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Kun he saapuivat raikkaalle ja kirkkaalle joelle, Kristitty 
ja Toivorikas virkistäytyivät siellä. 
Tämä oli, mitä Israelin 
Kuningas Daavid oli 
kutsunut Jumalan 
virraksi – mutta 
Jeesuksen apostoli 
Johannes kutsui 
sitä “elämän 
veden virraksi.” 
Molemmat 
miehet joivat 
runsaasti, 
ennenkuin 
jatkoivat matkaa.



Pian polku jäi joen 
vierestä taakse ja 
muuttui hyvin 
kiviseksi. Kun miehet 
huomasivat niityn 
lähistöllä, valitsivat he 
ruohikkoisen reitin. 
He olivat tulleet 
Harhatien niitylle. 
Vähä vähältä se 
johti heidät pois 
oikealta tieltä.



Nousi suuri myrsky, mikä toi rankkasadetta, mikä tulvi 
niitylle. Pyhiinvaeltajilla ei ollut aavistustakaan, miten he 
palaisivat samaa tietä. 
Kristitty, jonka 
aloitteesta valittiin 
Harhatien nitty, aneli 
anteeksiantoa 
Toivorikkaalta. 
Ryömien seinämän 
alle kaverukset 
yrittivät nukkua.



Lähellä sitä paikkaa, missä he 
lepäsivät, oli linnoitus nimeltä 
Epäilyksen Linna, 
minkä omisti 
jättiläinen Epätoivo. Aamulla 
hän yllätti Kristityn ja 
Toivorikkaan nukkumassa 
maillaan ja vangitsi 
heidät. He olivat 
kolme päivää ilman 
huolenpitoa hänen 
tyrmässään.



Jättiläinen Epätoivo pieksi julmasti 
ja armottomasti pyhiinvaeltajia, 
vaikka he eivät 
antaneet siihen mitään 
aihetta. He tuskin pystyivät 
käymään makuulle 
mustelmiensa takia. Sitten 
jättiläinen Epätoivo sanoi, 
että he voisivat yhtä 
hyvin surmata itsensä 
– he kun eivät 
pääsisi koskaan ulos. 
Molempia kiusattiin 

tuskallisesti.



Vaikka he olivat niin heikkoja, että 
olisivat voineet kuolla, torjuivat 
pyhiinvaeltajat 
itsemurhan. “Se on 
vastoin Jumalan lakia,” 
järkeilivät he. “Ja Hän silti voi 
vapauttaa meidät.” Yön aikana 
Kristitty heräsi. 
“Millainen hölmö 
olenkaan,” huusi hän. 
“Olin unohtanut. 
Minullahan on 
Lupauksen Avain.”



Kaivaen esille Lupauksen 
Avaimen, joka roikkui hänen 
kaapunsa alla lähellä hänen 
sydäntään, hymyili Kristitty 
Toivorikkaalle. “Tämä 
avain tulee avaamaan 
minkä tahansa lukon 
Epäilyksen Linnassa.” 
Se oli riittävän 
varmatoiminen ja 
jokainen lukko heidän ja 
vapauden välillä 
antoi periksi 
Lupauksen 
Avaimelle.



Kun he palasivat takaisin 
portaikolle, mitä myöten 
he olivat ensin lähteneet 
Kuninkaan Vallantielle, 
pohtivat pyhiinvaeltajat, 
kuinka he voisivat auttaa 
toisia välttämään heidän 
tekemänsä virheen. 
Lopulta he päättivät 
pystyttää kaiverretun 
patsaan, jossa oli 
nämä sanat.



“Tämän portaikon toisessa 
päässä on tie Epäilyksen 
Linnaan, jota ylläpitää 
jättiläinen Epätoivo, joka 
halveksii Taivaallisen 
Maan Kuningasta ja 
joka haluaa tuhota 
Hänen hurskaita 
pyhiinvaeltajiaan.” 
Saatuaan tämän työn 
valmiiksi he lähtivät 
kulkemaan 
Vallantietä 
pitkin.



Valtatie johti pyhiinvaeltajat Ihanille 
vuorille. “Näin niistä vilahduksen 
Selittäjän Talossa,” huudahti 
Kristitty. “Ah! Tuolla on 
paimenia.” Paimenet, 
jotka olivat Immanuelin 
palvelijoita, tervehtivät 
heitä lämpimästi.



“Kenenkä lampaita on laitumella 
syömässä näillä Ihanilla vuorilla?” 
kysyi Kristitty paimenilta. 
“Immanuelin,” he 
vastasivat. “Heidän 
vuokseen Hän uhrasi 
henkensä.” Paimenien 
nimet olivat Tieto, 
Kokemus, Valpas 
ja Vilpitön.



Nämä paimenet näyttivät 
pyhiinvaeltajille ihmeellisiä 
paikkoja, kuten Erhetyksen 
kukkulan, minkä juurella 
oli rampautuneita miehiä, 
jotka olivat pudonneet sen 
jyrkänteeltä. He näkivät 
Varoitus -nimisen mäen, 
joka oli täynnä sokeiden, 
kovia kokeneiden 
miesten hautoja. 
“Jättiläinen            

Epätoivo sokaisi 
heidät,” selostivat 
paimenet. 



Paimenet sen jälkeen näyttivät pyhiinvaeltajille oven 
kukkulan sivulla. Sen sisällä oli pimeää ja savuista. He 
arvelivat kuulleensa jyrisevän äänen 
roihuavasta pätsistä ja vaivattujen 
ihmisten huutoa sieltä. He 
haistoivat tulikiven katkua 
myös. “Mitä tuo tarkoittaa?” 
kysyi Kristitty. “Tämä on 
sivutie Helvettiin,” vastasi 
paimen. “Se on varattu niille, 
jotka tekevät 
pyhiinvaelluksesta 
kauppatavaraa ja samalla 
myyvät perintöoikeutensa, 
kuten Eesau.



“Meidän täytyy huutaa Herraa 
avuksi saadaksemme voimaa,” 
huokasi Kristitty. Kun pyhiinvaeltajat 
lähtivät, antoi yksi paimen heille 
oppaan, joka kuvasi tarkasti 
tietä. Toinen paimenista 
kehotti varomaan Herra 
Imartelijaa, kolmas heistä 
sanoi, etteivät he koskaan 
saisi nukkua Lumotussa 
Maassa ja neljäs toivotti 
heille menestystä.



Luulottelun maan rajalla pyhiinvaeltajat kohtasivat 
Tietämättömän. “Olen varma, että Taivaallisen kaupungin 
portti tulee avautumaan minulle,” sanoi Tietämätön. “Elän 
hyvin, rukoilen, paastoan, maksan kymmenykset ja annan 
almuja.” Mutta Tietämätön ei ollut tullut ahtaan portin 
kautta. Pyhiinvaeltajat selostivat totuuden Tietämättömälle 
ja jättivät hänet pohtimaan sitä. Sitten he tapasivat 
Uskonluopion, joka oli mies 

Luopumuksen kaupungista. 
Taivaallinen

Kaupunki



Häntä oli raahattu vastakkaiseen suuntaan Taivaallisesta 
kaupungista kuin rosvoa. Hän riiputti päätään, kun 
pyhiinvaeltajat ohittivat hänet. He saivat kuulla, että 
pyhiinvaeltajatoveri Vähäuskoinen oli joutunut rosvojen 
Aran, Varoilijan ja Vikapään hyökkäyksen kohteeksi. Kristitty 
ja Toivorikas muistivat uudelleen Jumalan sota-asun 
jatkuvasta käyttötarpeesta ja luottamisesta Hänen  
pelastavaan läsnäoloonsa. Taivaallinen

Kaupunki



“Hei siellä! Oletko sinä eksynyt?” Kun pyhiinvaeltajat 
seisoivat eräässä risteyksessä, sattui Liehakoitsija kohdalle. 
Kun he nyökkäsivät, viittoili hän heitä seuraamaan itseään. 
“Olen menossa Taivaalliseen kaupunkiin. Tunnen tien,” 
vakuutti hän heille.



Kristitty ja Toivorikas seurasivat Liehakoitsijaa tuskin 
huomaten, että tie mutkitteli taas ja taas, kunnes he 
olivat menossa päinvastaiseen suuntaan Taivaallisesta 
kaupungista. Yllättäen Liehakoitsija johdatti heidät 
verkkoon, joka takertui heidän jalkoihinsa.



Sinne heidät oli jätetty tuhoutumaan. Mutta Loistava 
Olento, joka kantoi pientä piiskaa, tuli heidän luokseen. Hän 
vapautti heidät ja johti heidät oikealle tielle jälleen. Ensin 
hän kuritti heitä, koska he eivät olleet lukeneet paimenten 
opasta ja olivat noudattaneet Liehakoitsijan ohjeita.



“Niitä, joita rakastan, minä nuhtelen ja kuritan,” lainasi 
Kristitty hänen Prinssinsä  kirjeestä. “Oli Hänen armoaan 
rangaista meitä huolimattomuutemme takia. Jaahas! Kuka 
tulee?” Eräs mies käveli heitä kohti selkä Taivaallista 
kaupunkia päin. “Minne te olette menossa?” 
kysyi mies. “Taivaalliseen 
kaupunkiin,” vastasivat 
pyhiinvaeltajat.



Mies, jonka nimi oli Ateisti, purskahti nauruun. “Olen 
etsinyt Taivaallista kaupunkia kaksikymmentä vuotta,” 
hihitti jumalankieltäjä. “Sellaista paikkaa ei ole olemassa.” 
Välittämättä Ateistin valheista jatkoivat 
pyhiinvaeltajat matkaa. Pian molemmat 
haukottelivat uneliaina. 
“Torkahdetaan,” sanoi 
Toivorikas. “Ei varmasti! 
Me emme heräisi koskaan,” 
vastasi Kristitty.



Kun he matkasivat, nämä kaksi 
pyhiinvaeltajaa ehkäisivät 
väsymystä vaihtaen kysymyksiä, 
kuinka Herra oli vetänyt heidän 
sydämiään puoleensa. Kristitty 
katsoi taaksensa ja näki 
Tietämättömän kävelevän 
heidän takanaan. 
“Odotetaan häntä,” 
sanoi hän.



Kristitty rohkaisi Tietämätöntä olemaan 
Jumalan Sanan ohjauksessa. “Se on 
teidän uskonne, ei minun,” otti 
Tietämätön kantaa. “Silti luulen, 
että minun uskoni on yhtä hyvä 
kuin teidän!” Hidastamalla 
askeliaan antoi Tietämätön 
näiden kahden miehen 
ymmärtää, että hän 
halusi kävellä yksin.



Surullisina Tietämättömän kohtalosta 
pyhiinvaeltajat jatkoivat eteenpäin, 
kunnes he saapuvat ihanaan ja 
raikkaaseen Kihlauksen maahan, 
missä aurinko paistoi yötäpäivää. 
“Me olemme Kuoleman Varjon 
Laakson toisella puolella,” huusi 
Kristitty. “Ja olemme jättiläisen 
Epätoivon 
ulottumattomissa,” 
lisäsi Toivorikas.



Lähestyessään Taivaallista kaupunkia nuo kaksi tuskin 
uskoivat silmiään. Siellä oli rakennuksia, jotka olivat tehty 
helmistä ja kalliista kivistä ja kullalla päällystetyjä teitä, 
missä Loistavat Olennot kävelivät. Tuskainen kaipaus valtasi 
pyhiinvaeltajat, sillä 
he ikävöivät nähdä 
kunniakasta 
Herraansa.



“Jos näette Rakastani, kerro Hänelle, että olen sairas 
rakkaudesta,” huusi Kristitty ääneen. Kun he olivat saaneet 
uusia voimia, siirtyivät miehet lähemmäksi kaupunkia. 
He näkivät hedelmä-, viini- ja puutarhoja. He näkivät 
kaupungin portit myös.



Kaksi miestä, joilla oli vaatteet, mitkä kimalsivat kuin kulta, 
tulivat pyhiinvaeltajien luo. “Teillä on enää kaksi haastetta 
edessäpäin ja sitten te olette kaupungissa,” sanoivat he. 
Teidän tulee saavuttaa kaupunki oman uskonne avulla.”



Kun kultapukuiset miehet kävelivät heidän kanssaan, 
näkivät pyhiinvaeltajat joen heidän ja taivaallisen portin 
välissä. Joki oli hyvin syvä. “Teidän täytyy kulkea sen läpi,” 
sanoivat miehet, “sillä muuten ette voi käydä portista 
sisälle.” Pyhiinvaeltajat olivat 
lamaantuneita järkytyksestä.



“Eikö ole toista tietä?” anoivat pyhiinvaeltajat. “Kyllä! Mutta 
vain kaksi, Enok ja Elias, saivat luvan käydä sitä polkua,” 
vastasivat miehet. Enok ja Elias olivat kaksi miestä, jotka 
ainoastaan menivät Jumalan luokse kuolematta.



Mentyään virtaan alkoivat kaksi pyhiinvaeltajaa upota sen 
syvyyksiin. Sitten Kristitty näki Jeesuksen näyssä. “Minä 
näen Herrani,” hän huusi. “Ja Hän sanoo, ‘Kun kuljette 
virtojen lävitse, olen minä kanssanne 
ja virrat eivät käy ylitsenne.”



Vaikka virta sisälsi 
kauhun hetkiä, ylittivät 
molemmat 
pyhiinvaeltajat sen 
turvallisesti. 
Rantakumpareella toiset 
säteilevät miehet ottivat 
heidät vastaan. 
“Me olemme palvelevia 
enkeleitä, lähetetty 
auttamaan niitä, jotka 
ovat lunastuksen 
perillisiä,” 
sanoivat he. 



Riemuissaan he 
johdattivat 
pyhiinvaeltajat mäkeä 
ylös portille.  Vaikka 
mäki oli jyrkkä, menivät 
pyhiinvaeltajat sitä ylös 
helposti, koska he olivat 
jättäneet kuolevaiset 
ruumiinsa jokeen. 
Kun he lähestyivät 
kultaista porttia, suuri 
joukko taivaallisia 
olentoja työntyi 
eteenpäin 
tavatakseen heidät.



“Katsotaan, mitä on 
kirjoitettu portin 
yläpuolella,” kuiskasi 
Kristitty. Siellä oli 
kaiverrettuna 
kultakirjaimiset sanat, 
“Siunattuja ovat ne, 
jotka noudattavat 
Hänen käskyjään, 
sillä heillä on 
oikeus elämän 
puuhun, ja voivat 
käydä sisälle 
Kaupungin 
porttien kautta.”



Portin toisella puolella Mooses, Elias ja lukemattomat muut 
hohtavat ihmiset olivat kerääntyneinä. “Nämä 
pyhiinvaeltajat ovat tulleet Turmion Kaupungista,” kerrottiin 
heille. “Heidän rakkautensa 
tämän paikan Kuningasta 
kohtaan on johdattanut 
heidät tänne.” Pyhiinvaeltajien 
pääsytodistukset vietiin 
Kuninkaalle. “Aukaiskaa portti,” 
käski Kuningas. “Jotta 
vanhurskaat voivat päästä 
sisälle.” Kun pyhiinvaeltajat 
tulivat sisälle, heidät 
muutettiin kunniakkaasti.



He vastaanottivat puhdasta 
kultaa olevat puvut, harput 
ja kruunut. Kaupungin 
kaikki kellot soivat riemusta. 
Portin sisäpuolella kaupunki 
hohti kuin aurinko. Ihmiset 
kävelivät kultaisilla kaduilla 
kruunut päässään, palmut 
ja kultaiset harput käsissään 
ja lauloivat ylistyksiä. Jotkut 
siivekkäät olennot lauloivat 
yhdessä: “PYHÄ, PYHÄ, 
PYHÄ ON HERRA.”



Kristityn viimeinen näky maailmasta, minkä hän oli jättänyt 
taakseen, ei ollut miellyttävä. Tietämätön, jonka hän oli 
tavannut tiellä, oli ylittänyt virran Turha Toivo -nimisen 
lautturin avulla. Nyt Tietämätön anoi sisäänpääsyä 
kultaisen portin kautta.



“Olen syönyt ja juonut Kuninkaan läsnäollessa ja Hän on 
opettanut meidän kaduillamme,” kertoi Tietämätön 
portinvartijoille. “Mutta missä on sinun pääsytodistuksesi?” 
vaativat he. Tietämätön tutki tarkoin tunikaansa, mutta 
ei voinut löytää sitä todistusta.



Niin he kertoivat asian Kuninkaalle. Hän määräsi kaksi 
Hohtavaa Olentoa sitomaan Tietämättömän kädet ja jalat ja 
poistamaan hänet kauas kaupungista. Sitten Kristitty näki, 
että siellä oli tie Helvettiin jopa Taivaan portilta asti, kuten 
myös Turmion Kaupungista.



Tämä kertomus, jonka nyt 
luit oli kirjoitettu kauan 
sitten kirjoitettu 
Englannissa,  on jo yli 300 
vuotta kirjoitettu. Silloisena 
aikana sinut voitiin heittää 
vankilaan, jos puhuit 
Jumalasta. Tuolloin vankilat 
olivat kauheita, kylmiä ja 
kosteita kiviloukkoja. 
Joskus vankila oli avoimella 
niityllä ja se oli tehty 
yksinkertaisesti neljästä 
seinästä kattonaan kalterit.



Lumi ja sade aiheuttivat 
vangeille sairautta ja toi 
usein kuoleman. Silti monet 
rohkeat miehet opettivat 
Jumalan Sanaa, mihin 
tahansa ihmiset 
kokoontuivat. Jeesus oli 
käskenyt seuraajiaan: 
“Menkää kaikkeen 
maailmaan ja saarnatkaa 
evankeliumia kaikille.” 
Nämä julistajat tottelivat 
Jumalaa.



Köyhät ihmiset halusivat 
kuulla Jumalan Sanaa ja 
oppia tietämään, että Hän 
rakasti heitä. Jos nuo 
Raamatun julistajat olisivat 
olleet liian arkoja puhumaan, 
nämä ihmiset eivät olisi 
voineet saada tietää, että 
Jumala välitti heistä, tai että 
Jeesus kuoli heidän 
syntiensä tähden. Kun 
Kuninkaan sotilaat saivat 
jonkun kiinni saarnaamasta,  
raahasivat he sen henkilön 
tuomarin eteen.



Siellä syytetty saarnaaja 
ei voinut antaa lupausta 
rikkoa lakia enää, mikä 
tarkoittaa, että ei enää puhuisi 
Jumalasta toisille. Ihmiset, jotka 
kieltäytyivät lupaamasta sitä, 
heitettiin näihin kauheisiin 
vankiloihin. Jotkut pysyivät 
vankilassa pitkän aikaa ja 
jotkut kuolivat siellä. Jopa 
vankilassa eräät jatkoivat 
Jumalasta ja Jeesuksesta 
puhumista vangitsijoilleen 
ja toisille vangeille.



“Lupaatko, että sinä et riko tätä 
lakia uudestaan,” 
vaati tuomari. “Sitten 
voit mennä kotiin 
vaimosi ja lastesi luokse.” 
Mutta John Bunyan, 
nuori Raamatun julistaja, ei 
halunnut luvata. Hän vietti 
kaksitoista vuotta 
vankilassa 
mieluummin, 
kuin olisi ollut 
tottelematon 
Jumalalle. 



Ja Jumala palkitsi 
hänet.  Ehkä tuomari 
arveli, että hän voisi 
vaientaa 
John Bunyanin 
saarnan heittämällä 
hänet vankilaan. 
Sensijaan Jumala 
teki jotain 
ihmeellistä, jotain, 
mitä kukaan ei 
osannut odottaa.



Ennenkuin sinä 
kuulet, mitä Jumala 
teki, sinun pitäisi 
tietää enemmän 
John Bunyanista. Kun 
hän oli poika ja nuori 
mies, ei hän 
välittänyt Jumalasta 
ja teki monia pahoja 
asioita. Mutta hän 
meni naimisiin 
naisen kanssa, joka 
rakasti Jeesusta ja 
tiesi, miten pitää 
rukoilla.



Mentyään naimisiin 
kääntyi John Bunyan 
Jumalan puoleen ja 
alkoi uskoa Jeesukseen 
Pelastajanaan ja 
Herranaan. John 
Bunyan tiesi, että 
hän oli ollut kauhea 
syntinen. Hänen 
elämänsä muuttui 
suuresti, kun hän 
kuuli, että Jeesus 
kuoli hänen 
syntiensä tähden.



John Bunyanista tuli 
uskollinen Jumalan 
Sanan palvelija, kun 
hän oli saanut 
Jumalalta anteeksi. 
Hän kertoi toisille 
Jumalan Pojasta, 
Pelastajasta, joka 
halusi tulla ihmisten 
sydämiin ja tehdä 
heistä hyviä ja sen 
kaltaisia, kuin Jeesus 
oli itse. Tämän vuoksi 
hän tuli pidätetyksi 
ja vangituksi.



John Bunyan luki Raamattuaan 
ollessaan kahlehdittuna 
kuopankaltaiseen 
vankilaan. Hän rukoili     ja puhui 
niin ystävällisesti, että     jopa 
hänen vangitsijansa 
olivat pahoillaan 
hänen 
vankeudestaan. 
Hänen vaimonsa, 
lapsensa ja 
ystävänsä tulivat 
vierailulle hänen 
luokseen aina 
silloin, kun he     
pystyivät.



Mutta vankilaelämä 
oli kovaa. Osa Johnin 
kärsimyksistä johtui 
tietoisuudesta, että 
hänen perheensä 
kärsi myös. Heillä ei 
ollut ollenkaan rahaa 
ostaa ruokaa ja 
lämpimiä vaatteita. 
Tämä melkein 
mursi Johnin 
sydämen. 
Hän uskoi heidän 
huolenpitonsa 
Jumalan varaan.



John tiesi, että Jumala kunnioittaa 
niitä, jotka kunnioittavat Häntä. 
Hän myös ajatteli 
paljon kirkkonsa 
asioita. Luottivatko 
ja tottelivatko he 
silti Jumalaa, kuten 
John oli sanoillaan 
ja esimerkillään 
heitä opettanut? 
Sillä aikaa kun hän 
pohti, Johnin mieli 
täyttyi Raamatun 
ideoista.



John kirjoitti kertomuksen käyttämällä näitä 
ideoita. Kun se oli valmistunut, oli kertomusta 
kopioitu ja levitetty kaikkialle kaupunkiin, 
maahan ja ympäri maailmaa. 
Tänään tämä kertomus, joka 
oli kirjoitettu tyrmän 
sellissä, 
on kenties 
maailman 
parhaiten kirja 
Raamatun jälkeen. 
Nyt Kristityn Vaellus 
on tullut luoksenne.



Loppu
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