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Kristitty, joka oli alkanut juosta ylös 
jyrkkää mäkeä, hidasti pian 
kulkuaan kävelyksi, ja sitten, kun 
mäki tuli jyrkemmäksi, ryömi hän 
siinä käsillään ja jaloillaan. Se oli 
raskasta kulkua. Mäen puolivälissä 
havaitsi Kristitty pienen tuvan, 
jonka mäen Herra oli rakentanut 
lepomajaksi uupuneille matkaajille.



Siellä, Krisititty istahti alas 
antaakseen väsyneen kehonsa 
levätä. Hän veti esille kirjeensä ja 
sieltä luki hän lohduttavia sanoja. 
Kristitty tarkasteli hänelle ristillä 
annettua vaatetta, jonka Loistava 
Olento oli antanut. Hoh hoijaa! 
Hänen suunsa avautui leveästi. 
Kohta hän oli sikeässä unessa. 
Hänen käsivartensa putosi 

hervottomana hänen 
sivulleen. Hänen 
kallisarvoinen kirjeensä liukui 
pois hänen sormistaan. 



Sillä aika kun hän nukkui, tuli joku 
Kristityn luokse ja sanoi: “Mene laiska 
muurahaisen tykö, katso hänen 
menoaan ja opi.” Laiska on henkilö, 
joka on joutilas ja toimeton. 
Kuullessaan äänen pomppasi 
Kristitty ylös ja kiirehti mäen 
harjalle. Mäen harjalla 
kaksi miestä juoksi 
Kristittyä kohti. 
He olivat Arka ja 
Epäileväinen.



“Mikä on hätänä?” kysyi Kristitty. “Te 
juoksette väärään suuntaan!” “Tuolla on 
kaksi leijonaa polulla,” vastasivat miehet. 
“Unessa tai hereillä, sitä emme tiedä.” 
“Te teette minut pelokkaaksi,” 
tunnusti Kristitty. 



“Mutta palaaminen merkitsee kuolemaa; 
meno eteenpäin merkitsee vain kuoleman 
pelkäämistä ja kuolemaa seuraa 
iankaikkinen elämä. Minä aion 
jatkaa matkaa.” Koska hän 
tarvitsi lohdutusta, kokeili 
hän taskuaan, jossa hänen 
kirjeensä oli. Se oli poissa!



Kristitty oli hyvin järkyttynyt. 
“Minun kirjeeni,” hän ajatteli. 
“Minne olen voinut sen laittaa?” 
Hän tiesi, ettei hän voinut 
päästä Taivaalliseen kaupunkiin 
ilman sitä. Milloin hän luki sitä 
viimeksi? Hän muisti! Siellä 
lepomajassa mäellä. Hänen on 
täytynyt kadottaa se sinne. 
Langeten polvilleen tunnusti 
Kristitty tyhmyytensä Jumalalle. 
Kumpa hän ei olisi päästänyt 
itseään nukahtamaan siellä.



Kun hän lopetti rukoilemisen, 
kiirehti surullinen pyhiinvaeltaja 
takaisin majalle, samalla katsoen 
oikealle ja vasemmalle, kun hän 
juoksi. Tuvalla hän istuutui ja 
itki. Viimein etsimisen jälkeen 
löysi Kristitty kirjeensä penkin 
alta, minne hän oli nukahtanut. 
Voi, miten iloinen hän oli. Hän 
kiitti Jumalaa yhä uudestaan sen 
löytymisestä, työnsi sen 
varovaisesti taskuunsa ja viiletti 
mäkeä ylös.



Pimeys lankesi ennenkuin Kristitty saavutti mäen harjan. 
Hän muisti kertomuksen, jonka Arka ja Epäileväinen 
kertoivat hänelle leijonista, jotka olivat odottamassa 
edessäpäin. “Nämä pedot metsästävät pimeydessä,” mumisi 
Kristitty. “Kuinka voisin paeta heitä?” Kun hän ajatteli näitä 
surullisia ajatuksia, näki hän         kirkkaasti valaistun ylvään 
linnan tien varrella 
edessäpäin.



Linnan nimi oli Komea. “Saatan saada sieltä majoituksen 
tänä yönä,” Kristitty ajatteli. Hän kiiruhti eteenpäin palatsin 
käytävää – ja sitten pysähtyi kuin seinään! “Minä näen ne,” 
voihkaisi hän itsekseen. “Kaksi leijonaa minun ja 
portinvartijan portin välissä.”



Linnan portinvartija, jonka nimi oli Valpas, näki Kristityn. 
“Leijonat ovat väsyneitä,” huusi hän. “Pysyttele keskellä 
polkua ja olet turvassa.”



Vaikka hän vapisi pelosta, jatkoi Kristitty 
matkaansa polkua pitkin. Leijonien karjunta 
vavisutti maata, millä hän käveli. Mutta 
leijonat eivät voineet tavoittaa häntä. 
Huomattuaan, että oli turvassa, taputti 
Kristitty käsiään yhteen. Pian hän 
seisoi portinvartijan edessä. “Herra, 
mikä talo tämä on?” kysyi Kristitty 
portinvartijalta. “Se on Herran 
talo, joka on rakennettu 
auttamaan ja antamaan 
turvaa pyhiinvaeltajille,” 
vastasi portinvartija.



Sen jälkeen hän kysyi Kristityltä, mistä 
hän oli saapunut ja minne hän oli 
menossa. “Olen Turmion Kaupungista 
ja olen menossa Siionin vuorelle,” 
sanoi Kristitty. “On jo myöhäistä. Jos 
saan, haluaisin majoittua tänne täksi 
yöksi.” Portinvartija kysyi hänen 
nimeään. “Kristitty, mutta 
se merkitsi ennen Armosta 
Osatonta,” 
sanoi pyhiinvaeltaja.



“Miten sinä olit tien päällä niin 
myöhään?” tiedusteli portinvartija. 
Kristitty näytti häpeävän. “Surkea 
mies kun olen, nukuin lepomajassa 
mäellä.” Hän huokasi. “Siellä minä 
kadotin sinetöidyn kirjeen ja minun 
piti palata takaisin löytääkseni sen.” 
Soittaen kelloa portinvartija 
nyökkäsi. “Minä kutsun yhtä 
palatsin naista. Jos hän pitää 
puheestasi, tuo hän sinut lopun 
perheen luokse talon sääntöjen 
mukaisesti,” sanoi hän.



Nainen nimeltä Varovaisuus saapui. 
Hän kysyi Kristityltä monia 
kysymyksiä. Tämä kertoi hänelle 
kaiken, mitä oli tapahtunut matkan 
varrella. Jotkut seikat toivat 
kyyneleitä hänen silmiinsä. 
Mielissään siitä, että hän sai toivottaa 
hänet tervetulleeksi, kutsui hän 
kolme muuta naista keskustelemaan 
Kristityn kanssa siihen saakka, kunnes 
illallinen oli valmis.



Kaikki puheet illallispöydässä koskivat mäen Herraa; mitä 
Hän oli tehnyt, miksi Hän oli tehnyt jotain, ja miksi Hän oli 
rakentanut palatsin. “Hän teki sen menettäen paljon verta,” 
myönsi Kristitty. “Mutta Hän teki sen puhtaasta 
rakkaudesta.”



Jotkut palatsissa sanoivat, että he olivat nähneet ja 
puhuneet Herran kanssa hänen ristinkuolemansa jälkeen. 
“Hän haluaa kaikkien tietävän, että Hän rakastaa köyhiä 
pyhiinvaeltajia,” he sanoivat. “Hän luopui kunniastaan 
tullakseen heidän kaltaisekseen            – ja auttaakseen heitä 
tulemaan Hänen 
kaltaisekseen.”



Toiset myönsivät, että Herra ei halua asua Siionissa 
yksinään. Niinpä Hän teki vaivaiset pyhiinvaeltajat 
ruhtinaiksi, vaikka he olivatkin syntymästään asti ja 
luonnoltaan kuin kerjäläisiä.



Herran ihmiset puhuivat 
keskenään iltamyöhään. 
Kristitty, joka oli väsynyt 
matkoistaan, nukkui 
yläkerran isossa 
huoneessa, jonka nimi 
oli Rauha. Huoneen 
ikkuna aukesi Itään päin. 
Aamulla Kristitty 
heräsi virkistyneenä. 
Hän alkoi laulaa.



“Missä minä olen nyt? 
Onko tämä Jeesuksen 
rakkautta ja hoivaa 
hänen pyhiinvaeltajilleen, 
jotka vaeltavat kauas? 
Tätä Hän tarjoaa, että 
saisin anteeksi JA, jo nyt, 
oleskella Taivaan 
esikartanossa.”



Hänen uudet ystävänsä 
eivät antaneet Kristityn 
lähteä ennenkuin he 
olivat näyttäneet joitakin 
hienoja asioita, joita oli 
pidetty todisteina Herran 
ihmetöistä. Hän ei ollut 
koskaan nähnyt sellaisia 
asioita.



Ensiksi Kristitylle 
näytettiin asiakirjoja, 
jotka osoittivat, että 
mäen Herra oli 
iankaikkinen 
Muinaisten Päivien 
Poika. Myös hänen 
uudet ystävänsä 
lukivat hänelle 
Jumalan ihmisten 
seikkailuista 
menneiltä ajoilta.



Yksi seikkailu kertoi 
kolmesta miehestä, 
jotka heitettiin tuliseen 
pätsiin, koska he 
rakastivat Herraa. Tuli 
ei voinut tuhota heitä, 
koska heidän Herransa 
oli sillä hetkellä 
siellä myös.



Kristitty kuuli Danielista, 
joka oli Kaikkein 
Korkeimman Jumalan 
palvelija. Maallinen 
kuningas heitti hänet 
nälkäisten leijonien 
luolaan yhtenä yönä. 
Aamulla Daniel sanoi: 
“Hyvää huomenta, 
Kuningas! Olen vielä 
täällä, koska minun 
Jumalani sulki 
leijonien suut.”



Sen jälkeen kun hänelle kerrottiin aiemmista vihollisista, 
jotka vastustivat Jumalan luotettavaa Poikaa, näyttivät 
Kristityn ystävät hänelle museon, jossa oli kaikenlaisia 
näyttelyitä. Kristitty näki Jumalan ihmisten pitämiä 
sota-asuja.



Mooseksen              sauva

Mooseksen sauva oli siellä, juuri sama sauva, jonka Mooses 
ojensi Meren ylitse muodostaakseen pakoreitin Israelin 
kansalle Egyptistä. Siellä oli vasara ja naulat, joilla Jaael 
surmasi Siiseran, joka oli yksi Jumala vihollisista. 



Daavidin 
linko

Mooseksen              sauva

Hänen ystävänsä näyttivät Kristitylle aasin leukaluun, jolla 
Simson oli taistellut ja surmannut tuhat filistealaista. 
Lähellä oli Daavidin linko ja kivi, jotka voittivat Goljatin. 



Seuraavana päivänä 
Kristitty valmistautui 
lähtemään. Hänen 
ystävänsä veivät hänet 
palatsin katolle ja 
näyttivät hänelle Suloiset 
Vuoret, joiden läpi hänen 
pitäisi matkustaa. Se oli 
kaunis näky. 
“Miksi tätä ihanaa maata 
kutsutaan?, 
kysyi Kristitty.



Hän tuskin malttoi 
odottaa sisäänpääsyä. 
“Tuo on Immanuelin 
Maa,” vastasivat hänen 
ystävänsä. “Sieltä tulet 
näkemään Taivaallisen 
kaupungin portin.” 
Kristitty halusi heti 
lähteä. Mutta hänen 
ystävänsä ottivat hänet 
ensin takaisin museoon 
ja pukivat hänen yllensä 
sota-asun päästä 
jalkoihin.



He varoittivat, että hän 
saattaa kohdata harmeja 
matkallaan. Lausuen 
heille jäähyväiset, lähti 
Kristitty matkaan 
innokkaana.



“Näitkö ketään muita 
pyhiinvaeltajia tiellä?” 
kysyi Kristitty ovenvartijalta. 
“Kyllä, mies, jonka nimi oli 
Uskollinen, meni tästä ohi.” 
“Minä tunnen hänet,” 
huudahti Kristitty. “Hän on 
minun kotikaupungistani, 
läheinen naapuri. Kuinka 
pitkälle uskot hänen 
menneen eteenpäin tietä 
pitkin?”



“Tässä ajassa alas tätä 
mäkeä,” Portinvartija vastasi. 
Kiittäen portinvartijaa 
kaikesta hänen 
huomaavaisuudestaan, lähti 
Kristitty matkaan. 
Varovaisuus ja kolme muuta 
naista kävelivät hänen 
kanssaan koko matkan mäen 
juureen. He keskustelivat 
pyhiinvaellusmatkasta.



“Tämä meno alas on yhtä 
vaarallista ja vaikeaa kuin 
meno ylös,” huomautti 
Kristitty. “Kyllä,” vastasi yksi 
naisista, jonka nimi oli 
Ymmärrys. “Ihmiselle on 
vaikeaa laskeutua 
Nöyryyden Laaksoon 
liukastumatta matkalla.”



Mäen juuressa lähtivät 
ystävät erilleen ja Kristitty 
jatkoi matkaansa 
Nöyryyden Laakson tietä 
pitkin. Voi Kristitty 
parkaa! Tuskin hän oli 
päässyt etenemään siellä, 
kun häntä kohti tuli 
iljettävin paholainen, 
minkä hän oli koskaan 
ennen nähnyt. Hän oli 
kammottavan näköinen.



Sillä oli suomuja kuin kalalla; siivet 
kuin lohikäärmeellä; jalat kuin 
karhulla sekä tulta että savua 
tuprutti hänen leijonan 
näköisestä suustaan. Hänen 
nimensä oli Apollyon. 
“Pitäisikö minun juosta?” 
tuumi Kristitty. “Ei, 
haarniskani suojaa minua 
vain edestäpäin. Minä 
pysyn paikallani.” Hirviö 
lähestyi silmissään vihan 
kiilto. “Kuka olet ja minne 
olet menossa?” murahti se.



“Olen Turmion kaupungista, joka on 
paha paikka. Olen menossa Siionin 
kaupunkiin,” sanoi Kristitty pelottomasti. 
“Turmion kaupunki on 
kuningaskunnassani,” vastasi hirviö. 
“Sinä olet yksi minun alamaisistani.” 
“Minä olin,” myönsi Kristitty. 
“Mutta sinun palvelemisesi 
oli vaikeaa ja en voinut tulla 
toimeen palkallasi, sillä synnin 
palkka on kuolema! Minä 
antauduin kuninkaiden 
Kuninkaalle.”



“Palaa luokseni takaisin,” ehdotti 
hirviö. “Toiset ovat!” “Minä en,” 
vannoi Kristitty. “Olet jo 
kertaalleen ollut uskoton 
Hänelle,” nälvi Apollyon. 
“Epäröimisen Suossa. Ja 
nukkumalla mäellä. Melkein 
käännyit takaisin nähdessäsi 
kahlehditut leijonat. Luuletko, 
että Hän tulee hyväksymään 
sinut?” “Hänen armonsa 
mukaan, kyllä!” sanoi Kristitty.



Apollyonia alkoi raivostuttaa. “Minä olen tämän Prinssin vihollinen,” 
kiljui hän. “Vihaan Hänen Persoonaansa, Hänen lakejaan ja Hänen 
ihmisiään. Olen tullut tänne pysäytääkseni sinut!” “Varo mitä sinä 
teet,”                                                                            varoitti Kristitty. “Olen

Kuninkaan valtatiellä,
pyhyyden tiellä.” Apollyon

levittäytyi koko leveydeltään tielle
Kristityn eteen. “Minä en pelkää,” 

hän murisi. “Valmistaudu
kuolemaan. Vannoin hirvittävän luolani

kautta, että sinä et voi
mennä pidemmälle.”



Hän heitti liekehtivän nuolen Kristityn rintaa kohti. 
Heilauttaen kilpensä ylöspäin ohjatakseen nuolen pois, 
vetäisi Kristitty samalla miekkansa. Nuolet tulivat tukevina

ja nopeasti, kuin
vauhdikas raekuuro,

vahingoittaen Kristityn 
päätä, kättä ja jalkaa. Hän

tuli yhä heikommaksi. Sitten 
hän kaatui pudottaen
miekkansa.



“Nyt olen saanut sinut,” Apollyon kiljaisi voitonriemuisena. 
Kristitty oli myös epätoivoinen hengestään. Hirviö 
kurottautui eteenpäin antaakseen viimeisen kuolettavan 
iskun, joka tekisi hänestä voittajan. Mikä voisi auttaa 
Kristittynä nyt? Kun hirviön jalka liikahti, ulottui Kristitty 
pudonneeseen miekkaansa. Kun hän tunsi 
sen tukevan kädensijan, sai 
hän uudistuneen voiman.



“Älä iloitse minua vastaan, viholliseni,” hän huudahti. “Kun 
minä lankean, tulen nousemaan.” Se oli yksi hänen 
Herransa lupauksista. Omistaen tämän lupauksen hän antoi 
Apollyonille kuolettavan iskun, joka pakotti sen 
perääntymään. Kristitty muistutti toisesta lupauksesta. 
“Me olemme enemmän kuin voittajia 
Hänen kauttaan, joka rakasti meitä.” 
Kun Apollyon kuuli sen, se 

levitti siipensä ja 
lensi pois.



Kukaan, joka ei ollut 
nähnyt sitä, voisi 
edes kuvitella sitä 
kammottavaa 
kiljumista ja 
karjumista, mitä 
Apollyon päästi 
taistelun aikana. Eikä 
niitä syviä ja tuskaisia 
huokauksia ja huutoja, 
mitä Kristityltä tuli. 
Lopulta hän oli 
peittynyt haavoihin.



Ensin Kristitty antoi 
Herralle kiitokset, 
että tämä oli 
vapauttanut hänet 
Apollyonista. Hän 
hymyili, kun hän tutki 
kaksiteräistä 
miekkaansa, joka oli 
haavoittanut hänen 
vihollistaan niin syvästi. 
Se oli ollut kauhistuttava 
kamppailu – mutta nyt 
se oli ohi.



Ilmestyi Käsi, joka 
piteli elämän puun 
lehtiä. Kun Kristitty 
hankasi lehtiä 
haavoihinsa, 
parantuivat ne 
välittömästi. 
Virkistyneenä hän 
nousi mennäkseen 
eteenpäin pitäen 
miekkaansa kädessään. 
Mutta Apollyon jätti 
hänet rauhaan koko 
laakson matkan aikana.



Kun Kristitty jätti 
Nöyryyden Laakson, 
saapui hän välittömästi 
toiseen – Kuoleman 
Varjon Laaksoon. Hänen 
piti mennä sen läpi, 
koska se oli ainoa tie 
Taivaalliseen kaupunkiin. 
Se oli hyvin yksinäinen ja 
synkkä paikka. Yht’äkkiä 
kaksi miestä tulivat 
juosten poispäin 
Laaksosta.



“Takaisin, takaisin!” 
huusivat he. “Edessä on 
vaara.” “Mikä vaara?” 
kysyi Kristitty. “Laakso oli 
musta kuin piki. Siellä on 
peikkoja, satyyreja ja 
lohikäämeitä, jotka tulivat 
kuilusta. Se on kauhea!” 
“Mutta tuo on minun tieni 
haluttuun turvapaikkaan,” 
huomautti Kristitty.



“Voit kulkea omaa tietäsi, 
mutta me emme valitse 
sitä omaksemme,” 
vastasivat miehet. Niinpä 
he erkaantuivat ja 
Kristitty meni Kuoleman 
Laaksoon – silti pitäen 
miekkaansa esille 
vedettynä ja valmiina.



Siellä oli hyvin syvä oja laaksossa. Se oli 
täynnä sokeiden ihmisten luurankoja, 
jotka olivat johdattaneet toisia 
sinne. Lähellä oli soinen ja 
upottava tilkku maata, joka 
oli vaarallinen jopa 
parhaimmille 
pyhiinvaeltajille, jotka 
olivat joskus astuneet 
jalallaan sinne.



Pimeydessä Kristitty ryömi 
varovaisesti kapeaa polkua 
pitkin. Yrittäen välttää yhdellä 
puolella olevaa ojaa, hän 
melkein putosi suohon, joka 
oli toisella puolella. Lähellä 
laakson keskiosaa, näki 
hän luolan, joka oli 
täynnä liekkejä. Se 
oli Helvetin kita.



Hänen miekkansa oli tarpeeton 
luolassa olevia kipinöitä ja huutoja 
vastaan, ja Kristitty alkoi käyttää 
toista asetta – rukousta. 
“Oi Herra,” huusi hän. “Minä 
anon sinulta, vapauta 
sieluni.” Kamppaillen halua 
vastaan palata takaisin, 
vannoi hän, “Minä aion 
kulkea Herran 
Jumalan voimassa.”



Outo asia tapahtui Kuoleman Varjon 
Laaksossa. Sumut ja pimeys siellä niin

hämmensivät Kristittyä, että hän ei
tunnistanut edes omaa ääntään.

Pimeyden henget käyttivät tätä
hyväkseen, kun hän tuli lähelle

palavan kuilun suuta. Liukuen
hänen takanaan kuiskasi

yksi pahoista
olennoista hirveitä

herjauksia hänen korvaansa.
Kristittyä kauhistutti. Hän luuli, 

että nämä asiat olivat hänen
oman mielensä tuotoksia.



Kuinka hän ajatteli sellaisia ajatuksia
Hänestä, jota hän rakasti ja palvoi? 
Silti hämmentyneenä, ajatteli Kristitty, 
että hän kuuli jonkun sanovan, “Minä

en pelkää mitään pahaa; koska Sinä
olet minun kanssani.” Tämä

rohkaisi häntä. Hän tajusi,
että Jumala oli silti

hänen kanssaan.
Lähellä oli myös joku,

joka rakasti Herraa; ja hänellä
tulisi olemaan seuraa, jos 

hänelle selviäisi, kuka tämä oli.



Jatkuu…
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