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Seuraavana aamuna 
Kristitty katsoi takaisin 
ja näki päivänvalossa, 
millaisia vaaroja oli hän 
kohdannut pimeydessä. 
Oja, suo, pelottavan 
kapea polku välissä, 
jopa kauheat 
henkiolennot, olivat 
kaikki selvästi 
nähtävissä.



Toinen osuus polusta oli 
jopa vaarallisempi, 
koska siellä oli viritettyjä 
ansoja, verkkoja ja 
täynnä syviä, pimeitä 
kuiluja. Mutta aurinko 
oli noussut. “Jumala 
varjeli minua, kun kuljin 
pimeyden läpi,” muisti 
Kristitty. Ja jälleen 
kerran läksi hän 
eteenpäin.



Lopulta Kristitty saavutti 
laakson toisen puolen. 
Se oli ollut täynnä 
kauhua ja pelkoa, mutta 
Herra oli vapahtanut 
hänet niistä kaikista. 
Kävellessään eteenpäin 
alkoi Kristitty laulaa 
ylistystä Herralle, 
jota hän rakasti.



Tämä oli Kristityn laulu: “Oi, ihmeiden maailma (en voisi 
vähempää sanoa), että minua varjeltiin sellaisessa 
ahdingossa, mitä olen kohdannut laaksossa! Oi, siunattu 
olkoon Se Käsi, joka minut hädästä vapahti! Pimeys, 
paholaiset, helvetti; ne eivät voineet päästä voitolle tiellä, 
vaikka ne minua ympäröivät laaksossa siellä.” 



Vetääkseen henkeä, Kristitty virnisti silkasta ilosta saatuaan 
Jumalan ihmeellisen pelastuksen. Sitten hän päätti laulunsa: 
“Kyllä, pauloja ja kuiluja, ansoja ja verkkoja  kaikkialla 
sijaitsi, ympärillä polkuni. Minä arvoton typerys olisin voinut 
jäädä kiinni, tulla sidotuksi ja hämmentyä pelkoon. Silti 
koska elän, Jeesus Kristus ylistetty olkoon!”



Kun Kristitty jatkoi 
matkaansa, tuli hän 
pienen mäen luokse, 
ja sieltä hän näki 
Uskollisen kiirehtivän 
tietä pitkin ennen 
häntä. “Hoi, hoi!” 
huusi Kristitty. 
“Odota minua. 
Matkustetaan 
yhdessä.”



Sensijaan, että 
odottaisi, alkoi 
Uskollinen juosta. 
“Verikostaja on 
takanani,”  huohotti 
hän. Koska hän 
ei tunnistanut 
Kristittyä, ei hän 
ottanut mitään 
riskejä. Juoksemalla 
kovaa Kristitty sai 
hänet kiinni. Vasta 
sitten Uskollinen 
näki, kuka hän oli.



Ylpeänä siitä, että hän 
oli juossut Uskollisen 
kiinni, irrotti Kristitty 
katseensa polulta – ja 
putosi mutaiseen 
maa-alueeseen. 
Hiljaisena auttoi 
Uskollinen hänet ulos 
sieltä ja he kävelivät 
eteenpäin, 
innokkaasti 
keskustellen 
kokemuksista, joita he 
olivat käyneet läpi 
siihen mennessä.



Voit olla varma, että nämä 
kaksi pyhiinvaeltajaa 
keskustelivat paljon 
keskenään. Uskollinen 
kertoi Kristitylle, kuinka 
hänen ystävänsä Turmion 
kaupungissa puhuivat 
pilkkaavasti hänestä. 
Silti Uskollinen oli 
avannut sydämensä 
Herran varoituksille 
ja lupauksille.



“Kun kuulin, että 
kaupunkimme tulee 
tuhoutumaan tulisessa 
tuomiossa ja ylhäältä 
sataviin tulikiviin, minä, 
kuten sinä, päätin 
paeta,” sanoi 
Uskollinen. Hän myös 
kertoi Kristitylle, 
kuinka jopa 
jumalattomat 
naapurit halveksivat 
Taipuvaista siksi, 
että hän 
kääntyi takaisin.



“Taipuvainen on kuin 
sika, joka on ollut juuri 
pesty,” sanoi Kristitty 
surullisesti. “Hän 
kääntyi suoraan 
takaisin rypeäkseen 
mudassa jälleen. 
Pelkään, että hän 
tuhoutuu kaupungin 
kukistumisessa. 
Mutta kerro minulle 
Uskollinen, mitä olet 
kohdannut matkan 
aikana?”



Uskollinen kertoi Kristitylle, 
kuinka myös hänen piti 
ponnistella Epäilyksen Suon 
läpi vain kohdatakseen 
naisen, jonka nimi oli 
Hekumallinen. Sulkien 
silmänsä hänen 
taikavoimiltaan, pakeni 
Uskollinen hänen luotansa. 
Edessäpäin matkan 
varrella Uskollinen tapasi 
vanhan Aatamin. 

“LAITA POIS…”



“Vanha Aatami houkutteli 
minua asumaan talossaan,” 
jatkoi Uskollinen. “Hänellä on 
kolme tytärtä, nimiltään Lihan 
Himo, Silmäin Pyyntö ja 
Elämän Koreus. Voisin naida 
kenet hyvänsä niistä tai kaikki 
kolme, kertoi hän minulle.”

“LAITA POIS…”



“Miten se päättyi?” 
kysyi Kristitty. “Minä näin 
kirjoituksen hänen otsassaan,” 
vastasi Uskollinen. “Siinä oli 
teksti ‘Pankaa pois vanha 
ihmisenne tekoinensa.’ Torjuin 
hänet. ‘Minä kyllä lähetän 
jonkun tekemään elämäsi 
suunnasta katkeraa,’ 
varoitti hän.”

“VANHA 
IHMINEN…”



Uskollinen puisteli päätään, kun hän muisti. “Juuri kun 
käännyin lähteäkseni, tunsin vanhan Aatamin tarttuvan 
minun ruumiiseeni ja antavan minulle sellaisen kuolettavan 
nipistyksen, että luulin hänen vetävän ihoani irti. ‘Voi sinua 
kelvotonta miestä!’ 
minä huusin ja juoksin 
ylös mäkeä. Joku juoksi 
takanani ja kolkkasi 
minut alas ja 
melkein surmasi 
minut. Kysyin 
häneltä, miksi 
hän teki niin.”



“Hän sanoi,” jatkoi Uskollinen, “koska osa sydämestäni 
halusi liittyä vanhaan Aatamiin. Minä huusin armoa. Hän 
sanoi, että hän ei tiedä, mitä armo oli.” “Se oli Mooses,” 
kertoi Kristitty Uskolliselle. “Hän ei säästä ketään. Eikä hän 
tiedä, miten armoa osoitetaan      niille, jotka rikkovat hänen 
lakiaan. Hän tuntee 
ainoastaan tuomion.” 
“Kyllä,” myönsi 
Uskollinen. “Hän oli 
Mooses ja hänen 
rikottu lakinsa 
aiheutti pakoni 
kotikaupungistani.”



Uskollinen kertoi, miten hän oli tavannut ja voittanut muita 
polun henkilöitä, joiden nimiä olivat Tyytymättömyys, 
Ylpeys, Ylimielisyys, Maallinen Kunnia 
ja Häpeä. “Häpeä tuotti minulle 
eniten harmeja,” totesi 
pyhiinvaeltaja. “Hän kertoi 
minulle, mitä ihmiset ovat, 
mutta ei, mitä Jumala on.” 
Eräs mies ilmestyi heitä 
vastaan polulla. Hän oli pitkä, 
ja kaukaa katsottuna näytti 
miellyttävämmältä kuin läheltä 
tavattuna, sillä tämän miehen 
nimi oli Liukaskielinen.



Sanoen olevansa matkalla 
taivaalliseen maahan, hän 
mieluusti liittyi Kristityn ja 
Uskollisen seuraan. Vaikka 
Liukaskielinen puhui paljon, ei 
hänellä ollut yhtään sanottavaa. 
Eikä hänellä ollut mitään 
kerrottavaa elämästään 
osoittaakseen, että hän 
rakasti Herraa Immanuelin 
Maasta. Pian hän väsyi toisten 
miesten siunaamisista ja 
rukouksista ja jätti heidät 
itsekseen kävelemään.



Kun he olivat melkein erämaan 
ulkopuolella, katsoivat 
miehet taaksensa ja 
näkivät vanhan ystävän 
tulevan heidän tietään. 
“Tulin varoittamaan teitä,” 
ilmoitti Evankelista heitä. 
“Teidän on käytävä monen 
koettelemuksen kautta 
päästäksenne taivaan valtakuntaan.” 
Evankelistan äänensävy oli vakava. 
“Lähistön kaupungissa tulevat 
viholliset ympäröimään teitä,” 
kertoi Evankelista heille.



“He aikovat yrittää surmata teitä. 
Muistakaa, ‘olkaa uskollisia 
kuolemaan saakka ja 
Kuningas tulee antamaan 
teille elämän kruunun’. Jos 
joku kuolee, saavuttaa hän 
Taivaallisen Kaupungin 
ensimmäisenä.” Evankelista osoitti 
sormellaan. “Tuolla! Turhuuden 
kaupunki, mikä isännöi markkinoita 
ympäri vuoden. Paholainen oli 
aloittanut markkinat kauan sitten. 
Ostamista, myymistä, tyhjänpäiväisiä 
pahoja huvituksia, varkauksia, 
murhia ja aviorikoksia; kaikkea 
tapahtuu Turhuuden Markkinoilla.”



Eräs joukkio kerääntyi kahden pyhiinvaeltajan ympärille 
heti, kun he olivat tulleet kaupunkiin. “Katsokaa heidän 
omituisia vaatteitaan,” huusi eräs epäkohtelias veikko. 
“Kuunnelkaa heidän hassua puhettaan,” pilkkasi toinen. 

“En pidä heidän asenteestaan meitä 
kohtaan,” sanoi vielä yksi toinen.



Vihaisina kojun pitäjät ahdistivat kahta pyhiinvaeltajaa, 
jotka eivät vain kieltäytyneet katsomasta kaupankäyntiä, 
vaan työnsivät sormensa korviinsa, estäen kiusauksia ostaa 
tuotteita.  “Käännä katseeni pois näkemästä turhuutta,”

parahtivat pyhiinvaeltajat.



Sillä aikaa, kun Kristitty ja Uskollinen katselivat ylöspäin 
näyttääkseen  uskollisuuttaan Taivaalle, ivasi yksi pilkkaaja 
heitä. “Mitä aiotte ostaa?” Vakavina he vastasivat. 
“Me ostamme totuutta.” Tämä aiheutti vielä enemmän 
kiihtymystä. Lopulta nämä kaksi pidätettiin.



Tuomari nimeltään 
Hyvänviha kuuli 
valitukset, joita 
esitettiin kahta 
pyhiinvaeltajaa vastaan. 
“Keitä te olette, minne 
olette matkalla, ja miksi 
olette pukeutuneet niin 
kummallisesti?” kysyi 
hän. “Me olemme 
pyhiinvaeltajia tässä 
maailmassa,” vastasivat 
he, “ja matkalla 
Taivaalliseen 
Jerusalemiin.”



“Me emme tehneet 
mitään väärää,” 
jatkoivat miehet. 
“Paitsi, että emme 
halunneet ostaa mitään 
Turhuuden 
Markkinoilta.” Silloin 
kansanjoukko kuohahti. 
“Hulluja rettelöitsijöitä,” 
huusi kansa. Tahraten 
nämä kaksi likaan, 
heittivät he heidät 
häkkiin odottamaan 
julkista näytöstä.



Herra Hyvänviha nauroi 
pilkallisesti, kun ihmiset 
heittivät pilaantuneita 
vihanneksia, pikkukiviä 
ja keppejä kohden 
Kristittyä ja Uskollista. 
He istuivat silti 
kärsivällisesti, ja 
rukoilivat hiljaa 
ihmisten puolesta, jotka 
kohtelivat heitä niin 
häpeällisesti.



Muutamat ihmiset väkijoukossa, jotka eivät olleet niin 
ennakkoluuloisia kuin toiset, puolustivat pyhiinvaeltajia. 
Pian puhkesi tappelu näiden kahden ryhmän välillä. Lordi 
Hyvänviha syytti siitä myös näitä kahta pyhiinvaeltajaa. 
“Piiskatkaa vangit,” määräsi Lordi 
Hyvänviha. “Sitten kiinnittäkää 
rautakettingit heihin ja 
kuljettakaa heitä julkisesti 
Turhuuden Markkinoilla 
varoitukseksi muille.”



Silti Kristitty ja Uskollinen käyttäytyivät nöyrästi ja 
kärsivällisesti – tämä teki roskajoukon jopa 
raivokkaammaksi. “Tappakaa heidät!” Huutoa kuului joka 
puolelta. Kristitty ja Uskollinen muistivat Evankelistan sanat 
ja käsittivät, että yksi heistä tai 
molemmat voivat kuolla juuri 
Turhuuden Markkinoilla. 
“Sittenpä pääsemme 
nopeammin 
Taivaalliseen 
Kaupunkiin,” 
lohduttivat he toisiaan.



Oikeudenkäynti oli yhtä epäoikeudenmukainen kuin 
syytökset. Kristittyä ja Uskollista syytettiin Turhuuden 
Markkinoiden liiketoiminnan häiritsemisestä, sekä 
erimielisyyksien luomisesta kaupungissa, että puolueen 
muodostamisesta, joka halveksii Turhuuden Prinssin 
antamia lakeja. “Me kiellämme 
syytökset,” esitti Uskollinen. 
“Ja mainitsemastanne Prinssistä 
puheenollen, koska 
hän on meidän 
Herramme vihollinen, 
uhmaan minä häntä 
ja kaikkia hänen 
demoneitaan.”



Kolme todistajaa nousi todistamaan vankeja vastaan. 
Heidän nimiään olivat Kateus, Taikausko, ja Imartelija. 
Kun he olivat vannoneet puhuvansa ainoastaan totuutta, 
todistivat he kaikki Kristittyä ja Uskollista vastaan. 
Kateus puhui ensin.



Kateus: “Tämä mies 
nimeltä Uskollinen on 
paha. Hän ei huomioi 
Prinssiämme, lakejamme 
eikä tapojamme, vaan 
opettaa kapinallisia 
mielipiteitä, 

joita hän kutsuu uskon ja 
pyhyyden periaatteiksi. 
Hän nimittää Turhuuden 
tapoja (ja meitä, jotka 
noudatamme niitä) 
jumalattomiksi.”



Taikausko: “Herrani, en 
tunne tätä miestä, enkä 
haluakaan tuntea häntä. 
Mutta eräänä aikaisempana 
päivänä, kun keskustelimme, 
sanoi hän, 

että uskontomme ei 
miellytä Jumalaa eikä 
palvontamme hyödytä; 
ja että me olemme yhä 
synneissämme ja tulemme 
lopulta tuomituiksi.”



Imartelija: “Valtiaani, hän 
puhui meidän kunniallista 
Ruhtinas Beelsebubia sekä 
hänen arvostettuja 
ystäviään vastaan, mukaan 
luettuina Herra Vanha 
Ihminen, 

Herra Lihan Himo; Herra 
Ylellinen, Herra Turhan 
Kunnian Pyyntö, Herra 
Irstas, Herra Ahnas ja 
muita aatelisia.



“Sinä harhaoppinen ja petturi, 
kuuletko, mitä nämä rehelliset 
herrasmiehet todistavat sinua 
vastaan?” jyrisi Herra Hyvänviha. 
“Kyllä, herra, ja haluaisin puolustaa 
itseäni,” vastasi Uskollinen. Herra 
Hyvänviha antoi luvan 
vastahakoisesti. “Herra Kateudelle 
sanoisin, että sellaiset säännöt, 
lait, tavat tai ihmiset, jotka ovat 
Jumalan Sanaa vastaan, ovat 
jyrkästi kristinuskon vastaisia,” 
sanoi Uskollinen.



“Minä kerroin Herra Taikauskolle, 
että ainoastaan jumalallinen 
usko, mistä Jumala ilmoittaa, 
voi antaa iankaikkisen elämän.” 
Uskollinen katsoi Herra 
Imartelijaa. “Tuolle herralle 
sanoin, että tämän kaupungin 
Prinssi ja aateliset, jotka Herra 
Imartelija nimesi, ovat 
soveltuvampia Kadotukseen 
kuin tänne.” Sen jälkeen 
Uskollinen muuttui hiljaiseksi 
rukoiltuaan yhden rukouksen: 
“Herra, ole minulle armollinen.”



“Valamiehistön herrasmiehet,” huusi Lordi Hyvänviha. 
“Olette kuulleet todistukset – ja tämän miehen vastauksen 
ja tunnustuksen. Te voitte hirttää hänet tai säästää hänen 

henkensä. Silti, minun täytyy muistuttaa ja antaa
ohjeita lain yksityiskohdista teille.” 

Valamiehistö kuunteli tarkkaavaisesti.



“Faarao, meidän Prinssimme suuri palvelija, laati lain, että 
ne, jotka ovat uskontoa vastaan, pitäisi heittää

kuolemaansa jokeen, sekä Nebudkadnesar käytti tulista
pätsiä, että Darios leijonan luolaa.” Herra

Hyvänviha piti tauon. “Neuvotelkaa tuomio,”
hän lopetti.



Lordi Hyvänviha luki tuomion. “Tuomittu mitä julmimpaan 
koskaan keksittyyn kuolemaan.” He toivat Uskollisen ulos, 
jotta häntä käsiteltäisiin heidän lakinsa mukaan. Ensin, he 
piiskasivat häntä, sitten hakkasivat häntä ja leikkasivat 
hänen lihaansa veitsillä. 
He kivittivät Uskollisen sekä 
työnsivät miekkoja häneen, 
että lopulta sitoivat hänet 
pylvääseen ja polttivat hänet 
tuhkaksi. Kukaan ei nähnyt 
sitä, mutta kun Uskollinen 
kuoli, taivaalliset vaunut 
laskeutuivat ja veivät 
hänet Taivaaseen.



Kristityn, jota säilytettiin vankilassa, oli mahdollista paeta. 
Sen jälkeen hän lauloi: “Oi, Uskollinen, sinä uskollisesti 
Herrasi tunnustit, ja nyt luonaan Hän sinua siunaapi. Vaan 
uskomattomat kaikkine turhine iloineen, itkevät kovasti 
kadottavissa ahdingoissaan. 
Laula, Uskollinen, laula, ja 
olkoon nimesi tunnettu aina, 
sillä vaikka  väki sinut surmasi, 
olet siellä elossa silti.”



Kun Kristitty pakeni, Toivorikas, joka oli Turhuuden 
Markkinoiden kansalainen, lähti hänen mukanaan. 
Toivorikkaan sydän oli liikuttunut kahden todistajien 
sanoista ja toiminnasta kärsimystensä aikana. Niin yksi

heistä kuoli totuuden tähden – ja toinen 
kääntyi totuuden puoleen.



“Omalla ajallaan toiset tulevat perästä Turhuuden 
Markkinoilta,” vakuutti Toivorikas Kristitylle. Kävellen 
eteenpäin yhdessä, he tavoittivat toisen matkaajan nimeltä 
Sivutie kaupungista nimeltään Korusana ja sanojensa 
mukaan hän oli kulkemassa Taivaallista kaupunkia kohti.



Kristitty havaitsi, että Sivutie ei ollut antanut sydäntään 
Herralle, vaikka hänen sanansa vaikuttivat oikeilta. Ne 
jakaantuivat eri suuntiin. Pian, kolme ystävää liittyivät 
Sivutiehen: herra Kiinni-maailmassa, herra Rahanrakas 

ja herra Saituri.



Sivutie ja hänen kolme seuralaistaan saavuttivat Kristityn ja 
Toivorikkaan ja kysyivät heiltä kysymyksen, minkä Sivutie ja 
hänen ystävänsä olivat jo etukäteen keskustelleet ja 

sopineet. Kysymys oli, “Pitäisikö
ihmisen antaa uskonnon 

vaikuttaa omaan elämäänsä?” VOITTO

HOPEAKAIVOS



“Vastasyntynyt uskonnossa voi vastata tuohon,” oli Kristityn 
kannanotto. “Teidän uskontonne fariseusten tarpeita 
palvelee se hyvin. Sellainen oli Juudas, joka kielsi Herransa

hopeasta. Teidän palkkionne
riippuu töistänne.”

VOITTO

HOPEAKAIVOS



VOITTO

HOPEAKAIVOS

Sivutie ja hänen ystävänsä seisoivat hiljaa ilman vastausta. 
Jälleen Kristitty ja Toivorikas jatkoivat matkaa yksin, ylittäen 
tasangon nimeltä Lepo. Tasangon päässä he tulivat Voitto 

-nimiselle mäelle, jonka päällä
oli hopeakaivos. 



Demas: “Hoi! Poiketkaa tänne. Haluan näyttää teille 
jotakin.” Kristitty: “Mikä on niin erikoista, jotta meidän 
pitäisi poiketa tieltä, mikä johtaa Taivaalliseen kaupunkiin?” 
Demas: “Hopeakaivos! Aarre teille! Vähäisimmällä vaivalla 
voitte hankkia itsellenne omaisuuden!” 



“Tutkitaan asiaa,” ehdotti Toivorikas. “Ei!” sanoi Kristitty. 
“Tämä paikka on ansa, joka estää meidän 
pyhiinvaellustamme.” Hän huusi takaisin Demakselle: “Eikö 
se ole vaarallinen?” “Ei ollenkaan, paitsi varomattomille,” 
vastasi Demas – ja hän punastui puhuessaan.



“Jos Sivutie saa saman kutsun, tarttuu hän siihen,” 
huomautti Toivorikas. Kristitty nyökkäsi. “Tule tänne ja 
katso,” suostutteli Demas. “Demas, sinä olet oikean tien 
vihollinen,” vastasi Kristitty. Kääntyen nämä kaksi 
pyhiinvaeltajaa jatkoivat matkaa.



Juuri toisella 
puolella Voiton 
mäkeä 
pyhiinvaeltajat 
tulivat paikkaan, 
jossa tien varrella 
seisoi vanha patsas. 
Se näytti naiselta, 
joka oli jotenkin 
muuttunut pylvään 
muotoiseksi. 
Molemmat heistä 
tuijottivat sitä 
pitkän aikaa.



“Mitä tuossa 
kirjoituksessa lukee 
sen pään yläpuolella?” 
kysyi Toivorikas. 
Kristitty tutki sitä 
tarkasti. “Siinä 
sanotaan, ‘Muista 
Lootin vaimoa,’ “sanoi 
hän. “Sen täytyy 
olla Lootin vaimosta 
suolapatsas, miksi hän 
muuttui, koska hänen 
ahne sydämensä 
oli kääntynyt 
Sodomaan päin.”



“Veljeni,” huomautti 
Kristitty. “Meille oli oikea 
hetki nähdä tuommoinen 
asia. Me olimme 
poikenneet Voiton 
hopeakaivokselle, 
ja meidän ahnaat 
sydämemme olisivat 
saattaneet tuottaa 
meille samanlaisen 
kohtalon.” Miehet 
rukoilivat ja kiittivät 
Jumalaa hänen 
antamastaan 
vapautuksesta.



Jatkuu…
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