 
puhdista sitä.”



“Mutta tyttö, joka pirskotti vettä 
pölyyn saadakseen sen 
laskeutumaan, edustaa 
Evankeliumin voimaa, 
mikä uskon kautta 
tekee sydämesi ja sielusi 
puhtaaksi ja 
soveltuvaksi, jotta 
Kunnian Kuningas voisi 

asua siellä,” 
selvitti Selittäjä.



“Nämä ovat Maltti ja Himo,”, 
selosti Selittäjä. “Maltti on 
hyvin hiljainen, mutta Himo 
on hyvin tyytymätön.” Hän 
kertoi, että Maltti halusi 
odottaa hyviä asioita, jotka 
on luvattu hänelle, mutta 
Himo vaatii ne kaikki heti. 
Lasten opettaja tuli sisälle 
ja antoi Himolle suuren 
kassillisen arvokkaita 
tavaroita.



Himo nauroi Maltille ja kauhoi 
itselleen arvokkaita tavaroita. 
Mutta pian ne olivat kadonneet 
ja Himon vaatteet muuttuivat 
rääsyiksi. “Selitä tätä lisää,” 
pyysi Kristitty. “Himo on kuin 
maailmallinen ihminen, joka 
sanoo ‘Parempi on pyy 
pivossa kuin kaksi katolla.’ 
Maltti ei himoitse tämän 
ajan asioita, mutta odottaa 
Jumalan erinomaisia lahjoja 
Jumalan aikana.”



Jälleen Selittäjä otti Kristittyä kädestä ja johdatti hänet 
toiseen kohtaan taloa, missä paloi raju tuli kirkkaasti seinää 
vasten. Muuan mies heitti vettä tuleen sammuttaakseen 
sen – mutta se suureni hänen yrityksistään huolimatta.



“Tämä tuli on Jumalan armo, joka palaa ihmissydämissä,” 
sanoi Selittäjä. “Paholainen heittää vettä sammutaakseen 
sen. Tämän takia hän epäonnistuu.” Hän näytti seinän toista 
puolta. Siellä eräs mies heitti öljyä roihuun.



“Tämä on Kristus!” oli opettaja kertonut Kristitylle. “Hän 
ylläpitää omaa työtään sydämissä armonsa öljyllä. Muuri 
tuolla osoittaa sinulle, kuinka vaikeaa on niiden, jotka ovat 
Paholaisen kiusaamia, nähdä Kristuksen työn edistymistä.”



Kristityn seuraava näky oli komea 
palatsi. Linnan muurin harjalla näki 
hän ihmisiä kävelemässä. Heillä oli 
kultaiset vaatteet. “Voimmeko 
mennä sinne sisälle?” 
kysyi Kristitty.



Suuri joukko ihmisiä seisoi palatsin 
oven edessä odottaen sisälle menoa, 
mutta he olivat peloissaan, koska 
aseistettuja miehiä oli 
heidän ja oven välissä. 
Ovenvartijalla oli kirja 
ja kynä valmiina 
kirjaamaan niiden 
nimet, jotka 
menivät sisälle.



Yksi päättäväinen mies lähestyi ovea. 
“Kirjoita ylös minun nimeni, herra,” 
hän sanoi. Sitten hän veti esille 
miekkansa, pisti päähänsä 
kypärän ja hyökkäsi 
aseistettuja miehiä 
kohti. Hän sai ja 
aiheutti monia 
haavoja – mutta 
hän ponnisteli 
eteenpäin ja meni 
sisälle palatsiin.



Heti sen jälkeen, kun 
voitokas mies pääsi 
palatsin ovelle, 
niiden äänten kuoro, 
jotka kävelivät 
muurin harjalla 
kultaisissa vaatteissa, 
kuulutti: “Tule 
sisään, tule sisään. 
Sinä tulet voittamaan 
ikuisen autuuden.”



Mies meni sisälle 
riemuissaan. Pian 
hän oli myös puettu 
kultavaatteisiin ja 
hänen taistelunsa ja 
haavansa olivat 
unohtuneet hänen 
uuden kotinsa ilosta. 
Kohta hänkin liittyi 
onnelliseen 
kiitoslauluun ja 
riemuun, joka täytti 
ilman ja levisi 
Kristityn korviin.



Kristitty hymyili, kun 
hän kääntyi 
Selittäjään pain. 
“Minä taidan tietää jo 
nyt, mitä tämä 
tarkoittaa,” sanoi hän. 
Hän tuijotti jälleen 
kaunista palatsia ja 
sen kultavaatteisiin 
puettuja asukkaita. 
“Päästä minua 
menemään sinne 
myös,” anoi hän.



Mutta Selittäjä 
halusi näyttää 
Kristitylle muita 
hyödyllisiä asioita. 
Hän vei Kristityn 
pimeään 
huoneeseen, 
missä istui mies 
rautaisessa 
häkissä. Mies 
tuijotti surullisena 
maahan 
huokaillen, kuin 
hänen sydämensä 
olisi murtunut.



“Missä sinä olet?” 
kysyi Kristitty 
mieheltä. “Olin 
kerran 
uskonnollinen mies 
ja luulin onnellisena 
saavuttavani 
Taivaallisen 
kaupungin,” vastasi 
mies. Nyt olen 
epätoivoinen ja 
suljettuna tähän 
rautahäkkiin. En 
pääse ulos.”



“Olen tehnyt syntiä 
Sanan valoa ja 
Jumalan hyvyyttä 
vastaan,” kertoi 
Kristitylle häkkiin 
suljettu mies.  
“Himon, nautinnon 
ja voiton vuoksi 
pahoitin Henkeä ja 
Hän on lähtenyt. 
Minä veljeilin 
Paholaisen kanssa 
ja nyt minä en voi 
katua.”



“Näytän sinulle 
vielä yhden asian, 
sitten voit jatkaa 
matkaasi,” sanoi 
Selittäjä. Sitten hän 
johdatti Kristittyä 
kammioon, jossa 
mies nousi yöllisen 
unensa jälkeen. 
Mies vapisi ja tärisi 
kuin hän olisi 
pukenut vaatteitaan
päälleen.



“Miksi hän vapisee?”
kuiskasi Kristitty.
Mies antoi 
vastauksen. “Näin 
äsken unta Jumalan
viimeisestä 
tuomiosta,” sanoi 
hän. “Se oli 
kauhistuttava.
Jokainen, joka oli 

ennen elänyt, oli 
siellä. Jotkut otettiin
taivaaseen, mutta 
minä tulin jätetyksi.”



“Nämä seikat 
antavat minulle 
toivoa ja pelkoa,” 
Kristitty kertoi 
Selittäjälle. Kun 
Kristitty valmistautui 
lähtemään, Selittäjä 
rukoili: “Olkoon 
Lohduttaja aina 
kanssasi, hyvä 
Kristitty, opastaen

sinua tiellä, joka
johtaa Taivaalliseen
kaupunkiin.”



Päätie, jota Kristitty kulki, oli aidattu molemmilta puolilta 
muurilla. Muurilla oli nimi. Sitä kutsuttiin Pelastukseksi. 
Vaikka tie johti ylöspäin, Kristitty juoksi innokkaasti. Se oli 
hankala matka, koska Kristitty kantoi valtavaa taakkaa 
selässään. Mutta hän kiirehti eteenpäin, kunnes hän oli 
saapunut kukkulan laelle. 
Siellä oli risti ja hieman 
ristiä alempana oli luolan 
näköinen hauta.



Kun Pyhiinvaeltaja eli Kristitty saapui ristille, putosi hänen 
taakkansa selästä ja se putosi vierien mäkeä alas kadoten 
haudan sisälle. Kristitty, sillä se oli hänen nimensä nyt, ei 
koskaan nähnyt taakkaansa enää. Hän tuijotti ristiä 
ihmeissään ja kiitollisuuden kyyneleet vierivät hänen 
kasvoiltaan alas.



Kun Kristitty seisoi 
itkemässä, kolme 
Loistavaa Olentoa 
tervehtivät häntä. 
“Rauha sinulle,” sanoi 
Ensimmäinen. “Sinun 
syntisi on annettu 
anteeksi.” Toinen 
Olennoista riisui 
hänen ryysynsä ja 
puki hänet uuteen

pukuun.



Kolmas Loistava 
Olento laittoi Kristityn 
otsaan merkin ja antoi 
hänelle kirjeen, jossa 
oli sinetti sen päällä. 
“Lue tätä kirjettä, kun 
matkustat ja ojenna se 
Taivaallisen kaupungin 
portilla olevalle 
henkilölle,” neuvoi 
Loistava Olento.



Jättäen Kristityn 
jatkamaan matkaansa 
Taivaalliseen 
kaupunkiin, nuo 
kolme Loistavaa 
Olentoa menivät pois. 
Kristityn kyyneleet 
vaihtuivat iloon, kun 
hän hypähteli ilosta 
kolme kertaa ja hän 
puhkesi iloiseen

ylistyslauluun.



Tämä oli Kristityn laulu. 

“Mä kaukaa kuljin synnit taakkanain; ja mikään ei 
voinut helpottaa suruain, kunnes tänne mä saavuin, 
on paikka ihmeinen! Nyt täältä onneni alkakoon!



‘Täällä taakka selästäni kirposi! Tässä murtuneet 
siteet irtosi! Siunattu Risti! Siunattu Hauta! Siunattu 
olkoon Mies, joka siellä häpeän kärsi tähteni!’



Juosten ja nauraen sekä ylistäen Jumalaa, 
jatkoi Kristitty matkaa Pelastuksen päätiellä. 
Kun hän oli menossa mäkeä alas, 
pysähtyi hän hämmästyneenä. 
Siellä alhaalla makasi kolme 
miestä kahleet jaloissaan. 
Miehet olivat 
sikeässä unessa.



Miesten nimet olivat Tyhmä, Laiska ja Pöyhkeä. Tyhmän 
nimi merkitsi arvostelukyvytöntä, Laiska tarkoitti 
velttoutta ja toimettomuutta ja Pöyhkeä 
uskoi valheeseen. Kristitty katseli 
miehiä huolestuneena. He eivät 
saavuttaisi risteystä tällä tavalla.



“Herätkää!” huusi Kristitty. “Autan teitä pääsemään irti 
kahleistanne! Paholainen on kuin kiljuva leijona. Jos hän 
kulkee mukana, olette hänen 
hampaissaan helppoa saalista.” 
Nuo kolme miestä hieroivat 
silmiään ja tuijottivat Kristittyä. 
Mutta he eivät nousseet ylös.



Tyhmä katseli 
ympärilleen. Taakseen, 
eteensä ja molemmille 
puolilleen sekä 
ylöspäin. “En näe 
mitään vaaraa,” 
sanoi hän. Hänen 
vierelläin Laiska 
haukotteli suuren 
haukotuksen. “Minä 
tarvitsen vähän lisää 
unta,” sanoi hän. 
Kristitty odotti, 
mitä Pöyhkeä 
sanoisi.



“Tosi mies on sellainen, joka 
pitää paikkansa.” Miten 
oudon toteamuksen 
Pöyhkeä antoi. Se 
oli kenties 
kohtelias tapa 
kertoa, että 
Kristityn piti lähteä 
kulkemaan omaa 
tietänsä ja jättää 
heidät omalle 
tielleen. He eivät 
halunneet kuulla 
hänen varoituksen 
sanojaan.



Sillä aikaa kun nämä kolme miestä 
paneutuivat takaisin maate, käveli 
Kristitty pois murheellisena 
ja ajatuksissaan. 
Häntä harmitti se, 
että he vähät 
välittivät hänen 
ystävällisestä 
yrityksestään auttaa 
heitä, kuten 
herättämällä heidät, 
neuvomalla heitä ja 
tarjoamalla apua 
kahleista 
pääsemiseksi.



Kristityn huolestuneet 
ajatukset keskeytyivät 
yht’äkkiä odottamattomasta

näystä. Kun hän käveli
eteenpäin, kaksi miestä

kiipesivät tömähtäen
muurin ylitse 

Pelastuksen 
päätien 
maaperälle.



Miehet saavuttivat Kristityn ja
alkoivat keskustella. Yksi oli 

nimeltään Muodonmies ja
toinen Tekopyhä. Kristitty

kysyi: “Miksi ette tulleet
sisälle portista, joka

sijaitsee tien 
alkupäässä?”



“Kaikki Turhan Kunnian 
maassa ajattelevat, että se 
on liian kaukana,” kertoivat

miehet Kristitylle. “Me
valitsimme oikotien

muurin yli.”



Kristitty kertoi heille, mitä 
Jumalan Sana ilmoittaa, miten 
tiellä vaelletaan. “Ettekö 
ymmärrä, että tämän paikan 
Herra pitää sitä loukkauksena, 
että ette välitä 
Hänen käskystään 
ja tulette sitä tietä, 
jonka itse 
valitsette?” haastoi 
hän heille.



“Ihmiset ovat tehneet siten 
enemmän kuin tuhat vuotta,” 
vastasivat Muodonmies ja 
Tekopyhä. “Kuka tahansa 
puolueeton lakimies olisi 
pitänyt sitä laillisena. 
Joka tapauksessa, 
niin kauan kuin 
me pääsemme 
tielle, mitä haittaa 
siitä olisi?”



“Sinä tulit portin kautta,” 
väittivät miehet vastaan. 
“Me tulimme kiipeämällä 
muurin yli. Olemme samalla 
tiellä, emmekö olekin?” 
“Minä kuljen 
Mestarini ohjeen 
mukaisesti,” sanoi 
Kristitty. “Te tulitte 
ilman Hänen 
ohjaustaan. 
Joudutte 
menemään ulos 
ilman Hänen 
armoaan.”



“Huolehdi itse omista 
asioistasi,” vastasivat 
miehet. Sitten 
Muodonmies ja Tekopyhä 
kertoivat Kristitylle, että 
he noudattivat lakeja 
yhtä hyvin kuin 
hänkin. He 
sanoivat, että 
ainoa ero oli, 
että Kristitty 
käytti asustetta.



“Te ette tule pelastumaan 
pitämällä lakeja, koska 
ette tulleet sisälle siitä 
ainoasta ovesta, jonka 
Herra itse tarjoaa,” kertoi 
Kristitty heille. “Tämän 
päällysvaatteen 
minä sain sen 
paikan Herralta, 
minne olen 
matkalla.” Hän 
kosketti 
vaatteensa 
lievettä hellästi.



“Tämä vaate on Herran 
hyväntahtoinen lahja minulle. 
Minulla ei ollut sitä ennen 
muuta kuin ryysyt. Se 
lohduttaa minua myös, 
koska uskon, että minun 
Herrani tunnistaa 
minut tästä 
vaatteesta, kun 
saavun Taivaallisen 
kaupungin 
portille.” Kristitty 
hymyili, ja sitten 
hän osoitti 
otsaansa.



“Ehkä ette ole huomanneet,” Kristitty sanoi. “Minulla 
on myös merkki otsassani. Yksi minun Herrani 
luotettavimmista palvelijoista laittoi sen 
siihen sinä päivänä, kun taakkani kirposi 
olkapäiltäni. Eikä siinä ole kaikki!”



“Minulla on myös kirje, joka on sinetöity Herran sinetillä.” 
Kristitty kohotti kirjettä. “Tämä on sitä varten, että se 
lohduttaisi minua, kun olen matkalla. Tämän 
kirjeen avulla minun on mahdollista käydä 
sisälle Taivaalliseen kaupunkiin.” Hän 
työnsi jälleen kirjeen takaisin            vaatteensa sisälle.



Muodonmies ja Tekopyhä eivät vastanneet, mutta 
katsahtivat toisiinsa ja pilkallisesti nauroivat Kristitylle. Sen 
jälkeen he jättivät hänet kävelemään yksin. 
Kun hän kulki, luki hän kirjettä, jonka yksi 
Loistavista Olennoista antoi hänelle 
ristin luona.



Miehet saapuivat 
Vastuksien mäen 
juurelle. Siellä oli 
kirkkaasti kuohuva 
vesilähde, ja siitä 
risteytyi kaksi 
Vastuksien polkua. 
Toisen polun nimi oli 
Vaara ja toisen 
Turmio.



Nuo kaksi polkua 
johdattivat mäen 
ympäri. Kapea polku 
johti suoraan Vastus 
–nimistä mäkeä ylös. 
Kumarruttuaan 
juomaan ja 
virkistymään 
raikkaalla vedellä, 
alkoi Kristitty 
vaivalloisesti nousta 
mäelle Vastuksen 
tietä pitkin.



Nähtyään, kuinka 
vaikealta Vastuksen tie 
näytti, Muodonmies 
ja Tekopyhä 
tarkastelivat kahta 
toista polkua. “Nuo 
polut Vastusmäellä 
mahdollisesti liittyvät 
suoraan polkuun, joka 
on tuonnempana,” 
päättelivät he. 



Jatkuu…
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