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“Taivaassa näemme vanhimmat, 
jotka käyttävät kultaisia kruunuja 
ja heissä näemme miehiä, jotka 
kärsivät maassa. Joitakin 
hakattiin, joitakin poltettiin ja 
villieläimet söivät jotkut sen 
tähden, että he rakastivat 
Taivaan Herraa. 
Nyt heidät on hyvin 
puettu ja saaneet 
iankkaikkisen elämän.”



“Kun kuulen kaiken tämän, 
sydämeni tulee innostuneeksi,” 
huudahti Taipuvainen. “Mutta 
ovatko nuo asiat todella siellä 
meidän ilonamme? Kuinka 
pääsemme osallisiksi taivaan 
autuudesta?” Kristitty 
kohotti ylös Raamattuaan. 
“Herra, taivaallisen 
maan Hallitsija, on 
ilmoittanut siitä 
kaiken tässä Kirjassa.”



“Kaikki, mitä on 
kirjoitettu tänne, jos me 
vilpittömästi olemme 
halukkaita sen 
vastaanottamaan, 
Hän lahjoittaa 
meille ilmaiseksi.”



Mitä enemmän Taipuvainen 
kuuli maasta, jonne hän ja 
Kristitty matkustivat, sitä 
nopeammin halusi hän 
edetä sinne. Hypähtäen 
ylös ojensi hän kätensä 
auttaakseen Kristittyä 
jaloilleen. “Tule, minun 
hyvä ystäväni,” sanoi hän. 
“Minusta on hienoa 
kuulla näistä asioista. 
Pitäkäämme kiirettä.”



Harjaten pölyä ja kuivaa ruohoa takistaan ojensi 
hän samalla Kristitylle hänen Raamattunsa. 
“Lähdetään,” toisti hän. 
Kristitty huokasi syvään. 
“En voi kävellä niin 
nopeasti kuin haluaisin, 
koska minulla on tämä 
taakka selässäni.” 
Yhdessä nämä kaksi 
miestä alkoivat kävellä 
niityn toista reunaa kohti. 
Mutta he eivät olleet 
katsoneet polkua tarkasti. 
Yht’äkkiä…



…siellä, juuri polun puolessa 
välissä, sijaitsi likainen, syvä ja 
vaarallinen räme nimeltään 
Epäröimisen Suo. Yhdessä 
tilanteessa keskustelivat miehet 
iloisesti ihanuuksista uudessa 
maassa, jonne he olivat 
menossa. Seuraavassa 
hetkessä olivat he 
juuttuneet mutaan.



Pian molemmat matkaajat olivat 
peittyneet mutaan. Kristitty alkoi 
vajota mutaan, koska hänellä oli 
painava taakka selässään. “Uh, 
naapuri Kristitty, missä sinä olet 
nyt?”, kysyi Taipuvainen. 
“En tosiaankaan tiedä,” 
vastasi Kristitty.



Taipuvainen tuli vihaiseksi. “Onko 
tämä sitä onnea, josta olet kertonut 
minulle? Jos minä pääsen tästä ylös 
elävänä, niin sinä saat pitää 
taivaallisen maan ihan itselläsi.” 
Suurin ponnistuksin kiskoi 
Taipuvainen itsensä 
vapaaksi, käänsi selkänsä 
Kristitylle ja lähti 
paluumatkalle kotiin.



Nyt Kristitty oli jätety yksin ryömimään Epäröimisen 
Suolla. Kuinka kamalaa olikaan siinä soisessa ja 
mutaisessa vedessä. Huohottaen 
ja huojuen Kristitty yritti päästä 
kiinni tukevaan maahan. 
Miten kovasti hän 
kamppailikaan. Mutta 
hän ei päässyt pois.



Silti Kristitty ponnisteli saavuttaakseen sen puolen 
soisesta lammikosta, joka oli kauimpana hänen 
omasta talostaan ja lähimpänä 
pientä ahdasta porttia. Jos 
hän oli tuhoutumassa, niin 
se tapahtuisi kasvot 
oikeaan suuntaan.



Yhä uudestaan Kristitty yritti. 
Mutta painava taakka hänen 
selässään painoi häntä alas ja esti 
hänen epätoivoiset yrityksensä. 
Näytti siltä, että pyhiinvaellus 
loppuisi juuri sinne mutaan. 

Kun vedet nielivät hänet syvemmälle, näytti siltä, 
että Kristityllä oli kaikki lopussa.



Juuri silloin tuli polkua pitkin mies, jonka nimi oli Apu. Hän 
pysähtyi nähtyään Kristityn. “Ohoi!” huudahti hän. “Mitä 
sinä teet siellä?” Taistellen yhä liejuisessa lammikossa, 
Kristitty selitti syyn.



“Minulle Evankelista -niminen mies kehotti kulkemaan 
tätä tietä.” Kristitty osoitti pientä ahdasta porttia. “Hän 
kertoi minulle, että jos minä menen tuon etäällä olevan 
portin läpi, voin paeta tulevaa vihaa. Kun olin 
menossa portin luokse, minä putosin tänne.”



“Ojenna minulle kätesi,” sanoi Apu. Nojaamalla kauas 
veden reunasta tarttui Apu Kristityn ojennettuun käteen ja 
veti hänet ylös kuivalle maalle. “Nyt, jatka matkaasi,” 
kehotti Apu.



Koska Apu vaikutti ystävälliseltä ja viisaalta, kysyi Kristitty 
häneltä erästä asiaa. “Miksi tätä vaarallista suota ei ole 
kuivatettu niin, että pyhiinvaeltajat, kuten minä, voisimme 
kävellä turvallisesti?”



“Tätä masentavaa rämettä ei voi tasoittaa,” vastasi Apu. “Se 
on paikka, minne kauhea synnin lika virtaa. Pelko, epäusko 
ja saastaisuus päätyvät tänne. Se on kauhun paikka niille 
sieluille, jotka tahtovat olla puhtaita.”



“Ei ollut kuninkaan tahto, että tämä Paikka jäisi pahaksi. 
Mutta Kuninkaan Sana paljastaa, että on otettava askeleita 
jopa tässä suossa.” Apu hymyili rohkaistaakseen Kristittyä. 
“Maaperä on hyvää toisella puolella porttia,” lupasi hän.



Sillä aika mudassa 
tahraantunut 
Taipuvainen oli tullut 
jalat särkevinä takaisin 
kotiin. Jotkut naapurit 
sanoivat häntä 
viisaaksi mieheksi, 
koska hän oli 
palannut; jotkut 
nimittelivät häntä 
typeräksi, koska oli 
ylipäätään lähtenyt. 



Jotkut haukkuivat 
häntä pelkuriksi, 
koska hän oli 
hylännyt polun heti 
ensimmäisten 
vaikeuksien 
ilmaannuttua. 
Taipuvainen yritti 
selittää, miksi hän 
oli alkuaan lähtenyt 
Kristityn mukaan 
ja sitten päättänyt 
palata kotiin. 



Pian naapurit jättivät 
Taipuvaisen yksin ja 
alkoivat pilkata Kristittyä 
ja hänen haluaan tulla 
pelastetuksi. Sillä aikaa 
väsynyt ja kenties 
hieman pelokkaana 
siitä, mitä muita 
vaikeuksia hän 
saattaisi kohdata, 
raahusti Kristitty 
yksinäistä polkuaan 
pitkin kohti ahdasta 
porttia, jossa hän 

toivoi saavansa   apua.



Sen jälkeen suuri varjo lankesi Kristityn polun ylitse. Kristitty 
katsoi väsyneenä ylöspäin. Siellä seisoi mies polulla 
hajareisin. “Minä olen herra Maailmanviisas,” 
esitteli mies itseään. 
“Järkeilemisen Kaupungin 
kansalainen.” 
Järkeilemisen Kaupunki 
oli Paikka, jossa 
jokainen teki, mitä 
halusi, ei mitä 
Jumala halusi.



Herra Maailmanviisas tuijotti uteliaasti Kristittyä. Hän 
aavisti, kuka tämä rapautunut matkaaja oli, koska Kristityn 
pakouutinen Turmion kotikaupungista oli muuttunut koko 
maan puheenaiheeksi.



“No niin, hyvä ystävä, minne sinä olet matkalla niin 
rasittavalla tavalla?” kysyi Maailmanviisas. Kristitty huokasi. 
“Todellakin rasittavalla,” myönsi hän. “Olen menossa tuolla 
etäällä olevalle ahtaalle portille, jossa minulle kerrotaan, 
miten minä pääsen eroon taakastani.” “Onko sinulla vaimo 
ja lapsia?” kysyi toinen mies. “Kyllä,” vastasi Kristitty, “mutta 
olen niin raskautettu, että en voi saada iloa edes 
perheestäni.”



“Kuuntelisitko, jos antaisin sinulle neuvon?”, kysyi mies. 
“Kyllä, jos se on hyvä neuvo. Minä tarvitsen apua,” vastasi 
Kristitty. “Minun neuvoni on, että hankkiudu eroon 
taakastasi niin pian kuin se on mahdollista,” sanoi mies. 
“Sitähän mina koetan tehdä,” totesi Kristitty. “En saa sitä 
pois itse. Enkä tiedä ketään, joka saisi!”



“Kuka kertoi sinulle, että voisit mennä ahtaalle portille 
päästäksesi eroon taakastasi?” kysyi herra Maailmanviisas. 
“Mies, jonka kohtasin, oli tärkeä ja kunnioitettava henkilö,” 
vastasi Kristitty. “Hänen nimensä, kuten muistan, on 
Evankelista.”



“En arvosta paljoa hänen neuvoaan”, paheksui toinen mies. 
“Ei ole olemassa niin vaikeuksien täyttämää tietä 
maailmassa kuin polku, josta hän kertoi, että sinun pitäisi 
sitä pitkin kulkea. Tulet sen huomaamaan, jos edelleen 
noudatat hänen neuvoaan. Lika 

ylläsi on vasta alkua!”



“Kuuntele minua, sillä olen sinua vanhempi,” jatkoi mies. 
“Sillä tiellä tulet kohtaamaan uupumusta, kipua, nälkää, 
vaaroja, miekkoja, leijonia, lohikäärmeitä, pimeyttä ja jopa 
kuolemaa. Miksi sinun pitäisi heittää pois elämäsi antamalla 
tuntemattoman neuvon vaikuttaa 

sinuun?”



“Miksi, herra,” sanoi 
Kristitty, “tämä taakka 
selässäni on paljon 
kauheampi kuin nuo 
asiat, joista sinä 
mainitsit. En välitä 
siitä, mitä minulle 
tapahtuu 
matkalla, kunhan 
minä saavun 
paikkaan, missä 
saan vapautuksen 
tästä taakastani.”



“Miten sinä alkujaan 
päädyit saamaan tuon 
taakan?” kysyi mies. 
“Lukemalla tätä Kirjaa, 
joka on kädessäni,” 
vastasi Kristitty. 
“Niin minä 
ajattelin,” sanoi 
mies. “Niinkuin 
toiset heikot 
miehet, olet 
sekaantunut asioihin, 
joka ovat käsityskykysi 
yläpuolella.”



“Minun täytyy löytää 
helpotus tästä taakasta,” 
intti Kristitty. “Mutta 
miksi sitä pitäisi etsiä 
tuolla tavalla?” 
vastasi mies. 
“Minä voin 
opastaa sinua 
huojentumaan 
keinolla, joka 
ehkäisee vaaroja 
ja tarjoaa turvallisuutta, 
ystävyyttä ja 
tyytyväisyyttä.”



Herra Maailmanviisas osoitti lähellä 
olevaa kylää. Tuonnempana Siveys 
-nimisessä kylässä,” sanoi hän, 

“siellä asuu mies 
nimeltään Lainkanta
sekä hänen poikansa

Hieno Käytös. 
Hänellä on taito 

irrottaa taakkoja
ihmisten hartioilta. 

Hän on auttanut 
monia muita.”



“Jos hän ei ole kotona,” neuvoi 
herra Maailmanviisas, “hänen 
poikansa osaa auttaa yhtä paljon

kuin se vanha mies itse.
Siellä  Siveydessä,

Lainkannan ja Hienon
Käytöksen avulla,
pääset vapaaksi

taakastasi.”



Kristityn uudella neuvonantajalla
oli lisää ohjeita. “Jos haluat
muuttaa kotikaupungistasi

Siveyteen, on siellä tyhjiä
taloja vuokrattavana.
Lähetä sinne vaimosi

ja lapsesi ja asu
onnellisesti hyvien

naapurien
keskuudessa.”



‘Jos tämä on totta,’ ajatteli Kristitty, 
‘minun viisain siirtoni on noudattaa 
hänen ohjettaan.’ “Herra!”, kysyi hän. 
“Mikä on minun tieni tämän 
rehellisen miehen talolle?” 
“Mene tuolla 
kauempana olevan 
korkean kukkulan 
yli ja ensimmäinen 
talo, johon tulet, 
on hänen,” 
oli vastauksena.



Niin Kristitty poikkesi alkuperäiseltä 
tieltään mennäkseen herra 
Lainkannan talolle saadakseen apua. 
Mutta kun hän saapui lähelle 
kukkulaa, näytti se pelottavan 
korkealta ja oli riipuvan 
näköinen hänen 
yläpuolellaan kuin 
se olisi juuri 
putoamassa hänen 
päähänsä. Hän 
seisoi paikallaan 
eikä tiennyt, mitä 
pitäisi tehdä.



Kristitystä myös taakka tuntui 
entistä painavammalta kuin 
tiellä, jonka Evankelista oli 
näyttänyt hänelle. Kun hän 
seisoi siellä, suuret 
tulenliekit syöksähtivät 
kukkulan sivulta. 
Kristitty vapisi ja 
hikoili kauhuissaan, 
koska pelkäsi 
palavansa poroksi.



Nyt Kristitty katui, että oli 
noudattanut herran 
Maailmanviisaan neuvoa. Kun 
hän seisoi siellä, huomasi hän, 
että joku oli tulossa hänen 
luokseen. Kun hän näki, 
kuka tämä oli, punastui hän 
häpeästä. Se oli Evankelista. 
Kun hän saavutti Kristityn, 
tuijotti Evankelista häntä 
vakavasti. “Mitä sinä 
teet siellä?” tivasi hän.



Kristitty katseli sinne ja tänne. 
Hän ei tiennyt, mitä olisi 
sanonut. Hän seisoi 
sanattomana painaen päänsä 
häpeästä. “Etkö sinä ole se 
mies, jonka löysin itkemästä 
Turmion kaupungin muurien 
sisäpuolella?” kysyi 
Evankelista. Kristitty 
nyökkäsi. “Kyllä, hyvä 
herra, minä olen se 
mies.” Evankelistan 
kasvoilta paistoi hänen 
pettymyksensä.



Evankelista: “Enkö minä osoittanut sinulle polkua pienelle 
ahtaalle portille?” Kristitty: “Kyllä, hyvä herra.” Evankelista: 
“Miksi sitten olet niin nopeasti poikennut sivuun? 

Olet nyt poissa polulta.”



Kristitty: “Niin pian kun pääsin Epäröimisen Suosta yli, 
tapasin herrasmiehen, joka suostutteli minua, että voisin 
löytää tuossa kylässä miehen, joka voisi ottaa pois taakkani.”



Kristitty kertoi Evankelistalle koko kertomuksen, miten hän
poikkesi polulta. Hän katsahti ylös pelottavaan vuoreen.   

“Sitten mina tulin tähän paikkaan,” sanoi hän, “mutta pelko
esti minua menemästä eteenpäin. Nyt en tiedä,

mitä pitäisi tehdä.”



“Minä näytän sinulle Jumalan sanat,” sanoi Evankelista 
vapisevalle Kristitylle. Evankelista avasi Kirjansa. “Katsokaa, 
ettette hylkää Häntä, joka puhuu,” aloitti hän. “Me emme 
pääse pakenemaan, jos käännymme Hänestä pois, joka 
puhuu Taivaasta.”

“JOS JOKU 
KÄÄNTYY POIS…”



“JOS JOKU  
KÄÄNTYY POIS…”

Evankelista myös luki nämä sanat. “Vanhurskaat elävät 
uskosta, mutta jos joku luopuu, minun sieluni ei mielisty 
häneen.” Hän katsoi eteensä. “Sinä olet se mies,” syytti hän. 
“Sinä olet hylännyt Korkeimman neuvon.”



“JOS JOKU  
KÄÄNTYY POIS…”

Kristitty lankesi maahan kuin kuollut. “Voi minua. Olen 
hukassa,” huusi hän. Evankelilsta tarttui hänen oikeaan 
käteensä ja auttoi hänet ylös. “Kaikenlaiset synnit annetaan 
ihmiselle anteeksi,” sanoi hän. “Älä ole epäuskoinen, vaan 
uskovainen.”



“Kuuntele tarkasti asioita, joista kerron sinulle nyt,” varoitti 
Evankelista. “Herra Maailmanviisas petti sinua. Hän haluaa 
elää maailmallisella tavalla ja hän vihaa Jumalan teitä 
(ristiä) ja siksi hän yrittää petkuttaa 
niitä, jotka etsivät Jumalan teitä.”



“Herra Lainkanta kantaa itse Jumalan lain rikkomisen 
kuormaa. Hän kertoo toisille, että he voivat päästä 
taakastaan pitämällä Jumalan lain – mutta hän ei ole 
löytänyt keinoa noudattaa sitä itse. 
Hän ei voi auttaa sinua, Kristitty. 
Eikä hänen tekopyhä poikansa 
Hieno Käytös.”



Tämän jälkeen Evankelista alkoi rukoilla. Kristityn hiukset 
nousivat pelosta, kun sanat kuuluivat jykevinä taivaalle. 
“Moninaiset lain teot ovat kirottuja. Kirottu on jokainen, 
joka ei tee kaikkia Lain 
Kirjan ohjeita, jotka on 
siihen kirjoitettu.”



Niinpä Kristitty luuli, että 
tottelemattomuudesta tulee 
kuolema. Hän alkoi itkeä ja 
katua sitä, että hän oli 
tavannut herra 
Maailmanviisaan. Hän 
nimitti itseään todella 
ääliöksi, että oli 
noudattanut sellaista 
neuvoa. Hän häpesi sitä, 
että oli niin helposti 
johdateltu pois polulta.



“Mitä sinä ajattelet, 
herra?”, tivasi Kristitty 
Evankelistalta. “Onko 
enää toivoa?” Voinko 
palata takaisin polulle, 
joka johdattaa ahtaalle 
portille? Olen 
pahoillani, että 
kuuntelin sitä miestä. 
Voinko saada syntini 
anteeksi?”



“Olet tehnyt kaksi syntiä,” 
vastasi Evankelisa. “Sinä 
jätit hyvän tien ja kuljit 
kiellettyä polkua pitkin. 
Silti, Mies portilla tulee 
ottamaan sinut vastaan. 
Kunhan et enää poikkea 
tieltä.” Kiitollisena 
Kristitty kiirehti koko 
matkan ahtaalle portille.



Koputtaen innokkaasti portilla Kristitty huudahti: “Voinko 
minä nyt tulla sisälle tästä? Onko hän siellä sisäpuolella 
laupias, vaikka olen ollut ansioton kapinallinen? Sen jälkeen 
en lakkaa ylistämästä Häntä korkeuksiin.”

“Kolkuttakaa, niin teille avataan.”



“Kolkuttakaa, niin teille avataan.”

Kristitty koputti yhä uudelleen. Jonkin ajan kuluttua vakava 
henkilö nimeltään Hyvä Tahto vastasi hänen 
koputukseensa. “Kuka siellä on?” huusi hän portin 
sisäpuolelta. “Mistä sinä tulet? Mitä sinä haluat?” 



“Kolkuttakaa, niin teille avataan.”

“Olen köyhä ja taakoitettu syntinen, joka tuli Turmion 
kaupungista – Mutta minä olen menossa Siionin Vuorelle, 
jotta vapautuisin tulevasta vihasta. Minun täytää mennä 
tämän portin läpi, jotta pääsisin sinne. Voisitko sinä päästää 
minut sisään?”



“Kyllä minä haluan sitä 
koko sydämestäni,” 
vastasi herra Hyvä Tahto 
avaten portin. Sillä aikaa 
kun Kristitty astui siitä 
läpi, tarttui Hyvä Tahto 
hänen käteensä ja 
nykäisi siitä. “Miksi sinä 
teet niin?”, kysyi 
ällistynyt Kristitty.



“Pienen matkan päässä 
tästä portista sijaitsee vahva 
linna,” kertoi Hyvä Tahto 
Kristitylle. “Meidän 
vihollisemme Kapteeni 
Beelsebub ja hänen 
sotilaansa ampuvat nuolia 
niihin, jotka tulevat tälle 
portille. He haluaisivat, että 
pyhiinvaeltajat mieluummin 
kuolisivat, kuin 
menisivät sisälle.”



Kristitty huokaisi 
helpotuksesta päästyään 
turvallisesti sisäpuolelle. 
“Kuka ohjasi sinut tänne?” 
kysyi Hyvä Tahto häneltä. 
“Evankelista,” sanoi 
Kristitty. “Hän kertoi, että 
sinä, herra, voit neuvoa 
minulle, mitä minun 
pitää tehdä.”



Jatkuu…
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