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Suomalaisessa kirjallisuudessa on wielä tuntuwa
puute kelwollisista matkakertomuksista, jonkatähden Vii-
purin Kirjallisuusseura päätti ryhtyä tämän puutteen
poistamiseen. Waikea oli määrätä, mitkä teokset tällä
alalla etupäässä ansaitsiwat tulla suomennetuiksi, sillä
matkakertomusten luku, muilla edistyneimmillä kielillä,
on erinomaisen suuri. Kirjallisuusseura luuli kuitenkin
parhaaksi, alottaa tämän toimensa tässä nyt ilmautuwalla
teoksella, joka kertoo meille erittäinkin sen maan nykyistä
tilaa ja oloa, johon kristityn mailman kalliimmat muistot
owat liitetyt, sen pyhän maan, joka jo lapsuudesta saakka
on tullut meille jokaiselle niin rakkaaksi.

Kirjan kelwollisuutta todistaa parhaiten sen suuri
menekki Ruotsissa, jossa jo kymmenkunnan lvuodenkuluessa
seitsemäs painos siitä on ilmaantunut.

Nupurissa Tammikuussa 1877.





Mutka Tukholmista Honztllnlino^okiin.

20 päimänä 1859 jätimme me Tukholmin
W^> sataman, matkataksemme uhkealla „Swea" nimi-

" sellä höyrylaimalla Lyypekkiin. — Aamu oli kylmä,
tuuli tiimi tuimasti ja talmen ensimäiset lumisinkaleet al-
koimat jo lentää ilmassa, niin että kotikaupunki oli peit-
tynyt harmahtamaan maippaan, kun me heitimme sille
miimeisen Mhymäisemme. Kun matkattiin Tukholmin
saariston läpitse, rupesi tuuli puhaltamaan yhä rajum-
min ja lumentulo lisääntyi samassa niin, että meillä mih-
doin oli täydellinen lumipyry. Saamuttua Dalarö'hön,
päätti kapteeni Nylsn, ettei mentäisi merelle, maan las-
kettaisiin tässä ankkuriin ja odotettaisiin parempaa ilmaa.
Kello 4:ltii seuraamana aamuna saatoimme me taasenpitkittää matkaamme ja laskimme ankkuriin illalla, kun jo
oli pimeä, juuri lähellä Kalmaria, onnellisen maikka
keinmvan matkan perästä.

Toisena piiiwiinä illan päälle tulimme Ystao'iin
ja menimme merelle taasen k:lo 10 aikaan. Kun huome-
neltain seuraamana päimänä heräsimme, hamaitsimme ettei
Masini enää tehnyt tehtiimäiinsii, maikka höyrylaiman hei-
lumasta liikunnosta Moimme päättää että mielii olimme
ulapalla aukealla. Kun tulimme laiman kannelle, saimme
kuulla että pyöräin akseli oli katkennut k:lo 1 aikaan yöllä.

Ousimäinen FuKu.



6 Ensimiiinen luku.

Alus lepäsi nyt kahdessa ankkurissa juuri lähellä Skoo-
nen rannikkoa, muutaman peninkulman päässä Mad'ista.
Wähän matkan päässä Sweasta wirui eräs kuunari, kus-
kattuna maalle' Se oli karahtanut karille yön kuluessa,
melkein samaan aikaan kuin me olimme laskeneet ankku-
riin. Tuontuostllkin hyökkäsiwät suuret aallot tuon ran-
nalle ajautuneen aluksen ylitse, niin että hyrsky lensi kor-
kealle ilmaan, joka oli suurellainen, mutta hirmuttawa näky.

Kapteeni olikohta aamusella lähettänyt sanan Mad'iin
hankkimaan höyrywenettä, joka wetäisi meidät satamaan;
mutta kun se luultawasti ei saapuisi, ennen kuin wasta
seuraamana päiwänä, pyysiwiit muutamat matkustajista,
että kapteeni jollakin laiwan weneellä laskisi heidät maalle,
jonka hän myös suwaitsi. Meitä läksi silloin kuusi hen-
kilöä, joiden joukossa oli m:r Io un ger, syntysin englan-
tilainen, nyt asuwa turkin konsulina Cadix'issa Espan-
jassa, sekä muutamia ruotsalaisia ynnä minun matka-
kumppanini, paroni Lejonhufwud, ja minä. Me otimme
esille matkasäkkimme, jotkakaikki sälytettiin laiwan suureen
wenheesen, joka sitte laskettiin alas mesille. Köysiportaat
ripustettiin aluksen perään, ja niitä myöten oli meidän
kapuaminen alas tuohon keinuwaan wenheesen; sillä meri
kiiwi niin rajusti, etemme woineet käyttää tawallisia kiin-
teitä laskuportaita. Nuo kaidat portaat, joita laiwan
liikunto heilutteli edes takaisin, näyttimät meistä jotenkin
epäwakaisilta, kuitenkin uskalsimme me yrittää, ja hetkenajan perästä olimme kaikki onnellisesti päässeet wenhee-semme. Wenhe irroitettiin aluksesta, ja wiisi riwattaa
matruusia tarttui airoihin ja rupesiwat soutamaan meitä
maalle. Wenheemme keinui kuin pieni lastunen aalloilla,
kuitenkin saattoi sen wakaasta kulusta nähdä, että se oli
rakettu suurta merta warten ja juuri aiottu tämmöisilleretkille kuin tämä.

Kun sillä tawoin olimme lähestyneet rannikkoa, näkyi
rannalla koko joukko katselijoita, jotka uteliaasti pitiwät
silmällä meidän kulkuamme. He rupesiwat wiittaamalla
ilmoittamaan meille, ettemme woineet nousta maalle siinä
paikassa, jossa aiomme. Me teimme siis käännöksen, sou-
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taaksemme ulos ulapalle taasen, ja olisimme, ennen kuin
sitä aawistimmekaan, tulleet matalalle aaltojen hyrskyyn,
jossa, joka kerta kun wenhe waipui alas aaltoihin, airot
pohjasiwat, waikka olimme kaukana rannasta. Me pää-
simme kuitenkin onnellisesti sywälle wedelle taasen, ja muu-
tamat kalastajat soutiwat nyt ulos meidän luoksemme
pienellä wenheellä ja weiwät meidän maalle, kaksi aina
erältään, ja sen perästä kaikki meidän kapineemme.

Meitä otettiin ystäwällisesti wastaan eräässä mö-
kissä, jossa saimme muuttaa waatteita, sillä muutamat
meistä oliwat tulleet jotenkin läpimäriksi tuossa awonai-sessa wenheessä. Illan päälle saimme hewosia, niin että
woimme matkata lähimpään kestikiewariin, jossa lepä-
simme yötä.

Toisena päiwänä jatkettiin matkaa Malmö'hön ja
sieltä yli Juutinrauman Kyöpenhaminaan. Täällä
majautuimme me kaikki samaan hotelliin. Ne matkan-
waiheet, joita yhteisesti olimme saaneet kokea, oliwat yh-
distäneet meidät niin, että tuntui melkein siltä kuin kuu-
luisimme kaikki samaan perheesen.

Vietettyämme muutaman piiiwän Kyöpenhaminassa,
matkasimme rautatietä Korsör'iin, sieltä höyryweneellä
Kiel' iin, ja sitten rautatietä Hampuriin.

Täältä pitkitettiin matkaa Saksanmaan läpitse, jossa
wiiwyimme päiwän, kaksi, yhdessä ja toisessa kaupungissa.
Berlin'issä, jonne saawnimme warhain eräänä sunnun-
tlli-aamuna, käwimme kuulemaan erästä kuuluisata saar-
namiestä, pastori Knallia, ja harwoin olen kuullut sem-
moista saarnaa, kuin silloin kuulla sain; niin sydämelli-
nen, innokas ja wäkewä se oli.

Seuraawana päiwänä käwimme pastori Knak'in
luona ja mietimme hänen seurassansa monta kallista hetkeä.
Hän näytti olewan oikean ewankelisen opettajan perikuwa,
jonka sekä sanat että olento oli eläwä saarna ristiinnau-
litusta. Ikäwyydellä ja kaipauksella sanoimme me hänelle
wihdoin Mhywäiset ja pitkitimme matkaamme.

Matkalla Berlinistä Leipzigiin siwusimme me
hywin läheltä Wittenbergin — sen kaupungin, jossa
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Leipzigissä tulimme tutuiksi useain armollisten mies-
ten kanssa, joiden joukossa oli t:ri Besser, tunnettu hywän
piplia-teoksen ulos-antajana, jota teosta myöskin on
rumettu ruotsiksi kääntämään, sekä t:ri Granl, erään lähe-
tyslaitoksen esimies. Hanen kodissaan tapasimme me wiisi
ruotsalaista, joita walmistettiin tuohon tärkeään lähetys-
saarnaaja-ammattiin.

Leipzigistä matkasimme me Dresden'iin, jossa
käwimme katsomassa sitä kuuluisaa taulu-kokousta, sitä
yhtä kuuluisata „V3ihreää Holmia" suunnattomine aartei-
neen, sekä useita muita kalliita kokouksia.

Matkalla Dresden'istä Prag' iin kuljimme sen iha-
nan wuoriseudun liipitse, jota nimitetään Saksilaiseksi
Schweitz'itsi. Täällä seurasi rautatie hywän matkaa Elbe-
wirran wasenta rantaa, ja molemmin puolin kohosi hir-
muisia wuorentörmiä, toinen toisensa ylitse, aina siintii-
wään etäisyyteen asti. Milloin oliwat wuoret peitetyt
wiiniköynnöksillä ja metsillä, näyttäen penkeren-tapaisilta
puutarhoilta ja puistoilta, milloin oliwat ne taasen ihan
alastomat jakohosiwat korkeuteen kuin suunnattoman suuret
luonnolliset linnoitukset. Tämän ihanan alppimaan läpitse
kiirehti nyt tuo nopsajalkanen höyryhepo, wetäen peräs-
sään pitkän junan waunuja, eikä mikään estänyt senkulkua. Toisinaan olimme sywän lakson pohjassa, ylt-
ympäri ympäröittyinii korkeilta wuorilta, josta ei näyt-
tänyt olewan mitään uloskäytiiwiiä; mutta höyryweturi
löysi aina semmoisen, joko kiertämällä jotakin jyrkkää
kalliota, tahi ajamalla suoraan läpi hirmuisen wuoren
jotakin mahtllwaa tunnelia myöten. On todellakin ihmet-
teleminen sitä suurta keksintöä, että yhdellä ainoalla pie-

Lutherus eli, ja näimme illan hämärässä sen kirkon tor-
nit, jonka portin päälle tuo suuri uskonpuhdistaja löi
tunnetut Väitteensä katolisen kirkon erehdyksiä wastaan.

Wähiin ajan perästä senjälkeen matkasimme yli
Breitenfeld'in ja Lutzen'in tappelukenttäin, joilla esi-
isämme kolme-tymmen-wuotisen sodan aikana saiwat
kaksi loistawaa woittoa, ja jossa suuri Kustaa Adolfimme
kaatui.
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nellä höyryweturilla woidaan kuljettaa pari kolme-kym-
mentä suurta waunua, matkustajilla ja tawaroilla las-
tattuna, wahwinta wauhtia yli korkeuksien ja taksoin, läpi
hirmuisten wuorten ja suoraan poikki leweiiin wirtain.

Pragissa wiiwähdimme muutamia päiwiä. Se oli
Manhan-aikuinen, wiehättäwä kaupunki, monella muisto-
merkillä muinais-ajoista. Eräältä wuorentörmältä, Hrad-
schin, joka kohouu kaupungin yhdestä kulmasta, on ihana
näkö-ala yli kaupungin ja sen lähiseudun. Heti törmän
juurella näkyy hirmuisen suuri wanhanaikuinen rakennus;se on Wallenstein'in palatsi, tuon suuren itäwaltalaisen
sotapäällikön kolmekymmen-wuotisen sodan aikana; kap-
paleen matkaa etäämpänä juoksee Moldau (yksi Elben
lisiijokia) suoraan läpi kaupungin, ja sen joen ylitse wie

kaksi suurta siltaa, joista toinen on siewii, sutjakka rip-
puwa-silta, nykyajan rakennustapaa, toinen wanha suurel-
lainen kiwisilta, koristettu koko joukolla muotokuwia keski-
ajalta. Tätä siltaa yrittiwät ruotsalaiset rynnäköllä saada
waltaansa, kun he kolmekymmen-wuotisen sodan loppu-
puolla oliwat walloittaneet toisen puolen kaupunkia; mutta
se ei heille onnistunut. Toisella puolella wirtaa näet
sitten muun osan kaupunkia monen kaunisten rakennus-
tensa ja korkeain kirktotornicnsa kanssa, ja tuolla näköalan
perässä kohouu kauniita suurellaisia wuorentörmiii, niin
kauaksi kuin silmä kantaa. Todellakin ihana näky, jota
me katselimme juuri kun laskeman auringon säteet sitä
walaisiwat.

Pragista kulki matkamme sitten Wieniin, joka
on muhkea kaupunki wiehättäwän ihanilla ympäristöillä,
joista me käwimme katsomassa tuota suloista Schön-
brunn'ia, erästä keisarillista huwilinnaa, jossa Napo-
leon I:llä oli piiäkortteerinsa ww. 1805 ja 1806, sitte
kun hän oli walloittanut Wienin. Muuten oli kaupunki
jotenkin muiden Europan mantereella olemien suurempain
kaupungein kaltainen.

Wienistä matkasimme rautatietä Pest' ii n, Unka-
rin suurimpaan kaupunkiin, joka on mitä kauniimpi niistä
kaupungeista kuin tähän saakka olemme nähneet, hywin
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rakettu ja leweillii kaduilla. Sen asema on juuri Tona-
wa-wirran warrella; ja wastapäätä Pestiä Tonawan toi-
sella rannalla on Of en, Unkarin pääkaupunki. Nämät
molemmat kaupungit omat yhdistetyt suurellaisella riip-
puwalla sillalla, joka on rakettu niin korkealle yli wirran,
etta höyrylaiwat woiwat uida sen alitse. Sattuipa juuri,
kun me ensi kerran matkasimme sen ylitse, että saimme
nähdä suuren höyrylaiwan kulkewan jalkaimme alta.

Pestissä astuimme eriiäsen noista kauniista Tona-
wan höyrywenheistä, matkustaaksemme pitkin wirtaa Mus-
talle Merelle ja senkautta Konstantinopoliin.

Meidän höyryaluksemme oli erinomaisen mukawa;
siinä oli kaksi kerrosta, joista alimmainen oli makauskam-
miona ja ylimmäinen awarana salina, yltympäri ympä-
röittynä suurilla akkunoilla, joista moi katsella maisemia,
joiden kautta matkamme käwi, ja se oli meille erinomai-
nen onni, me kuin tätä matkaa teimme jo alkaneella kyl-
mällä wuoden ajalla. Matkustajia ei ollut monta, ja
se teki meidän matkamme sitä hupaisemmaksi; ja koska
me päiwiit umpeen oleskelimme tuossa yhteisessä salissa,
tulimme pian jotenkin tutuiksi toinen toistemme kanssa.

Niissä monissa keskusteluissa, joihin näinä päiwinä
yhden ja toisen matkakumppanini kanssa jouduin, tuli
useasti puhe hengellisistä aineista, jolloin sam tilaisuu-
den kuullella heidän eri mieliänsä elämän tärkeimmistä
kysymyksistä. Muutamat näyttiwät olewan warsin huo-
lettomia kaikista uskon asioista ja eliwät waan päiwänsä
illalle, tyytywäisinä, kun waan pysyiwät werhossa ja ruu-wassa. Toiset taas oliwat filosofeja ja heillä oli jokai-
sella oman järkensä jälkeen muodostettu uskontonsa, jotka
kaikki enemmän tai wähemmän erosiwat toinen toisistaan,
mutta kuitenkin siinä oliwat yhdenlaiset, että sotimat raa-
mattua ja sen - oppia wastaan. Keskellä tätä kirjawaaseuraa oli myöskin matkustajain joukossa eras jotenkin
iällinen, lihawa roomalais-katolinen arkkipiispa, piispan-
risti rinnassa, punainen lakki päässä ja musta, pitkälie-
peinen kauhtana yllä; jos sitten olisit puhunut hänenkanssansa, olisi hän woinut opettaa sinulle yhtä ja toista
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paawin wirheettömyydestä, anekirjain ostamisen hyödylli-
syydestä, kuinka waarallista on lukea raamattua, ja kuinka
tarpeellinen wiimeinen woiteleminen on sille, joka tahtoo
autuaana kuolla j. n. e.

Odottamaton ilo oli siis minulle, kun keskellä tätä
uskottomuutta ja harha-uskoisuutta tapasin kaksi henkilöä,
jotka etsiwät totuutta ja oliwat alttiit sille. Nämät kaksi
oliwat katolilaisia naisia, toinen unkarilainen, toinen ita-
lialainen. Edellinen kertoi minulle, että hän oli saanut
kaswlltuksensa eräässä luostarissa ja oli jo warhain ruwen-
nut huomaamaan kirkkonsa suuria Mikoja; olipa hän yhteen
aikaan jo ollut kääntymäisillciän protestantilaiseksi, mutta
sukulaisensa estiwät hänen siitä. Hän sanoi nyt olewansa
iloissaan etta oli kohdannut protestantilaisen ja kyseli
minulta yhtä ja toista Lutherista ja hanen opistansa, ja
toiwonsa oli saada omaksensa raamatun, josta hän itse
woisi tutkia totuutta. Jälkimäinen sitä wastaan piti kir-
kostansa suuresti eikä näyttänyt milloinkaan olleen aikeissa
luopua siitä, mutta hän tunsi aiwan hywin piplian, jota
kirjaa hän tawallisesti luki joka päiwä, ja osasi useita
lukuja sekä wanhasta että uudesta testamentista ulkoa.
Hän tunnusti uskon lesukseen ja hänen sowitukseensa
olewau ainoan keinon syntisen vanhurskauttamiseen ja
pelastukseen. Joka kerta kuin hänen kanssansa puhuin,
kummastutti minua enemmän tai wähemmän, että olin
kohdannut semmoisen katolilaisen.

Tässä seurassa matkasimme me nyt alas Tonawaa
myöten, jolla ensimäisinä päiwinä, niin kauan kuin se
wielä juoksi Unkarin lakeusten läpitse, ei ollut mitään
merkillisempäii meille näytettcimänä; mutta jätettyämme
Unkarin, juoksi Tonawa rajana Turkin ja Walakian
wälillä, ja näköalat tuliwat yhä ihanammiksi. Joka taholla
näkyi hirmuisia wuorentörmiä, joiden wälistä tuo mah-
tawa wirta luikerti milloin niin hiljakseen, että tuskin
woi huomata Meden kulkua, milloin taas niin rajusti,
että mesi kuohui noita jyrkkiä wuorenseiniä wastaan.
Tama seutu muistutti suuresti mieleeni Saksilaista
Schweitziii, jossa Elbe juoksee korkeain wuorten wälissä,
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Koska se höyryalus, jota me tähän asti olimme
käyttäneet, oli palajama Pestiin, täytyi meidän nousta
maalle ja ottaa kortteerimme eräässä hotellissa. Kaikista
matkustajista oli enää ainoastaan neljä jälcllä, joilla oli
aikomus pitkittää matkaa Konstantinopoliin, nimittäin
eräs nuori italialainen ja hänen sisarensa, sama nainen
josta tässä ylempänä olen puhunut, minun matkakump-
panini ja minä; nuo muut oliwat jo edellisenä päiwänä
jättäneet aluksen Orsoivassa.

Marraskuun 18 p:nä saawuimme me, miiden piii-
wäsen matkan perästä Tonamalla, Galatz'iin, erääsen
kaupunkiin Moldomassa. (Galatz'issa piti meidän muut-
taa toiseen höyrylaimaan, joka oli miewä meidät alas
Millä olewaa osaa Tonawasta ja sitten yli mustan
meren Konstantinopoliin). Kun samvuimme Galatziin,
saimme kuulla, ettei meidän höyrylaiwamme wielä ollut
tullut, ja lähes neljätoista päiwää oli turhaan odotettu
useita höyrylaiwoja, joiden piti tulla Konstantinopolista;
syynä niiden wiipymiseen oli ankara myrsky, joka raimosi
Mustalla Merellä.

maikka täällä Tonawa oli paljoa leweämpi kuin Elbe ja
nuo ympäröimät muoret paljoa korkeammat kuin Saksissa.

Kaupunki itse oli rakennettu hymin suurelle alalle,
mutta huoneet oliwat pienet sekä etäällä toisistaan, ja
täällä woimme asukasten omituisesta, romantillisesta waa-
tetuksesta nähdä, että lähenimme Itämaita.

Kun täällä olimme odottaneet neljä päimiiii, saapui
Miimein eräs höyrylaima Konstantinopolista. Se oli
taistellut kauhistawan myrskyn kanssa ja oli miipynyt
kaksitoista piiiwää matkalla Konstantinopolista Galatz'iin,
Maikka tämä matka tamallisesti tehdään noin 40 tiimassa.
Kun se kerran oli koettanut ankkuroida, oliwat molemmat

Se hotelli, jossa me asuimme Galatz'issa, oli jo-
tenkin meidän keskinkertaisten kestikiemaritaloin kaltainen
Ruotsissa; mutta ne pciimiit, jotka me siellä mietimme,
kuluimat warsin pikaiseen, sillä me olimme hymässä seu-rassa.
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Seuraawana päiwänä oli myrsky kokonaan tauon-
nut, eikä tuuli käynyt juuri ensinkään; me saatoimme
siis turwallisesti lähtea ulos tuolle wapaalle, aukealle
merelle, joka nyt oli tyyni ja hiljainen, waikka sen pin-
nalla käwi pitkiä maininkeja, muistoja edellisten päiwäin
taisteluista.

Me matkasimme tällä höyrylaimalla alas mirtaa
myöten, kunnes tulimme Sulinaan, eriiäsen turkkilaiseen
kaupunkiin, joka on juuri Tonawan suussa Mustan Me-
ren rannalla. Tuuli oli wielä tuima, meri käwi rajusti,
ja ympäri koko rannikkoa kuohuiwat aallot, siirtyen luo-
toihin. Erään tulitornin huipussa heilui musta lippu
merkiksi, että purjehdus oli määrällinen; meidän oli sen-
tähden ankkuroiminen ja odottaminen parempaa aikaa.
Siellä täällä näimme aluksen-hylkyjä, jotka oliwat karah-
taneet karille tuon ankaran myrskyn aikana, ja me saimme
tuulla että lähes kahdeksankymmentä haaksirikkoa oli ta-
pahtunut Mustalla Merellä näinä kauhistamina myrsky-
piiiminii, ja niissä oli moni ihminen henkensä menettänyt.

ankkuriketjut katkenneet, niin että laiwan oli koettaminen
pysyä aamalla merellä, miten waan moi.

Me matkasimme siten kaiken sen päiwciä ja meillä
oli ihana ilma. Myöhään illalla, kun jo oli pimeä,
astuin minä laiwan kannelle, ja siellä kohtasi minua suu-
rellainen näky. Joka taholla ympärilläni näin ainoas-
taan tuon amaran, aukean ulapan, ihan pimeänä ja kolk-
kona, mutta se kuohu, jonka laiwan pyörät kohottiwat,
samoinkuin köliwetemme, loisti pimeässä juurikuin palama
phosphori, sillä tuuli oli sellainen, että meri phospho-
roitsi. Oli todellakin ihana, miehiittämä näky nähdä mei-
dän keikkuman laiwamme rientämän eteenpäin yli tuon
pimeän sywyyden, purskahtaen ympärilleen walonsäteitä.

Kun seuraamana aamuna nousin kannelle, näkyi jo
maa, ja me olimme onnellisesti saapuneet matkamme
perille 26 tiimaisen purjehduksen perästä.

Tuo kaunis B osph or i (se salmi joka tässä eroit-
taa Europan Aasiasta) oli nyt meidän edessämme, ja
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me purjehdimme sen kautta ihanalla ilmalla, ja taiwas
oli ihan selwii. Molemmat rannikot oliwat hywin kor-
keat, ja pitkin rantoja näkyi koko joukko wiehättäwiä Hu-
ttuloita; näköalat oliwat täällä joka taholla mitä ihanim-
pia milloinkaan nähdä saa.

Kahden tiimaisen matkan perästä salmen kautta saa-
Muimme Konstantinopoliin.

Kun ensi silmäyksen, satamaan saawuttuamme, kau-
punkiin loimme, näytti se todellakin uljaalta. Molem-
min puolin kohosiwat rannat hywin korkealle, ollen koko-
naan peitetyt huoneilla, jotka enimmältään oliwat raken-
netut itämaalaiseen rakennustapaan laakeilla katoilla ja
ulkonewilla akkunoilla; yli näiden rakennusten suunnat-
toman joukon näkyi siellä täällä moskcijain komeat kupu-
laet ja minareetien korkeat, hoikat huiput, ja tuolla näkö-
alan perällä nuo synkät kypressimetsät, jotka omat turk-
kilaisten hautausmaitten tunnusmerkkinä. Koko sisempi
satama oli täynnä aluksia ja niiden wälissä wilisi luke-
maton määrä kaik e ja, jonkinlaisia pitkiä, soukkia meneitii,
joiden soutajat oliwat ihan walkoisessa puwussa. Jos
sitten katselit tuota suunnattoman suurta seralje-raken-
nusta, ympäröittynä puistonkaltaisilta yrttitarhoiltaan,
juuri sataman suussa eräällä niemekkeellä, jonka ylitse
moit nähdä etäälle Marmora-meren kirkasta selkää
pitkin, niin näytti tämä näköala wiehättäwän ihanalta ja
muistutti paljon noista itämaalaisten haaweellisista sa-
duista „Tuhat yksi yötä" nimisessä sadustossa.

Mutta maikka kaupunki meren-puolelta katsoen näytti
niin kauniilta, oli se inhottawa, kun astuimme siihen
sisään. Me nousimme maalle sataman oikealta puolta,
jossa se kaupungin osa on, missä Europalaiset tamalli-
sesti asumat, ja oikein hämmästyimme, nähdessämme mo-
komia katuja Turkin maltakunnan pääkaupungissa. Enim-
mät niistä oliwat niin kapeita, että kaksi ihmistä tuskin
saattoi wieretysten kulkea, ja lewein katu, jonka me näimme
matkalla hotelliin, ei ollut niin lemeä kuin Läntinen Pit-
käkatu Tukholmissa. Joka paikassa wallitsi ilettäwä likai-
suus, ja katujen kiwitys oli melkein yhtäläinen kuin mei-



010 Konstantinopolissa. 15

dän huonoimmissa pikkukaupungeissa; kaupungin hotellit
sitä wastaan oliwat moitteettomia.

Me wiiwyimme 12 päiwää Konstantinopolissa;
mutta se oli liian lyhyt aika tutkiaksemme tätä kaupun-
kia ja sitä kummallista kansaa, jonkakeskessä nyt olimme.
Kaikki oli siellä toisin, kuin mitä ennen nähneet olimme.
Nuo ahtaat kadut, aina täynnä hyörimäin ihmisten pal-
joudesta, esittelimiit omituisen, kirjawan kuwan. Täällä
nähtiin kaikkialla sikin sokin, Turkkilaisia, Kreikkalaisia,
Armenialaisia ja Europalaisia ja yks ja toinen Afrikan
mustia lapsia, ja useimmilla näistä oli omituinen, haa-
weellinen puku yllä.

Mitä itse Turkkilaisiin tulee, on wäärin, että heitä
tawallisesti soimataan erinomaisen raaoiksi ja simisty-
miittömiksi ihmisiksi. Juuri piiinmastoin hamaitsin minä
heidän laitansa oleman. Totta kyllä, että he seisomat
alemmalla simistys-kannalla kuin enimmät Europan kansat,
ja että heidän maltansa nopeilla askeleilla näyttää käy-
wiin hajoamistansa ja perikatoansa kohden; mutta se ei
estä, että Turkkilaisella ihmisenä on suuri määrä luon-
nollista siwistystä, joka kummastuttaa muukalaista, ja
että hänellä on jonkinlainen hienous käytöksessään, jolle
ei wedä wertoja edes sekään, mitä kaikkein siwistyneim-
missä maissa nähdään. Turkkilaisessa yhdistyy tawat-
tomiin ruumiin moimiin taipumus laiskuuteen. Hän
saattaa istua piiimäkauden, jos hänellä on tilaisuus siihen,
sohmassaan tahi kadunkulmassa, aina sen mukaan jos hän
on rikas tahi köyhä, imeskellen mesipiippuaan („nargileh")
eli „chibukiansa", joka on hanen suurin nautintonsa, sekä
silloin tällöin mirmoitellen itseänsä kupilla kahmia; mutta
hän moi myöskin, jos siksi tulee, heittää tämän torkku-
sissa-olon ja tehdä työtä ihmetyttiiwällä innolla ja uut-
teruudella. Me saimme tätä usein nähdä oleskellessamme
turkkilaisissa maissa. Ia saatiinpa sitä muutamia muosiä
sitten nähdä suuremmassakin määrässä, kun sodan aikana
Wenäjän kanssa koko kansakunta heräsi uneliaisuudestaan
ja torjui Wenäläiset päältään ja löi heidät useassa tap-
pelussa, ennenkuin Länsi-wallat ehtiwät heille awuksi.
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Kun käwelin ympäri tässä wäkirittaassa pääkau-
pungissa ja näin tuon Turkkilaisten paljouden heidän
ylimalkaan känneillä miehekkäillä kasmoillaan, joiden tyy-
nen, huolettoman pinnan alla näytti piilewän sisällinen
moima, tuli mieleni surulliseksi aatellessani, että he kaikki
Muhamedin uskolaisina palmelimat määrää prophetaa.
Tämä tuntui minusta erittäin raskaalle, kun eriisnä päi-
wänä kiiwin Konstantinopolin suurimmassa moskeijassa,
Sancta Sofiassa. Tämä moskeija oli kerran kris-
tittyin kirkkona, mutta „kynttiliijalka sysättiin pois tältä
sialta", kun Turkkilaiset wallottiwat Konstantinopolin, ja
nyt näin minä tuon entisen kirkon lattialla toto joukon
Turkkilaisia rukoileman Allah'ta (niin kutsumat Muha-
medilaiset Jumalaansa) prophetansa nimessä kaikenlaisilla
ulkonaisilla liikunnoilla, kumarruksilla ja heittäymällä suul-
lensa, otsa lattiaa masten, jupisten samassa koko joukon
rukouksia ja tuontuostakin meisaten jonkun ylistysmirren
ykstoikkoisella äänellä.

Kun näin kaiken tämän harhailun, ihmettelin minä,
miksi ei Herra antanut emankeliuminsa kaikua tämänkin
raukan kansan seassa, ja miksi ei hänen Henkensä tullut
tähänkin pimeään maahan herättämään oikeata hengellistä
elämää. Mutta muutaman piiimän perästä siitä, kuin
Sancta Sofiassa olin ollut, sain minä ikäänkuin was-
tauksen tähän kummastelemaan kysymykseeni, kun mietin
iltaa erään amerikalaisen lähetyssaarnaajan, t:ri Schauf-
ler'in, luona. Siellä näin minä nimittäin kaksi käänty-
nyttä kristittyä turkkilaista, jotta suurimmalla ilolla ja
innolla tunnustimat Kristuksen »vapahtajaksensa. Toinen
heistä saarnasi nyt emankeliumia maamiehillensii ja antoi
useita ilahduttamia tietoja, kuinka hän jota päimä kohtasi
Turkkilaisia, jotka toimoiwat tullaksensa opetetuiksi piplian
neumosta Jumalan maltakuntaan, sillä he eimcit olleet
löytäneet tyydytystä Muhamedilaisuuden tyhjistä sään-
nöistä, jotka eimät puhu sanaakaan minkäänlaisesta sowi-
tuksesta, waan ainoastaan mitä pitää tehdä, saamuttaak-sensa autuutta omalla ansiolla. T:ri Schaufler kertoi
minulle, että merkillinen hengellinen liikunto alkoi ilmaan-
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tua Turkkilaisissa, ja että se armonwaikutus, joka mei-
dän aikoina käy wätewasti monen mailmanosan läpitse^
myöskin on saamuttanut tämän kansakunnan, niin pimey-
teen sidottuna kuin se onkin, ja että piplioita jaellaan
sadottain heille. Merkillistä kyllä", lausui hän, „on
nähdä mitä Herra on toimeen saanut meidän seassamme
näillä seuduilla; ja me lähetyssaarnaajat", lisäsi hän,
„meillii ei ole muuta tehtämiinä kuin seurata Herran wiit-
tausta ja olla uskolliset kutsumuksessamme, saarnaten
ewankeliumia sekä hymällä että pahalla ajalla, ja seu-

rauksia toimestamme, erittäinkin tämän kansan seassa,
emme moi armata; heittäkäämme ne Herran haltuun."

Kenties hän tällä ajatteli sitä päimciii, jolloin Turk-
kilaiset, ei yksitellen, maan suurissa joukoissa tulemat
pyytämään kastetta rumetaksensa kristityiksi, josta epäile-
mättäkin seurauksena olisi olema, että se suuri osa kan-
sasta, joka wimmaifesti riippuu kiinni uskossaan, on jou-
tuwa kukistamllttoman mihan maltaan, joka arwatta-
wasti loppuisi yleisellä werisaunalla kristittyin turmioksi.
Sillä maikka turkkilaiset owat hywin leppyisiii muita
uskontoja kohtaan, siinä suhteessa että he sallimat niitä
seassansa, eiwät he kuitenkaan woi suwaita, että joku Turk-
kilainen menee toiseen uskontoon, niinkuin he eimät myös-
kään pidä siitä että joku wieras uskolainen tulee heidän
uskontoonsa, waan ylenkatsoivat semmoista ihmistä hui-
kentelematta raukkana. Sentähden näyttää tuo uhkaama
ja osaksi jo aloitettu taistelu eläwiin kristin-uskon ja
muhamedilaisuuden wälillä tulewan kyllin tuimaksi, ja
luultamasti on kristin-uskon woitto täällä, niinkuin useim-missa muissa maissa, joissa semmoinen woitto on saa-
wutettu, tulewa sangen weriseksi.

Sillä ajalla kuin oleskelimme Konstantinopolissa,
teimme muutamia retkilöitä useampiin paikkoihin Vos-
phorin rannoilla, ja mihinkä hywänsä tulimme, ihmetyt-
timät meitä nuo suurellaiset näköalat, jotka joka paikassa
lemeniwiit silmäimme eteen. Wapain ja suurellaisin kai-
kista näköaloista Konstantinopolin läheisyydessä on epäi-
lemättäkin eräältä muorelta, nimeltä Burgurlu, ylä-
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puolella Skut arin. Skutari on turkkilainen kaupunki
Aasian rannalla mastapäätä Konstantinopolia, eroitettuna
jälkimäisestä Vosphorin kautta. Me menimme eriisnii
päiwänä Skutariin nopeassa kuitissa, kahdella soutajalla.
Me wourasimme sieltä hewosia ja ratsastimme ylös tuolle
äsken mainitulle wuorelle, ja tämän wuoreu huipulta oli
meillä mitä ihanimpia näköaloja milloinkaan nähneet
olemme. Alhaalla edessämme oli Slutari ja toisella
puolla Bosphorin koko tuo kaunis Konstantinopoli, sit-
ten wasemmalla kädellä Marmorameri, ja oikealla puo-
lella luikerti Vosphori aina Mustaan Mereen asti. Me
saatoimme nähdä yli hywän osan tuota turkkilaista ylän-
kömaata, ja jos sitten käännyimme toisaalle päin, woimme
nähdä Wiihiin Aasian wuoret, jotta kohosiwat toinen toi-
sensa ylitse, niin että nuo etäisimmät harjanteet näytti-
wiit taiwaanrannalta nousewillc sincrtäwille pilwille. Oli
jotakin oudollaista ja mieltä liikuttamaa katsella näitä
amaria, suurellaisia aloja.

Meidän menestymiseemme Konstantinopolissa olles-samme oli melkoisena syynä se ystäwällisyys, jolla sikä-
läinen Ruotsin ja Norjan ministeri, kamariherra Collet
ja pastori Blom, meidän lähettiläskunnan saarnaaja
siellä, meitä tohtelimat. Ruotsin lähettiläskunnan sihteeri
paroni Beckfriis ei ollut kotona, waan oli matkalla Pales-
tinassa, mutta koska hän tuli takaisin Konstantinopoliin
muutamia päiwiä ennen kuin me läksimme matkalle, oli
meillä kuitenkin ilo saada lamata häntä ja kuulla yhtä
ja toista Pyhästä Maasta, jonne me ennen pitkiä
aioimme. Me kohtasimme Konstantinopolissa erään Nor-
jalaisen, herra Due'n joka määrällisen rintataudin täh-den aikoi matkata Egyptiin talmeksi. Kuu hän ei woi-
nut matkata samana päiwänä kuin me, suostuimme siitä,
että kohtaisimme toisemme Kairossa, matkatuksemme sitten
ehkä yhdessä seurassa ylös Niili-mirtaa myöten.

Ensimäisenii sunnuntaina, kuiu Konstantinopolissa
olimme, kuulimme pastori Blontin saarnaaman lähetti-läskunnan kirkossa. Tuo pieni kirkko oli melkein täynnä;
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enimmät kuulijat oliwat merimiehiä Ruotsista, Nor-
jasta, Tanskasta ja Suomesta.

Seuraamana sunnuntaina saarnasin minä ja oli
meillä silloin myöskin tilaisuus mieltää Vapahtajamme
muisto-atriua.
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simme ulos tuosta pitkästä Smyrnun lahdesta, oli jo
pimeä, ja juotuamme teemme, käwimme lemolle.

Kun seuraamana päiwänä tulin laiwankannelle, emme
wielä olleet jättäneet Arkipelagia. Oikealla puolella mei-
dän alustamme näkyi korkea, kallioinen saari, ja minä
sain tietää sen nimen olewau Pathmos. Täällä oli
siis edessäni se kallio keskellä merta, jossa kerran se „ope-
tuslapsi jota Jesus rakasti" oli wankina ewankeliumin
tähden, ja jossa hän eräsnä suununtaiua kuuli äänen
niinkuin pasunan puhmvan kanssansa, ja jossa hän, kun
hän kääntyi katsomaan mista se ääni tuli, joka hanen
kanssansa puhui, näki Ihmisen Pojan, hanen rakkaan
mestarinsa muotoisen olennon keskellä seitsemää kynttilä-
jalkaa, jotka hän itse selitti oleman ne seitsemän seurakun-

taa Aasiassa, ja seitsemän tähteä hanen kädessään, joiden
hän sanoi merkitsemän niiden seitsemän seurakunnan opet-
tajia. Täällä sai Johannes wastaan ottaa ne erityiset
terwehdykset jokaiselle näistä seurakunnista. Täällä hän
sitten kirjotti wapahtajan sanain jälkeen koko sen merkil-
lisen kirjan, joka on saanut nimekscnsä Johanneksen
Ilmestys.

Tuuli oli nyt miihtynyt, mutta meri mcuroeli pit-
kinä, syminä maininkeina, jotka saiwat meidän aluksen
wahwasti heilumaan. Puolipäiwän aikaan siwusimme
me Rodus-saaren, joka on miimeincn Arkipelagin saaria,
ja meillä oli nyt loko amara Välimeri edessämme. Kuinka
ihana on tuo mapaa, aukea meri! Mikä todistus luojan
suuruudesta! Se on suurellainen, ylewä, niinhywin sil-
loin kuin se tyynenä ja rauhallisena kuwastaa kirkkaalla
pinnallaan taiwaan, joka kaartelee sen Ylitse, kuin silloin
koska se kohottaa pilwiii kohden kuohuwia aaltoja, jotka
joka hetki uhkaawat musertaa tuon heikon aluksen, joka
on uskaltanut sille.

Illan päälle rupesi tuuli uudestaan puhaltamaan
tuimasti ja lvieritti suuria aaltoja aluksen kylkeä wastaan,
niin etta merenkäymincn koko seuraamana yönä oli wah-
mempi tum milloinkaan muulloin matkamme aikana. Mil-
loin kallistui alus toiselle, milloin toiselle kyljelle, mil-



Välimerellä. 23

loin kohosi se korkeuin aalloin harjalle, milloin Majosi se
taasen sywyyteen kahden laineen wäliin, ja waftisi ja
ryskyi nyt pahemmin kuin milloinkaan ennen. Kun olin
mennyt lemolle, tuntui minusta niin oudollaiselle aatella,
että nyt heiluin samalla merellä, jolla kerta Paalvali,
pakanain apostoli, neljätoista päiwää wiskaeltiin sinne
tänne auttamattomassa haahdessa, särjetyllä peräsimellä,
silloin kun hän wietiin munkina Jerusalemista Roo-
maan, jossa marttyrikuolema häntä odotti.

Seuraamana aamuna tcmkoi tuuli kokonaan, mutta
ei laumoja kulunut, ennenkuin rupesi puhaltamaan mas-
taiselta suunnalta uudella moimalla. Kohta rupesi meri
taasen kuohumaan ja tuo hieman hiljaantunut meri pa-
hemmin aaltoilemaan.

Hywin omituista laatua oliwat meidän atriamme,
joissa tuontuostaki pullot kaatuimat, talrikit ja karotit
luiskahtiwat sikin sokin, ja meidän oli maikea pysyä pai-
kallamme. Ne Harmat naiset, joita laiwassa oli, katosi-
wat pian tajuihinsa eitä heitä enää nähty sen koommin
koko matkan kuluessa, ja toisetkin matkustajat siirtyiwät
pois wähitellen toinen toisensa perästä, niin että meitä
wiimeiseksi oli maan joku ainoa atrioissa läsnä. Kun
näin mitä toiset saimat kärsiä, tunsin itseni kiitolliseksi
että kokonaan olin mapaa siitä ankarasta limusta, joka
tawallisesti on merireitein seurauksena.

Merellä oli monta ihanaa näkyä meille tarjona, kun
joka aamu tuo nousema aurinko kultasi sen itäisen äären,
niin että se hohti kuin juoksewa kulta; ja wielä suloi-
sempi ehkä oli katsella auringon-laskuja, jolloin taiwus
ja meri näytti uiwan rusottawassa, weripunaisessa lois-
teessa. Öisinä kumotti kirkas kuu ja hopeoitsi tuon aal-
toileman sywyyden, ja erusnä iltana saimme me nähdäjotakin suurellaista, kun kolmella eri taholla näkyi tai-
waanrunnalla synkkiä ukkosen pilwiii, joista silloin tällöin
wälähteli pitkiä kirkkaita sulamia, mutta muuten oli koko
tuo pimeä tllimas pilmetön.

Kolmantena päimiinii, sitte kun Smyrnan olimme
jättäneet, piti meidän kapteenin laskun mukaan marsin
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warhain huomeneltain olla Alexandriassa, mutta wielä
k:lo 9 samana aamuna emme olleet nähneet maata, ja
luultiin syynä siihen olewan, että meillä yöllä oli ollut
wastatuuli. Myöhempään edellä puolcn-päimiin tuli kui-
tenkin näkymiimme haamoittawa korkeus Afrikan ranni-
kolla, terwetullut näky sille, joka monta päiwää perätys-
ten on keinunut tuolla liikkuwalla elementillä ja on nähnyt
ainoastaan taimasta ja mettä. Kotmasen ajan perästä
hawllitsimme kaukana taimaanrannan äärellä tulitornin
Alexandrian sataman suussa. Länsituuli, joka miimeisinii
päiwinä oli puhaltanut, oli ajauut meitä wähän itään
päin, niin että meidän tässä oli muuttaminen suuntaa
ja seuraaminen rannikkoa pitkin, tullaksemme Alexandriaan,
ja käwi meidän kulkumme suoraan tuulta wastaan, joka
nyt puhalsi myrskyn kaltaisella tuimuudella. Uljasta oli
nähdä kuinka Oermania witkaan eteni, taistellen tuulta
ja aaltoja wastaan; milloin wiilsi aluksen kokka johonkin
awaraan wesiwäylään, milloin kohosi se kokonaan mahdon
mallassa yli kuohuawan aallon harjan; ja sitä kesti muu-
taman aikaa, kunnes me onnellisesti saamuimme tyyneen
satamaan.

Me olimme nyt ehtineet matkamme ensimciisen
määrän päähän, kun olimme tulleet Afrika an, tähän
palmujen ja alituisen kesän maahan. Täällä käwimme
me kesäpulvussa, lukemattomain kukkasten tuoksussa ja
lehtewäin puiden warjossa samaan aikaan kuin tuolla
ylhäällä meidän rakkaassa kotimaassamme, Pohjassa, symä
lumi tamallisesti peittää muoret ja laaksot ja wahwa jää
rantamme. Täällä wilwoittiwat tuontilastakin lauhkeat
tuulet polttawaa hellettä, sillä aikaa kuin tuolla pohjassa
kylmä mihuri lisää pakkasen kowuutta. Täällä poimimme
kypsiä apelsiineja ja palmujen hymänhajuisia taateleja,
sillä aikaa kuin tuolla ylhäällä kaikki kastvullisuus on
haudattuna talwen kylmän peitteen alla. Kuitenkin jos
minun tulisi walita etelän koko loistoisuuden ja pohjan
kylmyyden malilla, kylmyyden, jota ainoastaan lyhyet,
maikka ihanat kesät katkaisetvat — ei walitseminen olisimaikea.
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Alexandria on suuri kauppakaupunki. Egyptin tuot-
teet menemiit tätä tietä Europuun, ja kaikki Europan taiva-
rat, jotka tulemat Egyptiin, omat laskettamat maalle
tässä. Ilman sitä käy kauppaliike Englannin ja Indian
wälillä suureksi osaksi tämäu kaupungin kautta, jolloin
tumurut kuljetetaan rautatietä myöten*) Alexandrian ja
Suez'in wälillä ja sitten höyryaluksilla Indiaan ja sieltä
samoin takaisin. Me huivuitsimme sentähden sataman
olewan aina tungokseen asti täynnä laimoja, ja itse kau-
punkikin oli melkein puoliksi europalainen.

Kaupunki milisi ajoneumoista, joita mustat arabia-
laiset johtimat, ja joka paikassa näkyi pitkät junat kame-
leja, noita lemotlisill, mätemiii juhtia, jotkakantoiivat hir-
muisia kuormia, ja melkein jokakadunkulmassa koko joukko
borikka-aaseja, joita eläimiä sekä miehet että naiset käyt-
tämät ratsastuksiinsa. Ihmeen-kauniita oliwat kaupungin
puutarhat, joissa oli niin runsas kaslvillisuus ja loistoi-
suus, ettemme milloinkaan ennen olleet sen mertaista näh-
neet. Itiivanhoja muistoja menneistä ajoista löytyi täällä
kaksi, nimittäin Pompejin pylmäs ja Kleopatran obe-
liski; ne oliwat molemmat erinomaisen kauniit ja ihme-
teltävän korkeat, hakatut yhdestä ainoasta kallionlohka-
reesta.

Alexandriassa miimyimme muutamia piiimiä ja
saimme siellä nähdä yhtä ja toista meille uutta ja
outoa.

Me olimme nyt keskellä tätä ihmeellistä, muisto-
rikasta maata, joka kerta oli suuri ja mäkemä, nyt pieni
ja mitätön. Vuositunhansia sitten oli Egypti maailman
Mäkirikkllimpia maita; nyt on wäestö werrattamasti hy-
win harw«lukuinen. Muinoin kutsuttiin tätä hedelmäl-
listä maata „maailman jymäaitaksi"; — nyt omat amarat

*) Nykyään Suez'in kanawaa myöten, nmodesta 1871
rumeten. Suom. muist.

Alexandriasta matkasimme me rautatietä Kairoon,
Egyptin pääkaupunkiin, jota matkaa kesti kuusi tiimaa.
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alat siitä autioina erämaina. Muinoin oli kaupunkein
luku arivaamattoman suuri (Herodotos laskee ne aina
20,000 asti), ja nyt näkee matkustaja ainoastaan kylän
siellä, toisen täällä, joissa löytyy maan kurjia samikojuja,
paremmin sopimia naivetoiksi kuin ihmisten asunnoiksi.
Näiden mihcliäisten kyläin asukkaat oivat wujonneet suu-
rimpaan tietämättömyyteen, kun sitä wastaan noiden wan-
hain Egyptiläisten silvistys muinoin oli ivierasten kan-
sain ihmeenä. Ennen wallitsi Egypti ympärillä oletvia
kansakuntia; — nyt hallitsee wieras kuningas tätä Pha-
raonein kopeata ja woimallista maata.

Haikeus ja sääli ivaltaa matkustajan, joka käy näillä
seuduilla, joiden asukkaat näyttäivät kärsiivän kurjuutta
ja köyhyyttä, sillä aikaa kuin tirannillinen hallitus kohte-
lee heitä kuin orjia. Olisit melkein epäillä historian
todistusta maan entisestä suuruudesta, jollei siellä täällä
kohoisi mahtaivia muistomerkkejä, jotka näyttäivät mitä
se ennen on ollut.

Niin todistalvat Egyptin muinaista loistoa nuo
ihmetyttämät obeliskit, jotka omat korkeita kimipatsaita,
hakatut yhdestä ainoasta kappaleesta ja kirjacllut täyteen
Egyptin kutvakirjotusta; — nuo hirmuiset pyramidit,
jotka omat ikiwanhojll kolmikulmaisia kiwiwuoria, tehdyt
ihmisen käsillä niin korkeiksi, että ne näkyivät monen peni-
kulman päähän; — ja nuo suunnattoman suuret salit,
joita on hakattu noihin korkeihin hiekkakiivi-ivuoriin, joissa
Egyptiläiset tallettilvat esi-isäinsä balsameerattuja ruumiita,
jonka tähden nämä ilmalle alvonaiset leftokammiot oivat
saaneet nimeksensä muumioin haudat, sekä miimeiseksi
koko joukko sortuneitten epäjumalan-temppelein ja muser-
tuneitten palatsein raunioita, jotka kummastuttamat mat-
kustajaa ja joiden wertaisia et koskaan ole nähnyt, lvaikka
olisitkin paljon mailmaa kulkenut.

Kansan, joka on malmistanut kaikki nämä muisto-
merkit, on täytynyt olla suuri kansakunta ja seisoa kor-
kealla simistyksen asteella.

Mikä eroitus muinaisuuden ja nykyisyyden wälillä!
— Mutta olipa tämä maan suuri muutos moimasta
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heikkouteen, kunniasta häpeään, suuruudesta mitättömyy-
teen jo ennen ennustettu, eunenkuin se tapahtui, sillä pro-
pheta Hesekicl sanoo 30:ncn luwun 6, 7 ja 8 märsyssä
näin: „Näin sanoo Herra, Herra: Egyptin hol-
hoja pitää lankeemaan, ja sen wäkewyyden ylpeys
on hukkuwa: Sewenin tornista pitää heidän mie-
kalla lankeemaan, sanoo Herra, Herra. Ia hei-
dän autiot rajansa pitää kylmille tuleman, hämi-
tettyin maakuntain keskellä, ja heidän kaupun-
kinsa hämitettämän muiden autiain kaupunkein
seassa. Että heidän pitää ymmärtämän, että
minä olen Herra, koska minä teen tulen Egyp-
tiin, ja kaikki, jotka heitä auttamat, pitää hukku-
maan; ja wiclä: Sillä sen pitää oleman halivan
muiden maltllkuntain suhteen, ja ci enää hallit-seman pakanoita; ja minä tahdon mähetä heitä
niin, ettei heidän mallitseman pidä pakanoita.
(Hes. 29: 15.)

Vuonna 525 e. Kr. malloitti Persian kuningas
Kambyses Egyptin, mutta se mapautui taasen noin 100
muottll myöhemmin. Uudestaan kukisti Persia sen, ja
se pysyi Persialaisten mallassa 26 tvuotta, jolloin Make-
donialaiset sen lvalloittilvllt. Ptolemeot hallitsiivat sitä
sitten, kunnes se 30 muotia ennen Kristusta tuli rooma-
laiseksi maaksi. Egypti pysyi sitten Roomalaisten hal-
lussa wuoteen 641, jolloin Saracenit sen malloittitvat.
Vuonna 1250 anastimat Mamelukit (ostetut orjat,
jotka sotamiehiksi maahan oli tuotu) mallan Egyptissä
ja panimat eriskummallisimman hallitusmuodon toimeen.
He ivlllitsitvat päällikön joukostansa, ja kun joku päällikkö
kuoli, ei tullut hänen poikansa hallitsiaksi isän jälkeen,
waan siksi walittiin joku äsken maahan tuotu orja. Sitä
tapua kesti sitten polmesta polmeen, lvieläpci muosisatoja-
tin — ja tuolla ennen niin miikemällä ja mapaalla Egyp-
tillä oli aina micras ruhtinas, joka julmimmalla lamalla
rasitti ja nylki alamaisiansa. Tämäkin oli ennen ennus-
tettu: „Mmii tahdon myydä maan tylyin ihmis-
ten käsiin ja hämitän maakunnan ja mitä siinä
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on muukalaisten kautta. Minä Herra olen sen
puhunut; ja Egyptillä ei pidä ruhtinaita oleman,
ja minä lähetän hämmästyksen Egyptin maahan.
(Hes. 30: 12, 13.)

W. 1519 tuli Egypti meronalaiseksi Turkkilaisille,
mutta Mamelukit pysyimiit kuitenkin mallassa, ja se kum-
mallinen hallitustapa, jonka he oliwat toimeen panneet,
pysyi mielii moimassa.

Mutta tämän muosisudun alussa alkoi uusi järjes-
tys maassa Mehemed Alin kautta, jota historiankir-
jottajat omat rmvenneet kutsumaan Egyptin hermoksi,
sydämeksi ja ajatukseksi. Hän oli syntynyt Makedo-
niassa ja tuli moniwaiheisten kohtaloin kautta Egyptin
hallitsiaksi m. 1805. Mamelukit elivät häntä lvalinneet,
Maan kansa, jonka maalin Turkin hallitus Konstantino-
polissa wahwisti. Nuo wanhat hallitsiat eiwiit kuiten-
kaan tahtoneet wiiistyii syrjään tuon uuden ivurakunin-
kuun tieltä, joku taasen puolestansa ei sulvuinnut mitään
tunssahallitsioita. Sisällinen sota oli alkamaisillaan, ja
Mehemed Ali päätti mapauttaa maan semmoisen sodan
kauhuista raiwaamalla pois tieltä kaikki Mamelukit, mu-
sertaen sillä tamoin sen mallan, joka wuosisutoju oli ollut
Egyptin witsuuksenu. Tämän aikeensa toimeen panemi-
seen Maliisi hän semmoisen keinon, joka todistaa oikeata
itiimllalaistll julmuutta. — Maaliskuun 1 p:nii m. 1811
kutsui hän kaikki Mamelukit, jotka oliwat Kairossa, palat-
sissa pidettiilviiiin kestiin. Kun pidot oliivut lopussa,
suljettiin palatsin portit, ja Mamelukit saimat surmansa
sotamiehillä, jotka oliwat seisoneet waroilla kaltereissa.
Nuo kopeat ja urholliset Mamelukit, jotka oliwat kamp-
pailleet itsellensä moiton niin monessa kunniallisessa tais-
telussa, kaatuimat täällä yksi toisensa perästä ilman mah-
dollisuutta mustustukseen, sillä he olimut suljettuina ahtaa-sen pihaan, jossa sotamiehet, seisoen noilla korkeilla ym-
piiröiivillii muureilla, ampuiivat heidät maahan. „Hei-
diin kuolemansa oli kauhistama ja kunniaton." Ainoas-
taan yksi ainoa heistä kaikista pääsi pakoon syökscymiillii
hemosineen poimineen alas hirmuttawaan sywyyteen, joka
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yhdeltä tahalta ympäröi sitä alaa, jossa he oliwat suljet-
tuina. Hänen hewosensa musertui, mutta hän itse jäi
henkiin ja pakeni.

Samalla aikaa, kuin tämä mennen työ tapahtui
Kairossa, surmattiin kaikki Mamelukit maakunnissa wara-
kuninkaan käskystä. Tällä tawoin teloitettiin 6 tai 7
tuhannen miehen paikoille.

Mehemed Alilla oli nyt yksin malta, eikä kukaan
mastustellut hänen kruunuansa. Egypti oli mapautettu
niiden muukalaisten orjain paljoudesta, jotka niin lau-
man oliwat sitä wallinneet, ja sillä oli nyt oma järjes-
tetty hullitsiusukunsu.

Mehemed Alin hallituksen aikana — maikka kyllä
tirannillinen — rupesi maa yhä enemmän ja enemmän
nousemaan pitkällöisestii alennus-tilastaan. Maanlvilje-
lys parantui, kauppa ja teollisuus rupesi kukoistamaan,
eikä marakuningas säästänyt mitään keinoja, auttaaksensa
raha-asiain kehnoa tilaa ja amataksensa maatansa euro-
palaiselle simistykselle. — Mitä Egyptin maltiollisecn
tilaan tulee, kohosi se tähän aikaan ihmeteltiimiiiin moi-
maan ja muhtumuuteen. Tähän asti oli se ollut mie-
rasten kansain poljettamana, mutta nyt rupesiwat he pel-
käämään sen moimaa. Voitollisna tutkimat sen sota-
laumat halki Syrian, kuninkaan pojan, tuon urholliscn
Ibraim Pashan johdolla. Siellä ivalloitettiin useain
muiden linnoitusten ohessa myöskin tuo luja S:t Jean
d'Acrc, jota mahaa enemmin oli kutistumatta mastus-
tellut maailman moittajaa Napoleonia. Täällä saatiin
monta loistamaa moittoa Syrialaisista ja turkkilaisista
apujoukoista. Itse Konstantinopoli mapisi tämän woi-
tollisen sotajoukon edessä, kun se läheni hänen aluettansa.
Turkin laimasto ei tohtinut lähteä ulos Bospho rista
kamppailemaan Egyptin laimaston kanssa, joka tarjosi
tappelva. Vihdoin täytyi Sultanin pyytää apua Venä-
läisiltä, ja siinä rauhanteossa, joka kohta sen jälkeen toi-
meen pantiin, tuli Mehemed Ali Syriankin pashaksi.

Ei laumoja lviipynyt, ennenkuin sota syttyi uudes-
taan. Turkin Suttani ci woinut unohtaa sitä häpeätä.
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jota hän oli saanut kärsiä wasalliltansa. Hän warustisvuren armeijan ja lähetti sen Syriaan. Egyptiläiset ja
Turkkilaiset kohtasiivat toinen toisensa wielä kerran, ja
Turkkilaiset kärsimät hiriveiin tappion. Uudestaan oli
Turkinmaa maarassa, ja korkea Portti*) pelkäsi tule-
mansa syöstytsi Egyptin marakuninkaan kautta. Euro-
pan suurimaltain oli käyminen Maliin Mitaksensa Egyp-
tiä »voittokulussaan — tätä samaa Egyptiä, joka monta
wuosisataa oli ollut ainoastaan rauuioin pesänä, hämä-
läisenä marjona entisestä suuruudestaan.

Englantilainen laiivasto tuli Turkkilaisille amuksi,
ja Mehemed Alin oli »väistyminen yliivoiman tieltä.
Hänen oli heittäminen Syria ja tyytyminen ivaan ivara-
kuniukaan arwoon Egyptissä jn maksaminen lvuotuista
meroa Turkin hallitukselle; miiäriittimpii myöskin kuinka
paljon sotamiikeii hän sai pitää maassaan.

Mehemed Ali kuoli m. 1848, ja hänen poikansa
Ibraim Pasha seurasi häntä hallituksessa; tämän mcli
Said Pasha on nykyään maan marakuninkaana.

Tämä Egyptin uusin historia näyttää osoittaman,
että parempi aika on ruwennut koittamaan tälle onnetto-
malle, ritkirelvitylle ja poljetulle maalle. Egyptillä on
myös odotcttalvll semmoinen parempi aika, sillä sama
Jumala, joka ennakolta oli ilmoittanut ne mitsaukset,
jotka me olemme nähneet sanasta sanaan käyneen toteen

on myöskin antanut sanoa: Herra on waiwaawa Egyp-
tiläisiä, hän on waiwaawa ja parantama jälleen;
sillä he palajllwllt Herran tykö ja he rukoilemat
häntä ja hän parantaa heitä. Silloin on tie
awoin Egyptistä Assyriaan, Assyrialaisten men-
nä Egyptiin, ja Egyptiläisten Assyriaan; että
Egyptiläiset ja Assyrialaiset ynnä palwelisiwat
(Jumalala). Silloin Israel pitää itse kolman-
tena oleman, Assyrialaisten ja Egyptiläisten
kanssa, sen siunauksen kautta, joka on olema

*) Se on Turkin hallitsian palatsi eli howi.
Suom. muist.
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keskellä maata. Sillä Herra Zebaoth on siu-
naama heitä ja sanowa: siunattu olkoon Egypti
minun kansani, ja Assur minun käsialani, ja
Israel minun perimiseni! (Es. 19: 22—25.)
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Joka muosi, syksyn puoleen, nousee mirta yli reunainsa
ja tullvaa yli suuren osan maata ja pitää pellot meden
peitossa useat wiikot. Tähän tulwaan arwellaan olewan
syynä raskas, joka wuosi palajawa sade niissä muori-
maissa, jossa Niili-mirran lähteet warmaankin omat. Kun
mirta muutaman ajan perästä taasen on rumennut las-
kemaan, jättää se jälteensä jonkinlaista liejua, joka tekee
tuon meden mallassa olleen maan mailman hedelmiillisim-
miksi maiksi. Entisiin aitoin johdatettiin tätä meoen-tul-
maa useita tanamia pitkin moniin paikkoihin, joihin ei se
nyt enää ulotu, ja sillä talvoin saattoi maa elättää luke-
mattoman mäenpaljouden.

Kun mesi on juossut pois, rupeemut asukkaat lohta
kyliviimiiiin tuohon mielä kosteaan maahan, joka »vähässä
ajassa antaa heille runsaan saaliin; kuitenkin pitää sitä
kaswllwllll orasta wielii yhtä mittaa kasteltaman, jos sitä
mielitään estää kuihtumasta maan helteisen auringon
paisteessa. Tässä kastelemisen työssä käytetään niinkut-
suttuja „sjaduffeja" — hywin yksinkertasta laitosta, joten
tankoin ja sankoin alvulla noudetaan »vettä »virrasta.

Niili-lvirta on siis Egyptin elinlvoima — sen »val-
tasuoni. Jos nuo »vielä kätkössä olelvat lähteet kerran
kuihtuisiwat, ei siinä maassa enää »voitaisi asua — sen
pellot eiivät enää kastvaisi mitään Miljaa, sillä siellä ei
juuri koskaan sada — ihmiset ja eläimet kuolisilvat ja-
noon, sillä siellä on puute lähteistä, ja koko maa tulisi
waan pieneksi osaksi tuosta äärettömästä, mielä mittaa-
mattomasta hieta-aalvikosta, joka peittää kenties kolman-
neksen Afrikan maanpintaa.

Ei ihmettä siis, että »vanhat Egyptiläiset palweli-
wat »virtaansa kuin jumalaa ja rakensimat sen rannoille
uhkeita temppeleitä, rukoillaksensa niissä tätä jumalaansa.
He eiwiit mielä olleet tulleet tuntemaan luodun mailman
alkua — he eiwiit olleet oppineet lukemaan Hänen rak-
kauttansa luonnon ihmeellisestä kirjasta; he palweliwat
sentiihden lahjaa Lahjottajan siasta — he palweliwat
luotua mailmaa Luojan siasta.
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Pian kuluimat piiimiit, jotka purressa »vietimme, ja
»viikot »vieriivät sukkelaan. Maan ilmanala on ihunu ja
hywin meidän keskikesäin kattanen; sen taimas on melkein
aina pilmetön, mutta kaunistuu toisinaan kelveistii läpi-
hohtawista hutturoistu. Luonnon-ilmiöt oliwat suurellaisia
täällä kuuman ilmaualan läheisyydessä. Tuo hohde tai-
muun-rannalla, joku uumusin ilmoitti auringon nousua,
ju jota iltasin mielä kesti hetken aikaa, auringon mentyä

mailleen, oli täällä seesteisempi ja tehokkaampi, kuin mis-
siikäiin muualla olen nähnyt.

Muutamia piiimiii sitten kuin Kairon olimme jät-
täneet, näimme manhan »vuoden auringon laskeman Libyan
erämaan taaksi. Tuolla kotona pohjassa on joka uuden-
»vuoden ilta kylinä; aurinko on silloin niin etäällä ja tai-
»vas usein lumi-pilivien peitossa; — täällä näin minä
meidän purtcmme kannelta Manhan »vuoden auringou las-
keman »viimeisen kerran, kirkkaana, polttaman kuumana
ja lähempänä, kuin Ruotsin kesiisydiinnii sitä olen nähnyt.
Erämaa ikäänkuin heijasti sen »valoa, ja tiheä palmu-
puista, joka kuswoi »virran rannalla, malastui kirkkaasti
tuolla takana loistamasta ivalomerestä ja muodosti tum-
malla mihcmnuudellaan ja tuuheilla latwoillaan ihanan
keskustan tähän matoiseen tauluun.

Tammikuun 1 piiilvii oli kaunis, niinkuin Joulu-
kuun »viimeinenkin. Uudenwuoden auringon nousu oli
kirkas ja toimo-rikas, niinkuin Manhan »vuoden laskemi-
nen oli ollut haikea ja suloinen.

Matkamme ensimiiisinii piiiminii oli meillä hymii
tuuli, joka kuljetti meitä pikaisesti ylös tuota jotenkin
»vihaista lvirtaa myöten. Usein sattui näinä piiiivinii,
että meidän purtemme karahti karille, sillä Niili on täällä
täynnä hietasiirkkiii. Joka kerta kuin tämmöinen onnet-
tomuus tapahtui, riisuimat meidän mustanlänniit matruu-
simme temeän pukunsa, hyppäsiwät wirtaan ja weiwiit
tuon jotenkin raskaan »venheen karin yli, kurmes taasen
tultiin symiillc »vedelle. Toisinaan saimat he tällä talvoin
»vetää meitä pitkät matkat, niin etta ne mies-parat mo-
nasti oliwat useita tiimoja »vedessä, joka ei kuitenkaan
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näyttänyt heihin mitään waiknttawan, waikka wesi tähän
»vuodenaikaan on jotenkin kylmää.

Kun myötäinen tuuli lakkasi, niin ettemme woineet
edemmäksi purjehtia, käwi miehistö maalle ja meti pitkällä
köydellä »venhettä eteenpäin, joka kuljetustapa oli hywin
witkallista, mutta sangen mukamaa, sillä meillä oli silloin
aina tilaisuutta käydä maalla kiiwelemässii.

Kentät milisimiit kaikenlaisista linnuista, joista enim-
mät oliwat kyyhkyjä, suorsia ja metsähanhia; me otimme
sentähdcn taivallisesti Pyssyt myötämme näille kiiivelyille,
enentiiiiksemmemuonaivarastoamme jollakin siimellisen otuk-
sen lihalla. Nämä matkustukset maalla oliwat hywin
sulomen waihetus tuolle monipiiiwiiiselle wenheessä-olollc,
jolloin tuskin oli tilaisuutta ollut asettamaan jalkaansa
maalle. Me kolvimme silloin milloin »viljamain pelloin
ylitse, milloin halki autioin hieta-nummein, jossa ainoas-
taan siellä täällä joku palmupuista ja svuret puunkaltai-
set orjantappurapensaat tarjoshvat suloista suojaa. Kes-
kellä tämmöisiä palmupuistoja oliwat taivallisesti Arabia-
laisten kylät raketut. Joka kerta kuin lähestyimme sem-
moista kylää, terlvehti meitä koko joukko koiria, joita
maassa on yltii-kyllin; ne hyökkiisilviit usein meitä was-
taan suurissa joukoissa, ja haukkuilvat »vimmatusti, näyt-
täen kauniita hampaitansa, niin että me usein luulimme
että meidän oli käyminen taisteluun; mutta ne tyytyi-
Miit kumminkin maan siihen, että seurasimat meitä kintuil-
lamme, haukkuen luksuttaen pahasti. Kun sillä lamoin
olimme saapuneet kylään, lisääntyi meidän kutsumatonseuramme koko joukolla lapsia ja nuorempia ja »vanhem-
pia Arabialaisia, jotka «uteliaina katselimat muukalaisia
ja lakkaamatta mankuimat „baksjisjia" (juomarahaa).
Tämä hännässä-juoksema seurue saatteli meitä toisinaan
kauas kentälle.

Kylät oliwat melkein ilman poikkeusta matalia Nii-
li-lvirran sawesta tehtyjä majoja; useimmat näistä asun-
noista oliwat kattoa »vailla, ja niissä elelilvät ihmiset,
hemoset, kamelit ja aasit sekaisin, toinen toisensa kanssa.
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Asukkailla ylimalkaan täällä on kaunis, puhdas kas-
moin-muoto. Monella halmalla Arabialaisella on paljoa
jalompi ja kunnian-armoisempi ryhti kuin useimmilla
niillä, jotka owat syntyneet ylemmille asemille. Jos
hän huomenna tulisi sultaniksi, olisi hän yksinkertai-
sessa luonnollisessa ylewyydessiiiin olelva »valtaistuimensa
kaunistuksena, ja näissä matalissa majoissa elää monta
kaunotarta, jotka riepaleisina, ainoastaan yksinkertaisella,
teeskentelemättömällä suloudellaan, luonnollisella hienou-
dellaan ja sieivyydelliiän, joka joka liikunnossa on huo-
mattavia, moisimat tulla »vaarallisiksi kilpailijoiksi Euro-
pan silkkiin-puetuille tyttärille.

Mi »virhe on kuitenkin yhteinen koko tälle suivulle
— nimittäin »vastustamaton rahan himo, yhdistettynä
epiiselwiiän käsitteesen toisen omasta. Syynä tähän mir-
heesen on ehkä heidän uskontonsa ja se alhainen aste,
jolla heidän sivistyksensä muuten on.

Koko mattamme ajalla ylös »virtaa myöten oli tuuli
hywin epiiwakainen: milloin oli ihan tyyni, niin että
tuskin hilvaustakaan kuului, mutta seuraamassa tuokiossa
saattoi nousta jo ankara myrsky. Kolme kertaa saimme
kestää melkein täydellistä orkaania, niin että purjehdus
oli hywin »vaarallista, ja kerran repi äkkinäinen tuulen-
puuska meidän ison-seilimme rikki, niin että meidän oli
nouseminen maalle ja saimme odottaa useampia hetkiä, en-
nenkuin miehet sailvat seilin korjatuksi.

Me olimme järjestäneet piiiwiimme seuraamalla
tamalla: k:lo 7 aikaan aamulla nousimme ja teimme
silloin taivallisesti pienen kiilvelyn kannella ja katselimme
ympärillä olemia maisemia, joita äsken noussut aurinko
kirkkaasti mataisi. Kello 8 söimme aamiaista, johon
kuului tee ja joku laji lämpöistä liharuokaa.. Aamupuolet
piiimiii mietimme joko purressa lukemisella, kirjoitta-
misella ja haastelemisella, tahi käwimme me maalle ja
astuskelimme, pyssy olalla, pitkin »virran-rantaa ja poik-
kesimme tiellemme sattuwiin kyliin. Piiiivällistii söimme
k:lo 2 aikaan, ja oli meidän englantilainen kokkimme sil-
loin aina »valmistanut kolme makeata ruokalajia. Ilta-
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puolet piiiwiii wietettiin enimmiisti purressa. Ehtoilla,
kun ei tuuli käynyt, laskimme maalle, johon purtemme
kiinnitettiin yöksi, ja nautittuamme teetä, käwimme lclvolle.
Kun tuuli oli hyivä, pitkitettiin matkaa koko yökausi.

Erinomaista huwitusta oli meillä kahdesta matkus-
tajawenheestä, jotka me tapasimme matkamme ensimiiisinä
piiiminii Niilimirralla ja jotka sitte seurasiwat meitä aina
Assulln'iin asti, josta me palasimme takaisin Kairoon.
Aksi näistä pursista kuljetti amerikalaista, toinen englan-
tilaista perhettä, ja tulimme me pitämään näitä molem-
pia perheitä suuressa arlvossa. Kun iltasin, tuulen la-
lattua, lastimme maalle, kiinnitettiin kaikki kolme purtta
juuri lähelle toinen toisiansa, ja me käwimme silloin ystii-
lviiimme katsomaan ja mietimme illan heidän seurassansa.
Usein kun purjehdimme täyttä »vauhtia, tuliivat »venheet
niin likelle toinen toisiansa, että »voimme haastella toi-
nen toistemme kanssa. Meidän miehistömme purjehti-
mat silloin taivallisesti kilpaa, ja oli »varsin hupaista kat-
sella, kuinka »välistä yksi, »viilistä toinen »voitti.

Matkallamme ylöspäin emme seisahtaneet käyväk-semme katsomaan niitä merkillisiä raunioita, joita löytyy
siellä täällä ivirran läheisyydessä, waan niitä katsellaantaivallisesti wasta alaspäin tullessa, sillä silloin ei rii-
puta niin paljon tuulesta.

Luxor'issa, jokakylä on lähellä »vanhaa Thebe'ii, sei-
sahdimme noin tiiman aikaa, matkatessamme ylöspäin.
Siellä makasi höyrylaima, jossa Ruotsin ja Norjan kon-
suli Alexandriassa, herra Testa, oli isäntänä. Hän oli
seurannut Said Pashaa matkalla ylös Niiliä myöten.
Varakuningas oli nyt kääntynyt takaisin Kairoon ja oli
jättänyt tämän höyryaluksen herra Testan ja hänen per-
heensä kiiytettiimäksi. Niinpian kuin tulimme maalle,
saimme ystiiwiillisen kutsumuksen tulla hänen alukseensa.
Hän oli nimittäin tuntenut meidät Ruotsalaisiksi siitä
Ruotsin lipusta, joka oli nostettu meidän ison-maston
huippuun. Haastettuamme hänen kanssansa hetken aikaa,
käwimme taasen purteemme ja matkasimme eteenpäin.

Melkein puolimatkassa Luxorin ja Assuanin wälillä
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laski meidän purtemme maalle eräässä paikassa, jossa
kapteenimme ja enimpiiin hänen maatruuseinsa perheet
asuiwat, ja oli »varsin liikuttatvaa nähdä, millä ilolla
nämä tässä tllpasitvat ystiiwiiinsii ja sukulaisiansa ja millä
riemulla he otettiin wastaan. Meidän miehemme hyppiisi-
miit maalle, niin pian kuin pursi tuli tarpeeksi lähelle
rantaa, ja heittäytyimiit omaistensa syliin; he suutelimat
toinen toisiansa ja seisoitvat kauman, rinta lvasten rintaa,
lujassa ja sydämellisessä syleilyssä. Suuri joukko lapsia,
kaikki enemmän tai miihcmmän kauniita, oli koossa hei-
dän ympärillänsä ja ottimat osaa matkustajain terwetu-
liaisiin.

Ihtä liikuttawa kuin heidän iloinen yhtymisensä oli
myös heidän surullinen hywiistijiittönsii, kun meidän oli
lähteminen taasen matkalle, ja saatoimme niinhymin tuosta
yhtymisestä kuin erosta nähdä, että hellät sydämet syk-
kimiit heidän mustan-ruskeissa rinnoissaan.

Tammikuun 25 p:nii tulimme me Assuan'iin,
jotenkin suureen kylään Niili-mirran ensimiiisen kosken
törmällä. Me olimme nyt Nubian rajalla, matkattuamme
27 piiilväii ja kuljettuamme noin 80 Ruotsin penikulmaa.
Meidän aikomuksemme oli ollut matkata mielii edemmäksi
katsomaan Niilin toista medenputousta, joka on noin!18
penikulman päässä Nubiassa, mutta aika oli täpärällä ja
meidän olisi siinä tapauksessa myöskin ollut »vaihtaminen
iso, tillltva purtemme pieneen wenheesen, josta niin suu-
relle seuralle kuin me olimme, olisi ollut paljon haittaa;
paitsi sitä eiwiit täällä löytyivät »venheet meitä ensinkään
miellyttäneet. Me päätimme siis kääntyä takaisin.

Assuanin läheisyydessä on yhtä ja toista merkil-
listä katseltawana. Me lviitvyimme siellä neljä piiiiviiii
ja retkeilimme niinhymin »virralla kuin maaseuduilla.

Luonto oli täällä suurellaisempi kuin missiltään
muualla ylöspäin matkatessamme olimme nähneet. Virta
juoksi korkeain jylhäin muorten Malista, jotka kohosiwat
korkeuteen, tehden eriskummaisimpia muotoja ja kaarroksia;
milloin oliwat ne korkeain pylwiisten kaltaisia, ladotut
raskaista kallionlohkareista toinen toisensa päälle, milloin.
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niiyttiiviit ne hirmuisen suurille lahonneiden jiittiliiis-ra-
kennusten raunioille. Koko niiden ulkomuoto oli jylhä
ja epäsäännöllinen, joka näytti todistaman että joku lvii-
kemii maan-mullistus oli ne muodostanut. Kenties mursi
Niili-mirta tämän muorenseliinteen silloin, kun se ensin
raiwasi tiensä mereen, tahi on »virta sen »vähitellen kulut-
tanut ja kaivertanut, ruivctessaan kuohuamaan sen ylitse,
jolloin »vuori oli mirran-uomana, tahi on tuo loiva kal-
lio äkkiä särkynyt jonkun wätewän maanjäristyksen kautta,
ettei se olisi esteenä Niilin siunausta-tuottamille tuimille?

Keskellä »virtaa, taipaleen matkaa yläpuolia mesi-
putousta, juuri näiden ruhjottuin muorien, näiden luon-
non jiittiliiis-raunioiden sylissä, on tuo miehiittiilviin ihana
saari Ph i tse, joka kauniin asemansa tähden on saanut
liikanimen: „ihana". Täällä seisoi kerran kuun jumalalle
Isis'il le pyhitetty temppeli, yksi niistä Egyptin mesta-
riteoksista, jotka mielä monien tuhansien muosien perästä
ihmetyttiitviit maailmaa.

Kaikki ne temppelein rauniot, joita me olimme tilai-
suudessa näkemään, oliwat enemmän tai »vähemmän toi-
nen toisensa kaltaisia, ja selmiisti saattoi hamaita, että
ne kerran oli rakettu saman mallin mukaan. Suuren
portin kautta tullaan taivallisesti kiiytäwiiiin, jonkakahden
puolin seisoo sphinksejii, kuivaillen hirmuisen suuria leijo-
nia ihmiskaslvoilla, hakatut yhdestä ainoasta kallionloh-
kareesta. Kun olet käynyt näiden sphinksikiiytiiwiiin liipitse,
tulet niinkutsuttuun propyloniin, temppelin esikartanoin
»varsinaiseen sisäiinkiiytiiwiiiin. Tämmöisenä sisiiiinkäytii-
Miinii on kaksi hirmuisen suurta pyramidinkaltaista kimi-

rakennusta, jotka, samassa kun ne kaunistimat temppeliä,
myöskin oliwat wartiatorneina. Näiden »viilissä on »vä-
hempi portti. Vähän matkan päässä näiden propylonein
edessä seisoi taivallisesti molemmin puolin itse sisiiiinkiiy-
tiiwiiii kaksi obeliskia, ja kohta niiden takana kaksi mahta-
waa kimistä kmvaa, ikäänkuin »vartioimassa temppelin
sisäiinkäytälviiii. Propylonin kautta tullaan temppelin esi-kartanolle, joka on amara nelikulma ja sen seininä omat
ihanat pylwiisriwit. Itse piha eli kartano oli tawalli-
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sesti tyhjä, ja ainoastaan muutamissa Harmoissa temppe-
leissä näimme pylmäskäytiitviin jäännöksiä, jotka kiiwiwiit
suoraan yli kartanon propylonista »varsinaisen temppelin
sisäänkäytämiiän. Muutamilla temppeliraunioilla oli useam-
pia esikartanoita perätysten, eroitetut toinen toisistaan yhtä
monella propylonilla.

Viimeisen propylonin kautta tullaan »vihdoin »var-
sinaiseen temppeliin, johon kuuluu yksi tai useampi nel-
jiikulmainen kammio mahtatvilla pylmiisrilveillä, jotka käy-
mät tasasuuntaisesti toisesta seinästä toiseen. Kun kaik-
kein näiden liipitse olet käynyt, tulet temppelin kaikkein
pyhimpään siaan (adytum), eriiiisen »vähempään tai isom-
paan huoneesen, yksinkertaisilla kimiseinillä. Täällä seisoi
mahtalvia kumia, esitellen niitä jumalia, joille temppeli
oli pyhitetty. Tätä huonetta ympäröi sitten joukko py-
hiä kammioita, jotka olilvat joko marsin pimeitä tahi »va-
laistut pienillä nelikulmaisilla aukoilla muurissa. Paitsi
näitä löytyi siellä täällä lviihempiii syrjiitemppeleitii ynnä
koko joukko kiiytiiwiii ja pimeitä maanalaisia kammioita,
joiden tarkoituksesta ei tarkoin tiedetä; annellaan niiden
olleen sekä aarre-aittoja että »vankihuoneita.

Kaikki nämä temppelit oliwat ihan täyteen »varus-
tetut kuivilla, hieroglypheillii ja merkki-kirjotuksilla. Sei-
nät, katot, obeliskit, propylonit, esikartanot, pylmiiiit, »vie-
läpä nuo pimeät, pyhät kammiotkin oliwat täyteen kir-
jaellut. Tämä kaikki yhteensä, waikka nyt raunioksi rauen-
neena, ajan hampaan raiskaamana, näytti kuitenkin niin
suurellaiselta, että ken kerta sen on nähnyt, ei milloin-
kaan woi sitä unohtaa.

Isis-jumlllan temppelistä Philin saarella oli jätillä
taksi propylonia ja koko joukko pienempiä kammioita, joista
useimmat oliwat ihan pimeitä, niin että meidän täytyi
käyttää tulta, kun niissä käwimme. Me nousimme noi-
den molempain propylonien torniin kaitoja kiertorappusia
myöten. Tornien ylimmäinen osa oli jonkinlainen laa-
kakatto, josta meillä oli mapaa näkö yli tuon murentu-
neen temppelin, yli tuon kauniin saaren ja yli sen suu-
rellaisten, jylhäin ympäristöjen. Siellä täällä näkyi
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mielä jotenkin eheitii jäännöksiä tuosta entisestä temppe-
listä ja ne muodostilvat korkeain portteinsa, kaunisten
pyllviiskiiytäiväinsii ja raskasten kimikattoinsa kanssa ikään-
kuin toisia temppeleitä erikseen. Muutenkin on koko saari
täynnä soraliijiii ja langetessaan murtuneita kimilohka-
reita. Muutamat palmupuut, joita siellä täällä kasmaa
pitkin saarta, oliwat wiehiittiiwinii »vastakohtina tälle hii-
mitykselle, ja Niili-mirta, joka kahden puolin mirutteli
saaren rantoja, kumasti pinnallaan raunioin katkaistut,
kulmikkaat hahmot ja palmujen pyöreät, lehtiset latmat.
Näköalaa rajoittitvat yltympäri nuo hirmuisen korkeat,
rikkiruhjotut kalliot, ja tämä luonto oli laatuansa mitä
kauniimpia nähdä saa.

Eriisnii päiwänä katselimme me tätä näkyä toiselta
taholta. Me läksimme Assuanista »varhain aamusella ja
ratsastimme borikka-aaseillamme pitkin Niili-lvirran lva-
senta rantaa, siwusimme Philsen ja ajoimme sille niemek-
keelle, joka hywän matkan päässä saaresta pistihe ulos
»virtaan. Täällä tapasimme me eräällä »vuorella »vanhan
moskeijan rauniot ja söimme päitviillistii siellä eräässäikimanhassa salissa, jonka toinen seinä oli lahistunut
maahan ja näköala sillä laivoin oli »vapaa. Tuolla »välk-
kyi nyt Niili allamme, juosten hiljaa ja rauhallisesti
kuin sisämaan järmi; toisella rannalla oli meillä uusi
näköala yli kaunisten, suurcllaisten muortemme, joita jo
niin paljon olimme ihailleet »vastaiselta puolelta, ja tuolla
näköalan perällä rehoitti tuo „ihana" Philse temppelei-
nensii Niililvirran sylissä.

Alapuolia Philin kiihtyy Niili-lvirran juoksu yhä
enemmän ja enemmän, kunnes se »vihdoin kuohuna lvah-
toamana koskena. Philin ja Assuanin Maliselta tieltä
olet tilaisuudessa katselemaan tätä kaunista luonnon-il-
mettä. Veden putous ei ole erittäin korkea; minulle
kerrottiin sen ei oleman yli »viiden kuuden jalan korkean,
jota en pidä mahdottomana. Siinä löytyy useampia
lvedenputouksia perätysten, niin että se kokonaisuudessaan
näyttää wiikewiisti kuohuatvalta »virralta. Koko tämä
mahtalva koski on täynnä kallioisia luotoja, joiden ym-
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pari tuo lvahtoawa mesi kuohuna, sillä aikaa kuin lähei-
set »vuoret kaiullaan »vastaamat sen suloiseeu kohinaan.
Tuntikausia saatat katsella tätä näkyä ja kuullella meden-
putouksen omituista ääntä ilman miisymiittii siihen.

Noin puolen tunnin matkaa Assuanista erämaahan
päin löytyy muutamia granitimuoria, joita matkustajat
tatvallisesti kiiyiviit katsomassa, sillä siellä oivat mielä
kimilouhokset sellviisti nähtiimiinii siltä ajalta, jolloin »van-
hat Egyptiläiset wielii rakensiwat temftpelcitiinsä. Jokai-
nen obeliski, jotainoa granitin lohkare, joka on löytynyt
tai wielä löytyy missä hymänsä Egyptin temppeleistä,
on tuotu tästä kaukaisesta paikasta. Vielä moi sellviisti
nähdä millä tawoin he oliwat lohonneet näitä hirmuisia
lohkareita. He purasimat koko joukon suuria reikiä »vuo-
reen, toisen toisensa perästä, suorissa riimissä, nämä
reiät täytettiin kuiivalla puulla, jota sitten lvalcttiin »ve-
dellä. Tuo kuiwa puu imi mettä sisäänsä ja rupesi pai-
sumaan yhä enemmän ja enemmän, kunnes »vihdoin kal-
lionlohkare lohkesi. Siellä täällä näimme suuria irtiloh-
kaistuja kiiviä, joita jo oli rmvettu hakkaamaan jonkun
teinppelin rakennus-aineeksi, ja yhdellä paikalla näimme
lllotetun obeliskin, joka ei milloinkaan moi tulla malmiitsi,
waan »viruu nyt siinä hiekan ja soran keskellä, puoliksi
hakattuna kalliosta, näyttiiiiksensä jiilkimailmalle millä
ihmeellisellä taivalla ivanhat Egyptiläiset hakkasilvat kilveii.

Vastapäätä Assnania löytyy saari nimeltä Elefan-
tine. Siellä on muutamia muistomerkkejä, mutta ne
oivat niin harivat ja iviihiipiitöiset, että ne tuskin ansait-
semat kertomista.

Itse Assuanin kaupungista ei ole paljon sanotta-
maa; se on muiden arabialaisten kaupungein ja kyläin
kaltainen. Sen satvikojut omat matalia eikä juuri ensin-
kään tviehiittiilviii, sen kadut omat kaidat ja epäsäännölli-
set. Kaupunki »vastaa entistä Se menen, joka.muinoin
oli suuriarivoinen, sillä se oli Egyptin eteläinen rajakau-
punki. Tästä kaupungista lausui Herra prophcta Hese-
kielin kautta: Minä tahdon sinun ja sinun wirtas
kimppuun, ja teen Egyptiin maan peräti tyhjäksi
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ja autiaksi, Selvenen tornista Ethiopian rajaan
asti. (Hes. 29: 10). Selvenen tornista pitää hei-
dän miekalla lankeeman, sanoo Herra, Herra.
(Hes. 30: 6).

Muuan niistä piiiwistii, kuin me Assuanissa mii-
myimme, oli sunnuntai. Sattumalta oli silloin useam-
pia matkustajain pursia kokoontunut tälle paikalle. Muu-
tamissa oli amerikalaisia, toisissa englantilaisia »vieraina.
Me lähetimme edellä puolenpiiimiin sanan kaikkiin näihin
menheisin kysymään niiden matkustajilta, tahtoimatko yhtyä
meidän kanssamme yhteiseen lumalanpalwelukseen. He
tuliwat melkein kaikki, ja meidän salonkiimme mahtui hä-
din tuskin meidän »vähäinen seurakuntamme, johon kuului
kaksitoista jäsentä. Me »veisasimme useampia englanti-
laisia »virsiä, jonka jälkeen M:r Pullin g piti hywän
saarnan. Tuntui hylviiltii saada europalaisten keskuudessa
»viettää yhteistä jumalan-palmelusta niin kaukaisessa so-pessa tassa pimeässä, puolimillissii maassa.

Tammikuun 30 p:nii jätimme me Assuanin ja ulo-
timme plllausmatkaa. Me seisahdimme nyt hywin usein
käyväksemme katsomassa niitä paikkoja, joilla joitakin mui-
naisjäännöksiä oli nähtämänä.

Ensimiiinen paikka, jossakäwimme, oli Kom O mb o,
tuo entinen Ombo s, jonne saalvuimme Tammikuun 31
p:nii. Täällä oli erään temppelin rauniot, jonka Ptolo-
meus Philometer oli perustanut ja hanen »veljensä
Phiscon malmistllnut. Temppeli oli rakettu juuri »vir-
ran rannalle, niin etta »virran mesi melkein »virutti sen
perustuksia. Kahdet rappuset weiwiit kahteen propyloniin
mutta kaikki nämä oliwat niin sortuneet, että tuskin »voi
saada mitään sellviiä käsitystä niiden entisestä muodosta.
Toinen propyloni oli ihan sorana, toisesta oli maan
toinen torni jätillä. Noiden jiittiliiis-porttein takana näh-
tiin »vielä osa »varsinaista temppeliä pyllväskäytälviiinsii
kanssa, mutta suurin osa siitä oli haudattuna hiedassa.
Virralta katsoen oli tämä temppeli kerran mahtanut iha-
nalta näyttää.
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Se oli pyhitetty kahdelle jumalalle: Aroeris Apol-
lolle ja Samatille, jumalalle, jolla oli krokotiilin pää.

Seuraamana päiwänä saatvuimme me Edfoo'hon,
joka on entinen Apollinopolis Magna. Täällä löytyy

kaksi temppeliä, joista toinen suuri ja majesteetillinen ja
mielä hylviisti säilynyt, toinen niin pieni ja lviihiipiitöinen,
että se melkein katoaa mitättömiin tuon edellisen rinnalla.
Nämä temppelit oli rakettu samaan aikaan, kuin Kom
Ombossa löytylvii, Ptolomeus Philometerin ja Phis-
con'in hallitessa.

Tuo isompi temppeli oli aina tähän »vuoteen asti
lewiinnyt ikäänkuin haudattuna paksuin hietakerrosten alla
ja arabialaisten kyläin peitossa; mutta juuri tänä syk-
synä on se marakuninkaan käskystä laimettu ylös maasta
ja sen temppelikartanot on puhdistettu, niin että nyt saat-
toi »vapaasti katsella koko tätä uljasta ihmeteltämiiii rau-
niota, joka on suurin ja parhaiten säilynyt kaikista mitä
tähän saakka nähneet olemme. Mahtaman propylonin
kautta tulimme me esikartanoon, joka oli pyltväsrimeillii
ympiiröitty nelikulma, ilman kattoa. Pyliviisten korkeus
ja kartanon amaruus oli hirmuisen suuri. Ihminen mel-
kein katosi mitättömiin sen sisässä ja näytti maan »Vähä-
pätöiseltä pilkulta siinä. Toisella puolella tätä kartanoa
löytyi useampia suuria temppelikammioita perätysten, täpö-
täynnä mahtamia pyltviisrimejä, joiden pylmiiiit oliwat
18 jalkaa ympärimitaten. Näillä pylmiiillä lepäsi raskas
tiivitatto, tehty pitkistä, hakatuista lohkareista. Näiden
pylmiisslllien sisäpuolella oli „adytym" (kaikkein pyhin),
jotenkin suuri huone, ympiiröittynä paksuilla kimimuu-
reilla. Täällä seisoi mielä hirmuinen kimipatsas, joka
kumaeli yhtä niistä kolmesta jumalasta, joita tässä temp-
pelissä pallveltiin. Nämä jumalat oliwat Hor-Hot,
myöskin Agllthodaemon'iksi kutsuttu, jota tawallisestimerkitään siimellisellii pallolla, ja Athor, Egyptiläisten
Aphrodite, ja heidän poikansa Hor-senet-to.

Se pienempi temppeli oli kahtena, pyllviisrimeillä
»varustettuna huoneena, ja, samoin kuin tuo suurempi, täy-
teen miimailtu hieroglyphejii ja kumia.
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Samana piiiwiinii, jonka aamusella me olimme
kalselleet Edfoo'ssa löytywää temppeliä, saamuimme
me iltapuollll erääsen paikkaan, niineltä El K ab, joka
on »vanhain Eiletyas, Lncinan kaupimki. Täällä kä-
wimme me loppupuolta piiilviiii katsomassa muutamia
hautoja, jotka oli hakattu läheiseen hietakiivi-ivuoreen.
Haudat oliwat awaria, neliskulmaisia kammioita, »vähiin
mutkan päässä ylhäällä muoren toisella siivulla. Niiden
seinät ju kutot oliwat täpötäynnä tulvia, jotta tylliksi sel-
lviiiin esittelilvät wanhain asukasten pcllonwiljelystä ja
muita askareita. Eräässä näistä haudoista oli koko
joukko Egyptin entisten hallitsiain nimiä. Kun aurinko
lasti, palasimme me purteemme ja pitkitimme matkaamme.

Vähän matkaa alaspäin El Kab'ista on Es ne,
jonka kaupungin Kreekkalaiset ja Roomalaiset tunsimat

Latopolis-nimellii. Täällä seisoi muinoin temppeli, py-
hitetty jumalalle, jonka nimi oli Cnouphis eli Kneph.
Se oli aikain kuluessa hautuuntunut hiekkaan, mutta sen
temppelikartanon sisusta laimettiin kokonaan esiin aina
lattiaan asti »vuouna 1842, Mehemed Alin käskystä.
Tähän suurellaiseen temppelisuliin astutaan uyt hywin
pitkiä rappusia myöten alas. Seinät ja kattoornat »vielä
eheinii, ja pylwiisten korkeus ju paksuus on ihmetyttiimii.
Kun kerran olet astunut alas näihin miltei maanalaisiin
pylwiiskiiytiiwiin, tekee mielesi kanlvan miipyä siellä, ja
kaipauksella luot »viimeisen silmäyksen tähän kauniisen
raunioon, jättiläisesi se iäksi piiiiviiksi ja palataksesi lven-
heesesi.

Sylviisti koskilvllt meihin nämä tuhatmuotiset jätti-
läis-rakennukset, ja kuitenkaan emme olleet Mielä nähneet
maailman suurimpia ja ihanimpia muinaisjäännöksiä:
temppeliraunioita Thebe'ssii.



Helmikuun 2 p:nä suuwuimme me illan tullessa
Luxoriin, joka on osa siitä »vanhasta, kerran »uin suuresta
ja »voimllllisesta Thcbe'stii. Et moi enää eroittaa paik-
kaa, missä kaupunki ennen on ollut, sillä Thebe ei ole
enää olemassa — se on raastettu, murrettu, hälvitetty.
Useammat »voimat oivat yhtyneet pyyhkimään pois maan
päältä tätä Phuraonein pääkaupunkia, joka oli aikakau-
tensa ihmeenä ja »vanhain Egyptiläisten kerskauksena.
Se on useat kerrat tullut »valloitetuksi, rynnätyksi, raas-
tetuksi muukalaisten sotajoukkojen kautta, aina siitä ajasta
asti, kuin Kambyses noin »viisisataa »vuotta ennen Kris-
tusta »valloitti Egyptin. Mitä nämä sotalaumat omat
jättäneet pitelemättä, se on huutuuntunut ympiiröilvien
erämaiden hietakinosten alle.

Sillä alalla, jolla kaupunki muinoin seisoi, näet
nykyään muutamia »vähäpätöisiä kaupunkeita jakyliä, niin-
kuin Luxor, Karnuk, Gournut, Medinet, Hubu j.
n. e. Näiden kyläin usujumet lviljelelvät nyt niitä kent-
tiä, joilla »vuosituhansia takaperin se mahtama kaupunki
seisoi „satain portteinsa kanssa", joita Homerns on lau-
luillaan ylistänyt. Näiden kyläin keskeltä ja näiden »vil-
jamain kenttäin ylitse matkustaa nyt matkamies etsimään
ja ihmettelemään niitä jäännöksiä »vanhasta Thebestii,
jotka, kestettyänsä ajan hiilvitykset, »vierasten sotajoukkoin

Nc^en ilmnilll. — DalausmMa Rainon. — AnnM^i
ja sm gmplliizlö.

Ueljäs FuKu.
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raastamiset ja noiden läheisten erämaiden lentohiekan,
mielii seisoivat jätillä todistamassa tuon kadonneen kau-
pungin entistä loistoa. Kuivailtuna täyteen hierogly-
phejii ja merkkikirjotusta, omat nämä rauniot suuren-
moisten titvikirjuin kultaisia, jotka kertoivat Egyptin »van-
hinta historiaa ja ylistiiwiit sen onnen piiilviii.

Lähellä Luxoria löytyi erään ikilvanhan temppelin
rauniot, joka temppeli rakettiin Amunaph III:nen ja
Rem ese s ll:sen aikana.

Tästä temppelistä on »vielä jätillä osa adytumia
sekä muutamia pyllviisrimejii ja niiden edessä hirmuinen
propyloni molempain kartion-kaltaisten torneinsa kanssa,
joiden edessä ennen on seisonut kaksi obeliskia ja kaksi
istumaa, kiivistä kumapatsasta. Uksi näistä obeliskeista
on »viety Franskan maalle ja seisoo nyt Place de la
Concorde'lla Parisissa. Toinen on mielä paikallansa.
Ne on hakattu punaisesta granitista ja omat täyteen kir-
jotellut hieroglypheillii, jotka omat hakatut erinomaisen sie-
Miisti ja ihmeteltcimiin symiille, muutamat aina kahta tuu-
maa sylyiksi. Kiwikuwista oli jätillä ainoastaan toinen.
— Me käwimme toisen tornin huippuun, josta »voimme
katsella yli raunion, yli koko Luxorin ynnä ympärillä
olewan lakeuden, joka täältä ulottui hywin kauwaksi kah-
den puolin »virtaa. Me seisoimme nyt kenties keskellä
sitä paikkaa, jossa ennen Egyptin uljas pääkaupunki oli.
Täällä saattoi jokaisesta soraliijiistii, jokaisesta musertu-
neesta- rauniosta, jokaisesta ruohonkorresta, joka kasmoi
tuon entisen kaupungin alalla, oppia tuntemaan ja tun-
nustamaan kaiken maallisen suuruuden katomaisuutta.

Tämä temppeli oli pyhitetty sekä Niili-jumalalle
että Jupiter Ammanille, joka jälkimäinen oli Theben
ylimmäinen jumala.

Päiwänä jälkeen tulomme Luxoriin ratsastimme
wurhain aamulla Karnatiin, jonne on noin kolme nel-
jännestä peninkulmaa siitä paikasta, jossa meidän »ven-
heemme oli laskettu maalle. Kun lähestyimme temp-
peliä, näimme etäällä korkean, mahtvan kimiportin ikään-
kuin hirmuisen suuren riemu-kaarroksen pielinensii. Ennen-
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kuin saamuimme tälle portille, ratsastimme sphinksi-kiiy-
tiiwiin läpitse, jonka tumat, maitta rittimurtuneina, kui-
tenkin osoittimat meille, kuinka kaunis, kuinka suurellai-
ncn tämä tie kerta oli ollut. Muinoin oli tämä sphinksi-
tiiytämii tähes toline neljännestä penikulmaa pitkä ja
yhdisti Luxorin ja Karnatin temppelit.

Kun saamuimme tuolle mainitulle portille, näimme
edessämme mahdottoman suuren joukon raunioita, jotka
ottimat tilan, jota oli kolmea, neljää sataa jalkaa leweä
ja lähes kahtatoista sataa jalkaa pitkä.

Me ratsastimme sitten »vasemmalle kädelle toiselle
portille, joka oli itse pää-sisiiänkäytäluänii tähän kaikkein
suurimpaan ja ihanimpaan temppeliin, kuin mailmassa
milloinkaan on rakettu. Täälläkin oli portin edessä leweä
ja pitkä sphinksi-tiiytiiwii. Kun tämän portin tantta ensi-
miiisen terran katsahdimme sisään temppeliin, seisahduimme
kaikki hämmästyksestä, nähdessämme mitä täällä aukeni
silmiiimme eteen. Korkea, tilawa kiiytiiwii käwi suoraan
läpi raunion, ikäänkuin mahdottoman suuri katu tässä
temppelikaupungissa. Ennenkuin menimme edemmäksi, kat-
selimme kaulvlln tätä kaunistu näkyä, joku osoitti meille
toisen temppelisulin toisen perästä, melkein niin kuumaksi
kuin silmä kantoi.

Kahden puolin itse porttia kohosimat nuo paksut,
ivahivat kilvitornit huimaaman korkealle. Tämän propy-
lonin kautta tullaan erääsen esikartanoon, paljoa suurem-
paan ja kunnioitusta maatilvampaan, kuin mitä ennen
olimme nähneet. Se muodosti ison nelikulman, kahden
puolin rajoitettuna katetuilla pylmäskäytämillii, joiden
takana löytyi kaksi syrjätemppeliii. Suoraan poikki tämän
kartanon, portista rmveten pylwiissalien propyloniin asti,
käwi muinoin kaksinkertainen pylmiisrilvi, joista pyllviiistii
enimmät nyt oliwat kokonaan kadonneet. Harlvoista jii-
lillii-olelvista oli ainoastaan yksi ainoa eheä ja osoitti
meille niiden entistä muotoa.

Kun olet käynyt tämän esikartanon liipitse, tulet
toisen propylonin kuutta eriiäsen pyllviissaliin, joka majes-
teetillisen suuruutensa tähden »voittaa kaikki muut rauniot
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niinhymin Egyptissä kuin muualla. Tämä sali on 170
jalkaa leweä ja 329 jalkaa pitkä. Sen kattoa kannattaa
134 jättiläis-pyllviistii, joista 12 keskimmäistä, jotka sei-
somat kahden puolin salin liipikiiytämiiä, omat noin 80
jalkaa korkeat ja enemmän kuin 30 jalkaa ympiiri-mita-
ten; toiset omat lviihiin pienempiä. Muutamat näistä
pyllviiistii oliwat jo kaatuneet, toiset oliwat kaatumaisil-
laan, ja näinä tekilviit tuon uljaan raunion ehkä mielä
uhkcammaksi.

Viimyttyiimme hymiin hetken tässä pyllviissalissa,
kiimimme liipitse sen osan temppelistä mitä jiilillii oli,
kultien yhdestä salista ja temppelitartanosta toiseen, ja
niistä oliwat muutamat jo totonaan ruhjoontuneet, toiset
Mähiin paremmin säilyneet. Paljon oli täällä ihastele-
mista jokaisella askelella, jonka eteenpäin astuimme, mutta
liian pilkaksihan »venyisi tämä kirjotus, jos koettaisin ker-
toa tätä kaikkea tyystin.

Kauan katselimme muutamia hirmuisen suuria, Moi-
sia kumapatsaita, jotka seisoilvat pitkin seinuksia eräässä
huoneessa. Kauwan katselimme koko joukkoa suurempia
ja pienempiä obeliskeja, jotka uljaasti nousiwat lahistu-
neitten temppelein soraliijistii, joiden kaunistuksina ne
ennen olimat olleet. Eräs näistä obeliskeista on suurin,
kuin milloinkaau on pystytetty; sen kumppanin on ihmis-
käsi joskus wiikiwaltaisesti »uurtanut maahan. Se oli
taatuissaan siirtynyt useampiin palasiin, jotta nyt osoit-
tamat tuon muinaisen pylmiiän hirmuista suuruutta. Muu-
tamin paikoin oli hälvitys kauhistama; koko amarat osat
tuosta suuresta temppelistä eiwiit »voineet meille muuta
näyttää kuin soraliijiä.

Kun koko raunion liipitse olimme kulkeneet, tulimme
toiselle portille, joka oli melkein samannäköinen kuin se,
jonka kautta olimme sisään tulleet. Me luimme »viisi
näitä hirmuisia jiittiliiisportteja, kaksi sillä siivulla, jota
antoi Luxoria päin, tahi joka kerran »viittasi itse Thebeii
kohden, ja yhden tullakin noista jätillä ole»vista kolmesta.

Tämän armaamattoman suuren temppelirakennuksen
malmistus on »vaatinut useampain polmikuntain työtä.
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Sen moi selmäsii nähdä niiden eri kuningasten nimistä,
jotka on hakattu raunion eri osiin. Vanhin näistä ni-
mistä on Ositarsin I, se Pharao, jonka arwellaan hal-
linneen Josephin aikana. Tämä osa rauniota on siis
noin kolmentuhannen kuudensadan »vuoden lvanha. Seu-
raamat kuninkaat omat sitten jiilistiipiiin»vähitellen raken-
taneet yhden osan toisensa perästä ja kaunistaneet sitä
kokonaisuudessaan. Th atm es III:s, se Pharao, jonka
hallituksen aitana Israelin lasten luullaan lähteneen ulos
Egyptistä lulvattuun maahan, ja jota kuningas sotajouk-
konsa kanssa hukkui Punaiseen Mereen, laitatti useampia
uusia rakennuksia ja laajensi temppeliä melkoisesti*).
Osiris, suuri »valloittaja ja Nemeses 11, arlvattamastisama kuin tuo kuuluisa Sesost ris, taunistiwat ja laa-
jensilvat temppeliä suuressa määrässä. Edellinen raken-
nutti tuon suuren temppclisalin 134 pylmiiiilläiin. Reme-
ses ll:sen poika jatkoi isänsä työtä ja rakensi lisään tuon
hirmuisen suuren esikartanon ynnä tuon jiittiläis-propy-
lonin ja pystytti sphinksit sen eteen. Sitten omat useat
muut kuninkaat kaunistaneet tämän merkillisen rakennuk-
sen eri osia, kunnes se »vihdoin kaikkein eri kammioinsa
kanssa oli yhtenä ainoana temppelinä.

Se jumala, jota kerta tässä temppelissä palmeltiin,
oli Jupiter Ammon, eli No Ammon, joksi häntä myös-
kin kutsuttiin.

Kuljettuamme useat tiimat edes takaisin näiden
merkillisten raunioin keskellä, palasimme takaisin pur-
teemme sillä aikomuksella, että mielä kerran kiimisimme
katsomassa tätä ihmeellistä temppeliä, ennenkuin jätimme
Theben. — Me panimme sen toimeen eriisnii iltana, sit-
tekuin ensin purressamme olimme juoneet teetä. Aurinko
oli jo muutamia tunteja sitten laskenut ja täysikuu kumotti
korkealla tanvaalla ja lewitti lumoamaa »valoaan yli tuon
muistorikkaan seudun. Me ratsastimme Karnatiin erään
oppaan kanssa, joka oli marnstettu pitkällä keihäällä, jolla

*) Russell'in auä Moäem E^pt, s. 211.



52 Neljäs luku.

hän suojeli meitä koirilta niissä arabialaisissa kylissä,
joiden kautta meidän oli kulkeminen.

Kun olimme ehtineet rauniolle, nousin minä eriiii-
sen noista wahwoista torneista, jotka seisoivat molemmin
puolin temppelin pääporttia. Ia täältä, tältä ylhäi-
seltä asemalta, katselimme me yöllistä maisemaa, luonnol-
lista kuutamokuwausta, jota taitalvimmankaan maalarin
penseli ei »voisi oikein Heleillä »väreillä osoittaa; kuinka
möisi siis minun heikko kynäni kuwailla sitä!

Mtympiiri meitä »vallitsi jo yön hiljaisuus. Lmyea,
hedelmällinen lakeus lelvisi kahden puolin. Koko joukko
kyliä näkyi siellä täällä hajallaan lakeudella, ja niistä
»välkkyi useampia »valkeita. Lasten kirkuna ja koirien
haukunta, joka silloin tällöin noista kylistä kuului tör-
miimme setä yhden ja toisen kilven kolina, jonka jalkamme
sysäsi pois asemaltaan alas sylvyytcen, oliwat ainoat
äänet, jotka hiiiritsimiit luonnon juhlallista hiljaisuutta.

Kuun eksyttiiwiissii »valossa, joka muodosti kaikkialle
kaikenlaisia haameellisia marjoja, hahmoitti tuolla jat-
kuimme ullu No Ammonin ihanan temppelin rauniot.
MM suuruus ja mikä hiilvitys! Vastapäätä meitä esi-
kartanon toisella puolella näkyi suuria muorenkaltaisia
soraliijiii, kahden tornin jäännökset, jotka ennen oliwat
olleet saman näköiset kvin se torni, jonka huipussa me
nyt seisoimme. Tuolla, noiden soraliijien takana, tuo
hirmuisen suuri pyllviissali mielii seisomien, kaatumaisil-
laan olemain ja kaatuneitten pyllviistensii kanssa, ja Mielä
etäämpänä nuo mielä jiilillii-olewat obeliskit keskellä pal-
jaita soraliijiii, ja kaiken tämän takana adytum, temp-
pelin pyhin paikka, joka nyt oli tyhjä, mutta jotakerran
Jupiter Ammonin kulvaftatsas kaunisti.

Täällä moi nähdä kuinka „oikea Jupiter Ammon,
El Amunah, totuuden Jumala, oli antanut oikeuden
käydä yli Egyptin jumalain (Hes. 30: 14) ja erit-
täinkin yli tämän Hänen määrän kumunsa, yli epiijuma-
lan-kuman maailman suurimmassa temppelissä. Hiljai-suus »vallitsee sen kartanoissa, Noon paljous on hämi-
tetty" (Hes. 30: 15).
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Kun katselin kaikkia näitä temppelikartanoita tai
tiiyskentelin niiden raunioilla tyynellä, kuulvaloisella yöllä,
tuntui minusta hywin oudolle aatella, kuinka »vuositu-
hansia takaperin pitkät saattojoukot juhlallisesti kulkilvat
näiden salien liipitse, kuinka täällä »vuhwut luulukunnut
korottilvut äänensä ja runsaita uhreja annettiin jumalalle,
joka ei enää ole olemassa. Nyt on hiljaista tällä sialla,
salit omat jätetyt kylmille, kansa, joka juhlapulvussa ottiosaa saattokulkuihin, ylistysmeisuihin ja uhreihin, lepää
nyt pitkää untansa noissa hirweiin suurissa »vuorihau-
doissa tuolla Niili-mirran toisella rannalla, ja jumala
itse, tuo äänetön kiminen tuma, miruu nyt särjetyillä jäse-
nillä, muserrettuna jossakin lahonneen jiittiläis-asuntonsa
soraliijiin alla.

Kuitenkin tulee ihmetellä sitä uutteruutta ja
niitä kustannuksia, millä »vanhat Egyptiläiset koristimat
jumalainsa temppeleitä. He eiwiit tunteneet totuuden
Jumalaa, Kaikkivaltiasta, armiasta, joka ei asu ihmis-
ten käsillä tehdyissä temppeleissä, jota eimät mitkään muut
kaunistetut asunnot tyydytä kuin köyhäin syntisten sydä-
met, puhdistetut somituksen merellä ja pyhitetyt Hänen
omalla Hengelliinsii.

Luxor ja Kärnat lepiiiilviit Niili-lvirran itäisellä
rannalla; mutta Thebe ulottui kerran sekä lvirran itäi-
selle että läntiselle puolelle ja on jättänyt muistomerkke-
jänsä Niilin kummallekin rannalle. Kun muutaman ajan
olimme idiinpuolista runtun katselleet, käytimme siis ne
piiilviit, jotka wielii Thebessii wiiwyimme, niiden muis-
tomerkkien tarkastelemiseen, jotta olimut »virran läntisellä
rannalla.

Purtemme oli Mielä samassa »valkamassa, jossa
ensin olimme maalle nousseet. Me soudimme yli »virran
pienellä ruuhella, joka kuului meidän alukseen. Vastai-
sella rannalla oli walmisna hcwosia ja b oritta-aaseja
miemäiin meitä niille eri paikoille, jotka ansaitsimat kat-
selemista.

Noin kolmen neljänneksen penikulman päässä ran-
nasta löytyi suuri ja korkea muorenselkii. Sinne käwi
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meidän tultumme ensimiiisenii päiwänä; me menimme siis
yli Mirran toiselle rannalle. Koto tämä muorenjono
oli niin sanoen tehty läpituultawatsi toto joukolla miihem-
piä ja isompia hautoja, jotka hakuttuiuu tuohon komuun
kallioon, liipiisiiviit »vuoren ristiin ja rastiin.

Me käwimme ensiksi katsomassa niin kutsuttuja ku-
ningasten hautoja, joista tähän saakka on löydetty jo
seitsemäntoista. Ensimiiinen, jota me katselimme oli Vel-
zon'in hauta, kutsuttu niin erään matkustajan jälkeen,
joka sen löysi. Tämän haudan sisiiiintäytäwä on taipa-
leen mattaa ylöspäin »vuoren siwulla. Jotenkin jyrkkiä
portaita myöten astutaan alas itse Holmin aukkoon. Täällä
sytytti oppaamme tuimasta puusta tehdyn suuren tulisoi-
ton, osoittaaksensa meille tietä, jota pimeänä, miertiimiinii
tiiytäwiinä kulti »vuoren sisään. Kuljettuamme täällä
hywän mattaa, saamuimme wihdoin alvaraan saliin, jota
oli »varustettu useammilla aimollisilla pylmiiillii. Seinät,
katto ja pylwiiiit oliwat täyteen piirustetut hieroglyphejii
ja kuivia, jotka oliwat erinomaisen hywin säilyneet; »vii-
rit oliwat wielii niin selwiii, ikäänkuin olisiwat ne olleet
wasta muutamia piiimiii sitten maalatut. Tästä salista
käwi meidiiu tiemme erästä toista kiiytiiwiiii, siksi kunnes
me saawuimme mielä toiseen saliin. Niin kuljimme me
kiiytiiwiistii käytiiiviiiin ja salista saliin, kunnes wihdoin
tulimme käytäiviiän, joka ulottui niin pitkälle ja niin lvier-
tälviinii »vuoren sisään, etta meidän oppaamme makuutti,
ettemme »voisi sitä myöten kulkea. Me astuimme kui-
tenkin sitä myöten alas taipaleen matkaa. Useammissa
näissä pimeissä saleissa löytyi hirmuisten katafalkien *)
jäännöksiä, joissa muinoin kuningasten balsameeratut ruu-
miit oliwat lewiinneet. Muutamissa paikoissa löytyi myös
pienempiä ja suurempia silvukammioita, jotta luultamasti
oliwat olleet erityisiä hautoja.

Me käwimme mielä samana piiiwiinii katsomassa
muutamia noita toisia kuningasten hautoja, jotka oli-
wat enemmän tai »vähemmän toinen toisensa näköisiä,

*) Ruumis-alttarien. Suom. muist.



Theben rauniot. 55

mutta suurin ja tviehättämin niistä kaikista on Belzon'in
hauta.

Toisella puolella muoren omat kuningattarien
haudat. Ne oliwat jotenkin samankaltaiset kuin kunin-
gasten haudat jayhdessä niistä löytyy mielä jätillä useam-
pia mumieita (balsameerattuja ruumiita).

Paitsi näitä kuninkaallisia hautoja löytyi myöskin
koko joukko muita niin kutsututta yksityisiä hautoja,
joissa Theben entinen »väestö lepää hauduttuna. Muu-
tamissa näissä huudoissa oliwat lattiat tyttönään peite-
tyt mumieilla, joista muutamat olilvat eheitii, toiset sär-
jettyjä ja filmattuja, niin että pääkallot, kädet, sääret ja
jalat wiruiwat sikin sokin.

Koko tämä hirmuinen muori oli sillä tawoin waan
yhtenä ainoana suurena hautana, joka talletti pimeässä
polvessaan sen uutteran ja nerokkaan lviiestön, joka mui-
noin lvuosisadlln toisensa perästä asui Egyptin mahta-massa pääkaupungissa. Tama ihmeellinen kansa on jät-
tänyt jiilkimailmalle ci ainoastaan aimollisia kilvitemppe-
leitiinsii, palatsejansa ja pyramidejansa, maan myöskin
noissa hirmuisissa kalliohaudoissa ornat ruumiinsa, jotka
he ornat osanneet niin hywin balsameerata, että useat
niistä mielä monien muosituhansieu perästä omat eheinii
säilyneet.

Paitsi hautoja, käwimme me myös katselemassa
muutamia temppeliraunioita tällä puolella »virtaa. Vie-
hättäviin kaikista näistä temppeleistä oli niin kutsuttu
Memnonium, joka oli erinomaisen suuri ja kaunis,
mutta jota ei kuitenkaan käynyt »verrata Karnatissa ole-
wiin raunioihin. Merkillisimmiit näiden raunioin jou-
kossa oliwat kaksi hirmuista kiwistii kuwapatsasta, jotka
seisoilvat kappaleen matkaa itse temppelin sisiiiinkiiytäwiin
edessä. Toinen näistä kulvapatsaista oli hakattu yhdestä
ainoasta kiwestä, toinen oli rakettu useammista lohka-
reista. Ne omat noin 6, 7 kymmentä jalkaa korkeat ja
niiden hartiat omat noin 20 jalkaa leweiit. Toista näistä
patsaista sanotaan soiwaksi Memnon'iksi. Tarun
mukaan olisi tämä patsas muinoin joka aamu, kun au-
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ringon ensimäiset säteet siihen sattuilvat, antanut suloi-
sesti sointuman äänen. Nämä patsaat, muikku jotenkin
särkyneinä, tuunistilvut kumminkin paikkaansa ja tekilviit
raunion sitä uhkeammaksi.

Me wiiwyimme Thebessii ainoastaan 5 päiwää ja
ehdeimme tällä lyhyellä ajalla ainoastaan »varsin pinta-
puolisesti ja lvllillinaisesti tarkastella sen mailman-mai-
nioita muistomerkkejä, mutta siitä mitä näimme, »voimme
kuitenkin saada jonkinlaisen käsityksen tämän kaupungin
entisestä suuruudesta. Näiden mailman suurimpain rau-
nioin tarkkaan tutkistelemiseen menisi kuukausia.

Helmikuun 8 p:nii jätimme me Theben ja oli meillä
muutamat päimiit hiriveii hieta-myrsky, niin ettemme
»voineet purjehtia, ivaan mene ajeli »vitkalleen alas pitkin
»virtaa. Tuuli ryöpytti hiekkaa noista läheisistä erä-
maista niin rajusti, että ilma näytti melkein semmoi-
selta, kuin meidän kotimaassa mahivan pyryn aikana.

Eriisnii iltana tuuli niin tuimasti, että meidiiu oli
laskeminen maalle, sillä me pelkäsimme purtemme kaatu-
man, niin ankara oli tuuli, niin rajusti kiilvimiit aallot.

Muutaman piiimiin perästä taukosi myrsky, ja me
saimme taas kauniin ilman.

10:tenä p:nii saamuimme eriiiisen arabialaiseenkylään,
nimeltä Khine, jossa meidän purtemme laski maalle,
sillä meidän teki mielemme nähdä »vastaisella rannalla
Den-Derassa löytymää temppeliä. Me laskimme maalle
Khinessii, koska siellä oli parempi malkamapaikka. Sit-
ten soudimme ylitse toiselle rannalle pienellä tuirullamme,
otimme sieltä borikkoja ja ratsastimme rauniolle, joka oli
noin puolen penikulman päässä rannasta. Tämä raunio
oli jotenkin suuri, ja melkein parhain säilynyt kaikista
kuin nähneet olimme. Siihen kuului propyloni ja sen
takana useampia isoja saleja, wahwoilla seinillä; katot oli
rakettu suurista kimilohkareista. Kaikkein pyhin kammio
oli täällä suurempi kuin missiikäiin muussa rauniossa
ennen olimme nähneet. Se oli leweä ja korkea huone,
paksuilla kilviseinillä. Mtympiiri tämän adytumin kulki



Ahteen-sattuminen. 57

jotenkin leweä kiiytiiwii, jota taas »vuorostaan riivi pie-
nempiä pimeitä kammioita ympiiröitsi.

Matkallamme alas »virtaa myöten seisahdimme mielii
useassa kohden niinkuin Syoutissa, Benihassan'issa
ja Minieh'ssii, katsellaksemme siellä löytywiii hautoja ja
raunioita. Koska ne oliwat jotenkin noiden ennen mai-
nittuin kaltaisia, tulisin »vaan matkimaan mitä ennen
olen sanonut, jos niitä koettaisin tässä kuivailla.

Muutamia piiilviii ennenkuin saamuimme takaisin
Kairoon, istuimme me matkakumppanit keskenämme eriisnii
iltana pcriisalongissa ja keskustelimme, sillä aikaa kuin
purtemme ajeli jotenkin »vahmaa mauhtia alas myötii-
lvirtaa. Kello oli noin 10 paikoilla, niin että oli jo
ihan pimeä, kun samassa meidän purtemme sattui johon-
kin esinecsen niin komasti, että me kaikki olimme luiskah-
taa pois paikoiltamme. Me kuulimme samassa wahman
ryskeen, ikäänkuin olisi purren kylki särkynyt, ja alus
painui kallelleen. Me riensimme ulos ja näimme koto
etumaisen ison salongin seinän puhkaistuna ja kaikki aktu-
naruudut pirstaleina. Kun tulimme ylös kannelle, ha-
maitsimme sattuneemme kahteen suureen wenheesen, jotka
oliwat sidotut yhteen ja yhteisesti lastatut hirmuisen suu-
rella heiniikeolla. Nämä »venheet makasilvat ankkurissa
keskellä »virtaa ja me olimme työtiinect pimeässä niitä
wastaan.

Suurella maiwalla saiwat molempain »venheitten
»niehistöt meidät wiimein irti, ja kun nyt tutkimme sitä
»vauriota, jonka purtemme oli saanut kärsiä, hamaitsimme
iloksemme, että itse laiwan runko, joka oli rakettu rau-
dasta, oli ollut niin lvahlva, ettei se tuosta todellakin
hirmuisesta työtiiyksestii ollut mitään »vahinkoa saanut,
paitsi maalaus, joka oli hiestautunut. Salongin silvu
sitä wastaan, joka oli rakettu puusta ja oli yläpuolta
lvedenrajan, oli saanut pahimman työtiiyksen ja oli mel-
keinpä palasiksi särkynyt.

Seuraamina piiilvinä kohtasimme me suurempia ja
lviihempiii pnrje-menheitii kosolta, ja niiden luku lisään-
tyi mitä likemmiiksi Kairoa tulimme, niin että me toisi-
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naan saatoimme lukea aina sataan asti yhdellä haaivaa
niikylvissä olelvia »venheitä.

Helmikuun 18 pitimiin illalla, kun jo oli pimeä, saa-
muimme takaisin Kairoon, ja olimme siis onnellisesti päät-
täneet tämän niin »viehättämän ja suloisen matkan. Kai-
pauksella jätimme sitten purtemme ja sanoimme jiiiihy-
»viisti oiwallisclle kapteenillemme ja hänen matruuseillensa;
mutta iloitsimme snmnlln että tämä osn retkestä oli tehty;
olimme nyt ikäänkuin lähempänä kotoa, ja aika, jolloin
saisimme palata sinne, ei ollut enää niin etäällä.

Me olimme taas Kairossa, jonkakaupungin näimme
uudestaan samalla ilolla, kuin Manhan ystiimiiii tntvntnnn;
ja mitäpä pitäisi minun lopuksi sanoa tästä kauniista
itiimaalaiscstll kaupungista, nykyisen Egyptin pääkaupun-
gista! Sanoin kaupunkia ja toden perästä
luulen sen ansaitseman sen nimityksen. Niin kutsutusta
„Sitadellista", jossa Pashcm palatsi löytyy ja jossa näet
sen linnan pihan, jossa Mehemed Ali antoi ampua niin
monta tuhatta Mameluktia — tästä, korkealle kalliolle
raketusta Sitadellista on »vapaa näköala yli koko kau-
pungin. Se on rakettu hajalleen amaralle, melkein yli-
niikymiittömiille lakeudelle. Korkealle yli noiden »valkois-
ten huonettcn laaka-kattoja nousemat moskeijain kupoolit
ja minareetit. Lukuisa joukko lehtokujia, puutarhoja ja
puistoja tekemät mihannuudellaan suloisen miirinmuutteen
rakennusten hiiikiiscwiistii »valkeudesta, ja niiyttiiwiit un-
tuivun tuolle päilviin-paisteiselle kaupungille lvarjoa ja
»viileyttä. Mamelukkein ja Kalifein kauniit, pienempiiin
moskeijain näköiset haudat ympäröilviit puolipyöriinii kau-
pungin itäistä puolta. Tuolla luikertaa sitten hyivintun-
nettu Niili-lvirta ohitse Kairon ja ikäänkuin lviruttaa sen
läntistä kylkeä, ja tuolla etäällä, noin puolentoista peni-
kulmaa kaupungista, seisoo kolme pyramidia, ja wielii
kappaleen matkaa etäämpänä useampia toisia näitä iki-
wanhoja jiittiliiis-rakennuksia, jotta muodostamat kauniin
pohjan tälle näköalalle, jossa Kairo on keskustana.

Tämän kaupungin kadut tarjoomat omituisen näön,
jota on waikea kertoa. Ihmisiä melkein kaiken »värisiä,
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»valkeasta europalaisesta ruweten hiilimustaan neekeriin,
tungeiksen noilla ahtailla kaduilla. Pulvut omat kirjawat,
itämaalaiset ja tekemät tämän hyörinän mielä eloisam-
maksi. Valkeat, mustat, »vihreät tni punaiset turbanit
ornat tavallisimmat päähineet. Egyptiläisten pukuna on
fez eli turbani, leweiit housut, kimitetyt alapuolta polwien,
sukat ja kengät, monitviirinen silkkilihvi ja punoksilla kir-
jaeltu takki.

Useat voista ahtaista kaduista owat »varustetut
katoilla, suojaksi paahtalvan auringon hellettä wastaan;
erinomattainkin on näin niiden katujen laita, joiden »var-
rella kauppapuodit owat. Joku paikassa on »vilkas liike,
ja toisinaan on tungos niin suuri, että on »vaikea päästä
liikkumaan. Kaupungin kadut eiwiit ole kilvillä lasketut,
jonka tähden lvaunut ilman jyskettä wieriwät mattojaan.
Jokaisella ajoneuwolla on kelveiiän, mukalvaan pukuun
puettu edelliijuoksiansa, joka juoksee Maunujen edessä teke-
mässä tilaa »väkijoukossa. Kaupungilla ei ole mitään
yhteistä »valaistusta, jonka tähden kaikki, niin pian kuin
aurinko on laskenut, peittyy syiviiiin pimeyteen, ja scn-
tiihden täytyy jokaisen, joka jälkeen auringon-laskun liik-
kuu kaduilla, käyttää lyhtyä. Heillä on hywin sielviä
semmoisia, halpaan hintaan. Ne owat tehdyt moniwiiri-
sestii kankaasta. Joka taholla näet iltasin runsaasti näitä
lyhtyjä, ja hywin omituista ou niitä katsella. Ajoneu-
lvoilla ei ole mitään lyhtyä, waan edelliijuoksijalla on
taivallisesti kädessään suuri palama tulisoitto, joka kirk-
kaasti »valaisee koko kadun sitä myöten kuin hän etenee.

Aina iltapuolla piiilviiii kuullaan europalaista soi-
tantoa jossakin kauniissa lehtemässä puistossa, joitaKai-rossa löytyy yltäkyllin. Ne Europalaiset, jotka omat kau-
pungissa, kokoontumat sentähden tamallisesti siihen aikaan
sinne. He kiiyskentclemiit silloin kesiilverhoissa keskellä
taltvea noiden mahlamäin lehmakkain Akasia-puiden alla
tahi lepiiiimiit loikomat palmulehdistii tehdyillä penkeillä
ja tuoleilla, juoden Turkin kahmia, jota täällä tarjotaan
warta-wasten raketuissa rawintoloissa. Hywin suloista
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oli laivata täällä Europalaisia, joidenkanssa olimme tutus-
tuneet joko matkalla Egyptiin tahi Niili-retkellii.

Soitantoa testi »vielä hetken aikaa jälkeen auringon
laskun, ja silloin »valaistiin puisto suurilla tuimasta puusta
tehdyillä tulisoitoilla. Tuota »viileätä illanilmaa nau-
litsimme siksi, kunnes aika oli palata hotelliin viiimälli-
selle, joka Itämailla aina syödään hywin myöhään.

Ehtoot kuluilvat enimmästä päästä sisällä huoneessa
keskusteluissa hotellissa asumain kumppanein kanssa tahi
lukemisessa ja kirjoittamisessa.

Muutamana perjantaina olimme tilaisuudessa näke-
mään niin kutsuttuja „kilju»via ja tanssilvia derlvishejii",
tun he harjoittilvat nurin-niskaista jumalanpalmelustansa.
Kerran »viikossa wiettäwät he sitä ja luulewllt siten osot-
taluansa Allah'lle suurta kunniaa.

Tämä jumalan-paltvelus toimitettiin pienenlaisessa
moskeijassa. Ensin istuimat kaikki dermishit puoliympy-
rässä, rähisten muutamia rukouksia ja mirsiii ja keikkuensamassa yhtaikaa tahdissa oikealle ja »vasemmalle päin.
Kun tätä oli hetken aikaa kestänyt, nousimat he seisaalle,
ja nyt »vasta alkoi tuo niin kutsuttu tanssi, joka oli siinä,
että he kaikki seisten puoliympyrässä yhtaikaa kumartui-
»vat sylvästi maahan päin, jonka perästä he nousimat ja
taimuttilvat ruumistansa taaksepäin niin paljon kuin moi-
lvat. Näitä kumarruksia tckimät he ensin »vitkaan, mutta
mauhti enentyi ehtimiseen, kunnes he wihdoin kumarsimat
niin milppaasti kuin mahdollista oli. Sitä tepastusta
kesti sitten pitkän aikaa, kuunes he »vihdoin niiyttimiit
menettäneen tuntonsa ja maan koneentapaisesti kumartui-
»vat eteenpäin ja taaksepäin, tuontuostakin huudahtaen:
Allah. Kuin wihdoin merkki annettiin lakkaamaan, jat-
toilvat useat temppuansa ottamatta huomioonsa tätä ilmoi-
tusta. Kun sitten heidän johtajansa seisahti heidät, »vai-
pumat he mäiintelyksiin ja piiiisteliwiit suuria huutoja.

Vastenmielistä oli katsella tätä kaikkea, ja kun läk-
simme moskeijasta, makasilvat muutamat dermishit puoli-
kuolleina lattialla.

Kairosta teimme useampia retkiä maaseuduille, sillä
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Muutamana piiiwiinii läksimme me kahden Ameri-
kalaisen kanssa aamulla marhain katsomaan noita mer-
killisiä pyramideja. Me ratsastimme boritka-aaseilla
Niililvirran rannalle, purjehdimme suoraan poikki »vir-
ran isolla »venheellä, jossa oli tilaa kylliksi meille ja
meidän aaseillemme. Täältä pitkitettiin ratsastusta noin
puolentoista penikulmaa läpi palmupuistoin, yli »vil-
jamain kenttäin ja halki hedelmättömiiin hieta-aalvik-
koin. Kun lähestyimme matkamme määrää, snimme teke-
mistä arabialaisten kanssa, joita siellä aina on warulla
auttamassa matkustavaisia, jos heidän mielensä tekee
nousta jonkun pyramidin huippuun. Siihen tarkoituk-seen Malilaan taivallisesti Keop'in pyramidi, joka on
korkein, mutta samassa myös helpoimmin kiiivettiilvii.
Nämä arabialaiset huusitvat nyt kaikki yhtä suutu: „tuke
me, sir, tuke me, sir" (ota minut, herra, ota minut).
Kaikki nämä arabialaiset osasilvat puhua jotenkin hyivästi
Englannin kieltä. Siinä oli hinveii rähinä siksi kun me
wihdoin jokainen »valitsimme itsellemme muutamia heistä
awuksemme ja alotimme kiipeemistii. Minä olin ottanut
kaksi näistä miehistä itseäni Marten; mutta tuskin olin
rumennut kiipeemiiiin, kun näin neljä heitä ympärilläni,
jotka wäittiwiit, ettei nouseminen »voinut tapahtua »vähem-
mällä määrällä, ja samoin oli käynyt matkakumppaneil-
leni. Nouseminen on hyiuin hankala. Jonkinlaiset por-
taat wiewiit aina huippuun asti, mutta nämä portaat
owat aitvan epäsäännölliset noin kahden neljän jalankor-
keat ja tuskin jalkaa leweiit. Minä alotin kiipeämisen
ilman amutta ju nousin jotenkin sukkelaan, mutta kun
olin ehtinyt puolimatkaan, olin niin »väsynyt ja hengäs-
tynyt, että pelkäsin että, jos tällä tamoin olisin pitkittä-
nyt, ei olisi minulla ollut lvoimia kylliiksi nousta huip-
puun asti. Minä annoin sentiihden arabialaisten auttaa
minua ja nyt käwi kiipeeminen hywin helposti. Itse
huippu on laakea ja sille mahtuu hywin pari kolme-
kymmentä henkeä seisomaan. Täällä istuimme liki tunnin

sen läheisyydessä on yhtä ja toista joka ansaitsee katse-
lemista.
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ajan ja ihmettelimme tuota merkillistä rakennusta, jonka
päälle olimme kiimenneet. Tämä pyramidi peittää yli
550,000 neliöjalan alan maata ja on lähes 500 jalkaa
korkea. Se on hirmuisen suuri kilviruunio, jonka pohja
on nelikulma ja nuo neljä kolmionkaltaista siivua kallis-
tuivat toinen toistansa kohde»», kunnes ne päättyivät terii-
Miillä kärjellä. Tämä kärki oli jollakin laivoin Keopin
pyramidista tullut katkaistuksi, niin että itse huippu nyt
oli tasainen.

Mitä enemmän tätä tawatonta rakennusta katse-
limme, sitä suuremmalta näytti se ja me melkein tum-
maksuimme, kuinka se oli »voitu saada »valmiiksi ainoas-
taan 30 »vuoden kuluessa.

Luullaan pyramidein olleen muutamain Egyptin
mahtllMimpain kuningasten hautoja ja mielä nähdään
eräässä kammiossa keskellä Keopin pyramidia katafalkin
jäännöksiä. Me käwimme tässä kammiossa alas-astuis-samme. Sen sisäiinkiiytiilvii on keskellä pohjoista kylkeä,
jotenkin korkealla maasta. Mösnouseminen tapahtuu itäistä
kulmaa pitkin. Kiiytämii, jota mie pyramidiin sisään, oli
hywän matkaa niin matala, ettemme woineet käydä siinäsuorana, ja se oli alkupäästä hywin wiertiiwii. Kun näin
olimme kotwasen aikaa kulkeneet, kääntyi kiiytämii oikealle
ja heti sen perästä »vasemmalle. Tässä nousi kiiytälvä
hywin ylöspäin ja kohta kun olimme poikenneet masem-
malle kädelle, tulimme erään pystysuoran kallion luotsi,
jota oli noin 7 jalkaa korkea. Me nousimme sen päälle
Arabialaistemme alvulla, joista jokaisella oli tulisoitto
kädessä, Mlllllistakscusa tätä pimeätä tietä. Tämän »vä-
häisen kallion edessä aukeni symyys, joka luultamasti oli
suuna jollekin toiselle maanalaiselle kiiytiimiille. Kuinka
sylvii tämä auteuma oli, emme woineet nähdä, sillä se oli
ihan pimeä. Kaita polku tiimi meidän löytämiin oikeata
puolta myöten tämän pimeän sywyyden ohitse tuolle en-
nen mainitulle kalliolle. Me kuljimme tätä polkua yksi
erältään. Minä kiiloin keskimmäisnii, kaksi Arabialaista
käwi »ninun edelläni ja taksi seurasi perästä. Ensimiii-
nen miehistäni kiipesi, liukkaana kuin kissa, ylös kalliolle.
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jossa tuskin oli mitään jalan pidäkettä. Mies, joka jär-
jestyksessä oli toinen heistä, otti miuuuu uumilta kiini
ja nosti minun ylös tuota toista kohden, jota seisoi yl-
häällä, ju minä heiluin nyt tuokion aitaa yli tuon äsken
mainitun symyyden seuralaisten! »vuhivoilla käsilvursillu,

Tie käwi nyt jyrkästi ylöspäin, kunnes me ivähiin-
liintiiisen tilviholmin kuutta, joka oli niin matala ettemme
woineet suorana kulkea siitä, tulimme pyramidin sisus-
taa»». Täällä oli ilma tukehduttaman lämmin. Pimeä
käytiitvä johti tästä suoraan eteenpäin eriiiisen »vähempään
huoneesen, jota on rumettu kutsumaan tuuingutturen kam-
mioksi. Isompi huone löytyy sen yläpuolia ja sillä on
nimenä kuninkaan kammio. Tullaksemme tuohon jälkim-
mäiseen huoneesen oli meidän seuraaminen jotakin niistä
kaidoista, katmvierustain kaltaisista poluista, jotka nou-
simat hywin jyrkkinä pitkin seinuksia kahden puolin sitä
isoa, tuohon ensin mainittuun kammioon »viepäii käytiilviiii.
Näiden polkuin pohja oli liukkaista kiivistä, joilla jalka
luiskahtcli melkein tuin sileällä jäällä. Meidän oli kul-
keminen tässä yksi erältään; ja ilman Arabialaisien apua
emme suinkaan olisi päässeet pois tällä liukkaalla tiellä.
Jos nyt joku Arabialaisistamme tässä olisi astunut har-
haan tahi »vaan »vähiin luiskahtanut, olisimme me suis-
tuneet alas symyyteen, joka eroitti nuo molemmat polut
toinen toisistansa.

Minun Arabialaiseni kiiyttiwiit tätä tilaisuutta, jol-
loin minä olin totonaan heidän mallassansa, pyytiiiitsensä
»Vaatimalla äänellä „batsjisjia". Mutta kun olin kuullut
erään amerikalaisen, joka nykyään oli käynyt pyramideilla,
tulleen ryöstetyksi myötiiseuraalvain miestensä kautta, juuri
kuin hän oli pyramidin sisässä, olin minä jättänyt ra-
hani kumppaneilleni, jotka eiwiit olleet seuranneet minua
sisään, niin ettei minulla ollut muassani yhtäkään pias-
teria. Minä »vastasin siis heille, kun he pyysiwiit rahaa,
ettei minulla mitään ollut. He kysyilviit »vihaisella äänellä,
miksen ollut ottanut rahaa myötiini, ja minä annoin
heidän ymmärtää, että muutamilta, jotta tunsimat asian,
olin saanut »viittauksen siitä että oli paras olla ilman
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rahoja, kun pyramidiin sisään aiottiin. He rukoilimat,
että lupaisisin antaa heille kun ulos tultiin. Minä »vas-
tasin: „sitte se nähdään" ja siihen se jäi.

Kun olimme kulkeneet tuota mailvalloista polkua
neljän, »viidenkymmenen jalan paikoille, tulimme taas le-
»veiiiin ja tasaiseen kiiytiiwiiiin. Kun muutamia askelia
olimme astuneet, kääntyi minun edelläni käymä Arabia-
lainen taaksepäin ja lasti, lausumatta sanaakaan, kätensä
minun pääni päälle, vainaaksensa minua maahan. Minä
kysiisin »vähiin kummaksuen, mitä hän tällä aikoi, mutta
ennenkuin hän ehti Mustaamaan, huomasin syyn siihen; kiiy-
tämii oli, näet, nyt yhtäkkiä tullut niin matalaksi, ettei
moitu siinä suorana käydä, ja hän tahtoi maan estää
minua loukkaamasta päätäni. Muutamain askelten pe-
rästä saamuimme nyt niin kutsuttuun kuninkaan kam-
mioon, eriiiisen isoon saliin. Täällä seisoi äsken mainittu
katafalki, mutta ainoastaan jalka siitä oli enää jätillä.
Tämä pimeä sali, himeiisti »valaistuna meidän tuliltamme,
näytti hywin omituiselle. Nuo mustan-ruskeat Arabia-
laiset, jotka rähisten ympäröimät meitä, samassa kuin he
piiiisteliwiit hilpeitä hurraahuutoja ja Mielä jupisimat
„baksjisjicmsa", enensimiit »vielä tämän näyn omituisuutta.

Paitsi jo mainittuja kammioita, löytyy myös löy-
tämiä ja komeroita symemmiillä pyramidin sisässä.

Kun taasen olimme ulkoilmaan tulleet, katselimme
kauan aikaa pyramidia alhaalta maasta, ja mitä enem-
män tätä jättiläistä rakennusten seassa silmiiilimme, sitä
enemmän se meitä ihmetytti, ja tuskin »voimme uskoa,
että ihmiskäsi oli tämän »vuoren tehnyt.

Toiset pyramidit oliwat eri suuria, muutamat hy-
win »vähäisiä, muutamat isompia, maan ei yksikään niin
korkea kuin Keopin.

Lähellä pyramideja löytyi useita hautoja ja temp-
peliraunioita, joista enimmät oliwat täynnä hietaa.

Kappaleen matkaa Keopin pyramidista seisoo hir-
muisen suuri sphinksi, joka on hakattu yhdestä ainoasta
kallionlohkareestll. Mahdottoman suuruutensa tähden kau-
nistaa se paikkaansa, maikka nuo hirmuiset pyramidit sitä
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ympäröimät. Et oikein tiedä kumpaa sinun enemmän
tulee ihastella, pyramidiako, tätä rakennustaiteen ihmettä,
tylli jiittiliiis-sphinksiiisen juurella,tätä »verrattoman suurta,
mutta niin hymiisti hakattua kimeä. — Kuinka tämä
suunnaton kimenlohkare on lohottu kalliosta, kuinka se on
hakattu ja kuljetettu paikalleen, tämä näyttää katselialle
ihan ihmeeltä.

Vielä kerran loimme silmäyksen näihin maailman
mainioihin muinaisjäännöksiin ja palasimme sitte Kairoon,
jonne saamuimme auringon lasteissa.

Noin tiiman mattaa Kairosta toiselle suunnalle päin
löytyy humilinna nimeltä Schubra, jota ympiiröimi puu-
tarha, niin ihana ja runsastasmuinen, jommoista en mil-
loinkaan ennen ole nähnyt. Itse rakennus pylmiiittensii,
marmorilattiainsa, wesisiiiliöinsii ja koristettuin saleinsa
kanssa näyttää lumotulta linnalta, josta jossakin itä-
maalaisessa sadussa kerrotaan.

Kahden tiiman matkan päässä itäänpäin Kairosta
löytyi muinoin ihana H eliopolis (auringon kaupunki).
Se on nyt kadonnut, ja ainoa muistomerkki, joka mielä
on jätillä osoittamassa sen asemaa, on eräs obeliski, joka
kerran kaunisti auringolle pyhitetyn temppelin sisäiinkiiy-
täwiiii. Vähän matkaa tästä obeliskista löytyy kailvo,
jota sanotaan auringon lähteeksi, eikä juuri etäällä siitä
seisoo manhll puu, jonka juurella, niinkuin taru kertoo,
pyhä perhe lepäsi pakomatkallaan Palestinasta Egyptiin.

Noin penikulman matkaa etelään päin Kairosta oli
muinoin Memphis, joka Theben jälkeen tuli Egyptin
pääkaupungiksi. Tämäkin kaupunki on kadonnut maan
päältä, ja maahan lahistunut hirmuinen kilvinen kmva-
patsas ynnä jotkut suuret kiwet owat sen ainoat jään-
nökset. Paikalla, jossa kaupunki ennen seisoi, kaslvaa
nyt tiheässä palmupuistojll — ja karja käy laitumella
musertuneen Memphiin tomusta nousemassa ruohostossa.

Tuo manha, »voimallinen Egypti on nyt ainoas-
taan hämäriiisenä, ikimanhana muistona. Se on kaslva-
nut, kukoistanut ja kadonnut, ennenkuin meidän aikuiset
»voimalliset »valtakunnat saiwat perusteensakaan.
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Tämä maa on herättämä suurta osanottoa, sywiiii
haikeutta matkustajassa; sillä sen rajain sisässä lepää
mainio muinaisuus ikäänkuin haudattuna, ja se säilyttää
polvessaan svuren kadonneen kansakunnan. Nuo murtu-
neet rauniot amat hirmuisten hautapatsasten kaltaisia,
joiden hilneät kirjoitukset kertomat mitä nuo »vanhat edes-
menneet Egyptiläiset owat olleet, mitä jumalia he owat
palwelleet ja mitä mainioita töitä he owat tehneet.



Kairosta aioimme Jerusalemiin, mutta olimme kah-
della päällä minkä tien »valitsisimme, sillä kolme tietä
ivie täältä Pyhään Maahan. Msi menee Alexandria»»
kautta meritse loppe'en ja sieltä lerusalenmn, johon
matkaan kuluu neljä tai miisi piiilväii. Toinen läpi erä-
maan suorastaan Hebron'iin ja Jerusalemiin, jota mat-
taa kestää neljätoista piiiwiiii. Ia kolmas, pisin tie,
menee niinkutsutun pitkän korwen liipitse Suezin, Sinain
ja Hebronin kautta Jerusalemiin, joka matka mie lähes
kuukauden ajan. Niin hywin minä kuin matkakumppa-
nini toilvoimme halulla saada matkata tätä »viimeksimai-
nittua tietä, joka oli kaikkein wiehättäwin; mutta tämä
retki ei ole mitään helppo tehtämä. Moni koetti luo-
lvuttaa meitä tästä aikomuksesta, kumaten tätä matkaa
sangen määrälliseksi, toiset taasen kehoittiwat meitä siihen
kaiken mokomin, makuuttaen sen oleman mitä suloisimpia
matkoja, joita tehdä »voidaan. Muutaman piiilviiisen
miettimisen perästä teimme »viimein päätöksemme. Me
tutustuimme nimittäin kolmen amerikalaisen kanssa, jotka
aikoimat samalle matkalle, ja koska he oliwat taipulvaiset
Hhtyiniiiin meidän seuraamme, päätimme matkata yhdessä
heidän kanssa. Nämä amerikalaiset oliwat: eräs juma-
luusopin tohtori, herra Nickels, herra Moor — jotka
molemmat oliwat iällisiä miehiä, 50 ja 60 »vuoden »vai-
heilla — sekä herra Doughty, joka oli lviihän yli kah-
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denkymmenen. Mitä enemmän näitä miehiä tulimme
tuntemaan, sitä suuremmassa armossa rupesimme heitä
pitämään, ja pidimme itseämme onnellisina, että olimme
löytäneet semmoista seuraa semmoiselle matkalle. Moni
käy Sinailla ja pyhässä maassa enemmän uuteliaisuuden
tähden, nähdäksensä näitä paljon ylistettyjä paikkoja, kuin
pyhästä halusta, saaduksensa käydä samoilla paikoilla,
jossa hänen Jumalansa on ilmestynyt, jossa hänen Va-
pahtajansa on työtä tehnyt, kärsinyt ja kuollut. Sem-
moinen halu löytyi kumminkin kahdella meidän matka-
kumppaneistamme, ja me tunsimme itsemme kiitollisiksi
Jumalaa kohtaa»», että Hän oli saattanut meidät heidän
pariinsa.

Useimmat niistä, jotka liihtcmiit tälle retkelle, suos-
tuivat jonkun kuljettajan kanssa, että hän wie heidät
erämaan liipitse ja hankkii kamelit, teltit, muonan ja kaikki
mitä matkalla tarlvitseivat, joko määrättyä palkintoa was-
taan koko retkellä kerrallaan tahi joka piiilvältii erältään.
Kuljetusmaksu on silloin taivallisesti hywin kallis, aina
puoleen-kolmatta englantin puntaan piiiwiissii hengeltä.

Me emme seuranneet tätä tapaa, »vaan järjestimme
»valmistuksemme toisella lailla. Me »vuokrasimme itse
kamelimme, ostimme telttimme, muonamaramme j. n. e.,
ja palkkasimme kuljettajan määrättyyn hintaan kuukau-
delta. Hän seurasi muassa waan meidän palmelianamme
ja tulkkinamme. Paitsi tätä pestasimme me tokin ja pas-
saajan. Tällä tawoin tuli matka paljoa halmemmaksi.
Tämän neuwon antoi meille t:ri Nickels joka tyyskin oli
nämä seudut tutkinut ja jonka opettajana oli ollut eräs
t:ri Robinson; ja tämä »viimeksimainittu oli retkeillyt
paljon sekä erämaassa että Palestinassa ja on antanut
painosta hywin ansiollisen, kolmea suurta mosta wahwan
kirjan matkoistaan.

Me suostuimme erään Beduini-Sheikin kanssa, että
hän hankkisi meille kameleja määrättyyn hintaan kappa-
leelta, ja että hän itse seuraisi myötä, lvarjellaksensa
meitä niiltä eri Beduini-heimoilta, joiden alueiden liipitse
aioimme matkata.



Erämaassa-matkustuksen alku. 69

Paitsi niitä kameleita, joita me itse ja meidän kul-
jettajamme käytimme, oli meillä kolmetoista kantamassa
kapineitamme, niin että meidän karamanissa oli yhteensä
yhdeksäntoista kamelia. Tämä näyttänee hywin paljolta,
kun meitä oli ainoastaan miisi matkustajaa; mutta mei-
dän oli myöskin kuljettaminen muassamme kaikki, mitä
enemmän kuin kuukauden kuluessa tarmitsimme. Meidän
muonamaramme, huonekalumme, asuntomme, neljä suurta
mesitynnyriii, ja paitsi näitä »vielä meidän matkasäkkimme
ja me itse — kaikki oli enemmän kuin kolmekymmentä
päiwiiii kuljetettawa kamelin selässä läpi tuimain, hedel-
mättömin»» seutujen, jossa ainoastaan hywin harlvassa
löytyy lähteitä ja jossa ailvan niukasti saa muonawa-
roja ostaa.

Kun kamelia kuormitetaan, pakoitetaan hän ensin
laskeumaan polmillcnsa. Hänestä ei ole tämä mieluista,
Maan hän tepastelee wastaan ja möriihtäii silloin useasti
kuin kiukkuinen sonni. Hänen on kuitenkin totteleminen,
ja nyt kiinnitetään tuo raskas kuorma hänen selkäänsä
Mllhlvoilla köysillä, jonka jälkeen hän ensimiiisellii käskyllä
mieluisasti nousee taasen jaloillensa, ellei kuorma tunnu
hänestä liian raskaalta, sillä siinä tapauksessa on melkein
mahdoton saada häntä nousemaan.

Kun kaikki kamelimme oli kuormitettu, lähetimme
ne menemään edeltäpäin, ja ainoastaan ne kamelit, joi-
den tuli kantaa meidät itse, odottimat mielä hotellin
edessä, sillä aikaa kuin me suoritimme maksettawamme.
Vähässä ajassa olimme »valmiit lähtemään; me sanoimme
jäiihylväiset niille ystäwille ja tuttawille, jotka oliwat
tulleet katsomaan meidän lähtöämme ja nousimme kame-
leimme selkään aloittaatsemme täta omituista mattaa.

Meidän lvalmistuksiimme kului »viikon piiiwiit, ja
keskiviikkona Maaliskuun 7 p:nii olimme malmiit lähte-
mään.

Meidän kamelimme oliwat jo ennen puolta-päilviiii
koossa hotellin edessä, ja puolipiiilvän-llikoina rupesiwat
beduinimme niitä kuormittamaan.
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Meidän matkakumppaneistamme Niili-tvirralla olr
h:ra Pulling jo palannut takaisin Englantiin, h:rat Due
ja Robinson oliwat wielii Kairossa.

Meidän oli nyt sanominen jiiiihylviisti kauniille
Kairolle, ja silvutessamme jonkun puiston tahi lehmät-
kään käytätvän, jonka suloisessa siimeksessä me täällä olles-
samme usein olimme käyskennelleet, »viipyi silmä siinä
kaulvan; me emme luultatvasti milloinkaan enää saisi
nähdä tätä paikkaa, emmekä moneen aikaan katsella niin
runsasta kaswullisuutta kuin tämä on, sillä erämaa oli
nyt edessämme — nuo hietka-aamikot ja alastomat »vuo-
ret ilman puita, ilman wihannuutta. Nyt oli tämä eliiwii
totuus; meidän matkamme käwi pyhään maahan sen erä-
maan kautta, josta jo lapsuudessa olimme lukeneet niin
paljon ihmeellisiä asioita, jonka lvaaroista moni on pu-
hunut ja jonka suloutta moni toinen on ylistänyt; me
saimme nyt itse tilaisuuden nähdä näitä outoja seutuja
ja kokea tätä omituista romantillista elämää erämaassa^
ja tuskin minä puolestani mielä »voin käsittää, että tämä
kaikki oli totta.

Mieleni oli hehkunut saada tehdä tämä retki tor-
wen liipitse ja samassa saada »viipyä matkallamme muu-
tamat piiilviit Sinaillll, mutta useita esteitä näytti il-
maantuman tätä aikomusta »vastaan, kun se ensin juoh-
tui meille mieleen, niin että minä jo kerran olin heittä-
nyt toimonkin. Sitä suurempi oli sentiihden iloni nyt,
kun kaikki nämä esteet oliwat kadonneet ja tämä halattu
matka todellakin aloitettu.

Ennenkuin rupeen kertomaan matkaamme erämaan
liipitse, on ehkä sopimin että tässä ensin mainitsen jota-
kin siitä merkillisestä, omituisesta elämästä, jota näillä
seuduilla on käyttäminen. Kameli on »varustettu monilla
omaisuuksilla, jotka tekemät hänen erittäin sopimaksi tiin-
kaltaisille retkille. Hän on »väkemä, niin että hän moi
kantaa hirmuisia kuormia ja pitkittää kulkuansa koko piii-
lväkauden, Varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan, lepää-
mättä. Paahtawa aurinko ja tuo usein tukehduttama
kuumuus ei näytä hänelle miksikään haitaksi oleman. Hän
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woi kuljeskella noilla kuiwilla hieta-aawikoilla piiiwiikau-
det, tarwitsematta mitään wettä, ja jos hän jolloin kul-
loin tapaa lähteen, juo hän kerrallaan monen tuleman
piiiwim »varaksi. Hän tarwitsee ailvan »vähiin ruokaa ja
tulee hätätilassa toimeen niillä ohdakkeilla ja puoliksi
poltetuilla kasweilla, joita hän kohtaa tiellänsä. Hän
h auttelee niitä suuhunsa käydessään eteenpäin, ja kun hän
iltasin päästetään kuormastansa, menee hän etsiskelemään
lähitienoilta tiinkaltaista ruokaa. Hänen jalkansa on jo-
tenkin leweä, jonka tähden hän ei wajootkaan liian sy-
lvälle hietaan niillä paikoilla, jossa pohja on höllää ja an-
taa myöten hänen askeleillensa. Paksu nahka peittää hänen
jalkansa, ja se seikka tekee mahdolliseksi että hän moi käydä
kuumalla hiekalla kärsimättä mitään »vahinkoa siitä.

Kameli on hywin korkea, niin että, noustuasi sen
selkään, istut lähes seitsemää jalkaa korkealla maasta.
Tämä tuntuu ensi-alussa »vähiin haitalliselta, sillä kame-
lin käynti on hywin heiluwa, niin ettäs olet alituisessa
liikunnossa edes ja takaisin, etkä siis woi istua oikein
»vakaasti satulassa. Silloin tällöin päästelee hän möriih-
tälviin äänen, josta tiedät hänen oletvan pahalla päällä;
silloin pelkäät hänen kiukkunsa puhkeewan wielii johonkin,
lvikurimaisuuteen, ja »varot putootvasi selästä, ehkä niin
pahasti, ettet enää milloinkaan nouse. Tämä kaikki on
muutamissa »vaikuttanut sen, että heistä on tämmöinen
matkustaminen tuntunut hankalimmaksi mitä milloinkaan
kokeneet omat. Muutaman piiilviiisen harjoituksen perästä
halvaitsimme me kuitenkin kokonaan tottuneemme istumaan
kamelin selässä, ja meistä tuntui tämmöinen matkustus-
tapa hywin mukawalle. Tuon ylhäisen aseman, joka
alusta näytti »vähän pelottamalta, huomasimme me jiiles-
tiipiiin oleman hywin edullisen, sillä, kun kuumeentunut
hieta uumasi liiallista lämpöä, oli meillä siitä wiihemmiin
haittaa kamelin selässä kvin alhaalla maassa.

Kello puoli-neljältä iltapuolla piiiiviiii läksimme me
Kairosta. Me emme ensi päiwänä ehtineet ratsastaa
pitkälle, mutta sen »verran tumminkin että matkamme oli
aloitettu. Jo puoli-kuudelta rupesi hiimyttiimiiän ja me
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Ameriklllllisilla ystäwillämme oli yhteinen iso teltti;
L. ja minä asuimme »vähiin pienemmässä. Meidän telt-
timme oli sisäpuolelta »verhottu siniseksi ja keltaseksi noilla
rakkailla Ruotsin Mareilla. Ilman sitä oli meillä »vielä
lvähempi teltti, joka samassa oli sekä kyökkinä että kuljet-
tajamme, kokkimme ja passaajamme lepokammiona.

Kun pienen leirimme olimme pystyttäneet, oli se
niin omituisen näköinen, etten sitä milloinkaan »voi unoh-
taa, mutta työläs on minun kuitenkin kumata sitä sem-
moiseksi, kuin se todella oli. Siinä seisoilvat nuo kolme
maltoista telttiii juuri lähellä toinen toistaan awaralla
hieta-amvitolla. Kamelimme matasiwat ympärillä ai»van
tyynesti ja rauhallisesti, lewiiten piiiwiin waiwoista, ja
tuossa istuiwat kehässä ne kaksitoista Beduinia, jotka
seurasiivat meidän karalvania; he haasteliwat keskenänsä
äkäisellä, tiuskimalla äänellä, niinkuin heidän tapansa on
ja toisinaan tuli heidän kiistansa niin ankaraksi, että »ne
pelkäsimme heidän tarttulvan aseisiinsa; he oliwat nimit-
täin kaikki aseilla »varustetut. Impiiri koko leirin hyp-
peli noin sllta-miiärä kananpoikia, jotka äsken oli pääs-
tetty ulos ahtaista häkeistään; ne taisteliwat nyt lvoi-
mainsa perästä, ja kukkoin hymintunnettu laulu teki tämän
kaiken jotenkin kodikkaaksi ja ikäänkuin muutti meidät ta-
kaisin asutuille seuduille.

Aurinko oli jo laskenut ja lakeus käwi yhä piineiim-
miiksi, mutta ei kaiman »viipynyt ennenkuin täysikuu nousi
lveripunllisena tailvaan rannalle ja lelvitti omituista Va-
loaan noille autioille seuduille.

Eräs amerikalainen lähetyssaarnaaja h:ra Barnet,
joka asuu Kairossa, tuli kaupungista meidän leiriimme

katsomaan kuinka me moimme ja ilahdutti meitä läsnä-
olollaan aina myöhään iltaseen. Syötyämme ystiiwiiimme
teltissii piiilviillistii ja juotuamme teetä, palasi h:ra Bar-
net Kairoon. L. ja minä sanoimme hywiiii yötä matka-

seisahduimme, matkattuamme noin penikulman matkan
erämaahan. Kahdessa-kymmenessii minutiösa oliwat mei-
dän kamelimme riisutut, telttimme pystytetyt ja »vuo-
teemme lvlllmistetut.
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Mainitsin äsken jotakin meidän Beduineistii, ja
ennenkuin menen edemmäksi, tahdon kirjoittaa muutamansanasen tästä omituisesta kansasta; ansaitseehcm se eri-
tyistä huomiota.

Beduin i on yhteinen nimitys kaikille erämaan
arabialaisille. He asuwat näillä autioilla seuduilla, siir-
tyen paikasta paikkaan, etsiiikscnsii laidunta kameleillensa,
»vuohilleen ja lampailleen sekä juottaaksensa niitä siellä
täällä erämaassa löytywillii lähteillä; noilla harivassa
taivaltamilla oaseilla harjoittaivat he myös jonkinlaista
maanlviljelystii. He oivat jaetut eri heimokuntiin, joita
jokaista hallitsee oma sheikkinsii, ja he asumat eri piiri-
kunnissa.

Jos joku heimokunta joutuu elatuksen puutteesen,
tapahtuu usein että se lähtee liikkeelle ryöstämään jotakin
toista paremmin moipaa heimokuntaa, ja silloin syttyy
monasti »verisiä taisteluita. Beduinit kiiywiitkin aina
aseilla »varustettuna ja owat julmia ulkonäöltään. Hei-
dän lvaatepartensll on hywin yksinkertainen; »valkoinen
paita on köytetty wyöllii ympäri ruuiniin. Tällä »vyöllä
he kantatvat »niekkaansa ja toisinaan pistottakin. Tämän
paidan päällä on heillä ruskea ja ivalkea, tahi kokonaan
»valkea »viitta. Heidän päähineenänsä on turbani eli piiii-

towereillemme ja menimme telttiimme lepäämään yöksi.
Meidän pieni telttimme oli todellakin miellyttiilvii eikä
meistä suinkaan näyttänyt »vaikealta elää täällä kolme kuu-
kautta, joka aika meiltä oli kuluma korlvessa ja Palesti-nassa. Teltin hietalattia oli peitetty sielvillä matoilla,
»vastapäätä sisiiänkäytiilviiii toisella seinuksella seisoi pöytä,
jolla meidän kynttilämme, kirjamme ja tirjotuskalumme
oliwat, kahden puolin seisoilvat nuo kelveiit ja mukawat
telttiwuoteet, joiden alle olimme panneet matkasiikkimme,
ja teltin tankoon, joka kohosi keskeltä telttiii ja kannatti
sitä, oli tehty waatewaarna, jossa meidän takkimme riip-
puitvat, ottamatta suurta tilaa.

Me wiihdyimme hywin siirtonaisessa majassamme
ja »nenimme lemolle tänä iltana, aiman tyytylviiisinii mat-
kamme alkuun.
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werho; jaloissaan kiiyttiiwät sandaleja, se on nahka-antu-
raa, joka sidotaan jalan alle. Heidän parhaimpana asee-nansa on pitkä pyssy, jota kantamat olallaan.

Mitä niihin lvaaroihin tulee, jotka matkustajaa
täällä uhkaaivat, ei ne ole niin suuria, kuin tawallisesti
luullaan; sillä Veduineilla on täällä aina tilaisuutta an-
saita jotakin lvuoroamalle kamelinsa matkustajille sekä
myymällä »vuohia ja lampaita; he kohtelemat sentiihden
muukalaista usein jonkinlaisella ystälvyydellii. Mutta ci
maara kuitenkaan ole marsin »vähäpätöinen. Se näyttää
minusta jotenkin sen »vaaran kaltaiselta, jolle eläin-kesyt-
täjä on alttiiksi annettuna joka kerta, kvin hän käy peto-
jensa luotsi; hanen yrityksensä onnistuu useimmasti, mutta
moi myös käydä piiinmastoin. Tänään on tie, jota mat-
kustat, turmallinen, sillä Beduinit ornat rauhallisia ja
ystälviillisiä, huomenna woi kaikki olla toisin; joku be-
duini-heimo on lähtenyt ryöstöretkelle, ja ne paikat, joi-
den kautta sinun on kulkeminen, saattamat olla Meristen
taisteluin tepastus-aloina; silloin on karamani »vaarassa
tulla ryöstetyksi, ja matkustajat saamat lunastaa henkensä
semmoisissa tiloissa useinkin jotenkin suurella rahasum-
malla. Jos silloin joku matkustajista sattuisi olemaan
niin »varomaton, että ampuisi »vihollisiansa ja haatvoittaisi
tahi tappaisi jonkun heistä, niin joutuisi, ei ainoastaan
hän yksin, waan myös kaikki hänen matkatolverinsa ar-
wattawasti noiden jiilkeenjiiiineitten koston uhriksi. Sem-
moisissa tiloissa ei siis juuri muuta ole tehtiitviinii kuin
maksaa pois ja olla iloinen, jos sittenkään pääsee hengissä
heidän käsistään.

Veduinein, niinkuin kaikkein muidenkin Arabialais-
ten, luullaan todellakin oleman Ism nelin, Abrahamin
toisen pojan, jälkeläisiä. Kun hän jn hänen äitinsä Ha-
gar ajettiin pois Abrahamin majasta, „sillii ei palk-
kamaimon pojan pidä perimän »vapaan pojan
kanssa" (Gal. 4: 30), niin „eksyi hänen äitinsä korpeen,
ja Ismael kastvoi ja asui siellä ja tuli tarkaksi joutsi-
mieheksi" (Mos.-k. 21: 14—21). Jo Ismaelin syntyissii
oli Herra ennustanut: „Hiin tulee tylyksi mieheksi,



Veduinit. 75

ja hänen kätensä jokaista wastaan, ja jokaisen
käsi häntä wastaan, ja hän on asuwa kaikkein
weljeinsii edessä." Ia »vielä lisäksi: „Mmii teen
hänen hedelmälliseksi ja lisään hänen sangen suu-
resti ja teen hänen suureksi kansaksi" (1 Mos.-k.
16: 12; 17: 20).

Vielä tänä päiwänä owat Ismaelin jälkeläiset sem-
moisia, jommoiseksi ennustus tässä kuivailee heidän esi-
isäiinsii — he owat hurjaa ja julmaa sukua, jokaisen mie-
hen mihollisia. Ei milloinkaan ole lvalloittajalle onnis-
tunut kukistaa heitä, emättä he ole milloinkaan käyneet
minkään toisen kansan kanssa liittoon. He owat aina
olleet erityisenä sukukuntana, heidän kätensä on ollut jo-
kaista lvnstnnn jn jokaisen käsi heitä »vastaan.

Ennustus kansan „suuresta kaswamisesta", sen mah-
tawuudestll käwi toteen silloin kun Arabialaiset seitsemän-
nellä lvuosisadlllla rupesiwat tulwana lelvenemäiin yli suu-
ren osan tunnettua mailmaa ja walloittiwai alueeu, joka
oli suurempi kuin noiden ylpeitten Roomalaisten hal-
lussa milloinkaan on ollut. Väärän uskon kiihkossa läksi
tämä hurja kansa »valloittamaan mailmaa heidän pro-
phetansa Muhammedin hymäksi ja sen uskonnon eduksi,
jonka hän oli antanut heille. He malloittilvat Pales-
tinan, Syrian ja suuren osan Aasiaa aina ludiaan
asti. He walloittiwat Egyptin ja koko pohjoisen Afri-
kan aina Gibraltarin salmeen saattaa. He kiiivmiit
yli tämän salmen ja Espaniakin lankesi heidän käsiinsä.
He menimät Pyrenein muorten yli Franskan maa-
han, laskeaksensa koko Europan heidän prophetansa jät-
käin juureen; mutta täällä Karl Martellin miekka
särki heidän »voimansa ja pani rajan heidän malloitus-

retkellensii Po iti ers'in tappelussa »vuonna 732.
Kauwan pysyiwiit he mallanpitäjinii niissä maissa,

jotka he oliwat »voittaneet, kunnes he wihdoin kadottilvat
yhden toisensa perästä, ja heidän »valtansa supistui takai-
sin entisiin rajoihinsa.

Vaikka Arabialaiset näin kauan aikaa oliwat yhtey-
dessä niin monen kansakunnan kanssa, omat he kuitenkin
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Eräs kirjailla, joka nykyään on käynyt arabialai-
sissa maissa, lausuu tästä asiasta muun ohessa näin:
„Tiimii kansa on alhaisimmankin laskun jälkeen pitänyt
samat laivat ja samaa elinkeinoa wiihintänsiikin kolme
tuhatta muotta. Täten touteutuu kaikin puolin se ennus-
tus, joka Ismaelin syntyissii julisti että hän ja kaikki
hänen jälkeisensä olisiwat ja tulistivat aina olemaan »vil-
liä kansaa, maitta he aina tulemat asumaan meljeinsii
edessä. Että milpas ja toimelias kansakunta, eläen kes-
kellä kukoistamia, »viljelyksen tilassa olewia heimokuntia,
on muinaisista ajoista ruweten nyky-aikaan asti Pysynyt
»villinä kansana, kukistumattomana ja muuttumattomana,
on todellakin silmiin-pistälvii ihme — yksi niistä käsittä-
mättömistä seikoista, jotka näyttämät ennustuksen käy-
neen toteen"*).

pitäneet »vanhat tapansa ja alkuperäisen, jo ennen ennus-
tetun luonteensa, — he omat mielii tänä päimänii milliä
kansaa, julmaa ja kesyttiimätöntii sukukuntaa — heidän
kätensä on jokaista wastaan ja jokaisen käsi heitä »vas-
taan.

Meidän päiwäjärjestyksemme erämaassa matkustais-samme oli seuraama. Joka aamu nousimme »vähiin ennen
aurinkoa, s. t. s. k:lo 5 aikaan. Kun kapineemme oli ko-
koon sälytetty ja kaikki malmisna lähtöön, syötiin aamiaista
isommassa teltissii; sillä aikaa kuormittmat Beduinit ka-
melimme, ja kun kaikki oli malmisna, nousimme kor-
keain konkareimme selkään ja alotimme piiiwiimatkamme.
Ratsastamista pitkitettiin siten k:lo 12:een, jolloin seisah-
dimme ja nautimme »vähiin mirmotteita, niinkuin lihaa
ja leipää, apelsineja ja taateleja. Matkaa jatkettiin sit-
ten k:lo 3:een tai 4:iiiin j. p. p., jolloin seisahdimme ja pys-
tytimme leirunme. Piiimiillistii syötiin nyt niin pian
kvin se ehti malmisina, vaimollisen perästä joimme teetä,
ja sitten oli meillä muutamia tunteja loma-aikaa, jota
käytimme lukemiseen, kirjottamiseen ja keskustelemisiin,
ennenkuin tuli aika mennä lewolle. Tcrwctulleet oliwat

*) Port er'i n Trawels.
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todellakin nämä lewiihdyshetket tuon jotenkin rasittawan
piiilviimatkan perästä.

Me olimme suostuneet siitä, ettemme matkustaisi
sunnuntaisin, waan lepiiisisimme pyhäpäitviinii häiritse-
mättömässä rauhassa, ja me hamaitsimme siitä oleman
suurta hyötyä niinhywin ruumiin kuin sielun puolesta.

Me olimme päättäneet matkata joka piiiwii noin
10 tiimaa, mutta ensimiiisenä päiwänä sen jälkeen kuin
Kairosta läksimme, emme ehtineet ratsastamaan enem-
pää kuin 6 tiimaa; sai nimittäin useampia tunteja kulu-
neeksi, ennenkuin kaikki meidän kamelimme oliwat koossa,
sillä miehemme oliwat palanneet useimmilla niistäKairoon
ostamaan yhtä ja toista, mitä oliwat unohtaneet hanttia
itsellensä matkaa Marten. Päiwänä sen jälkeen ratsas-
timme 10 tiimaa ja seuraamana päiwänä saawuimme
Suez'iin, pitkitettyämme sina päiwänä ratsastustamme
12 tiimaa yhtä mittaa. Tämä oli sangen raskas piii-
Miimatka, jn me tulimme leiripaikkaamme jotenkin »väsy-
neinä; mutta seuraawa piiiwii oli sunnuntai, jonka me
lepäsimme Suezissa, ja saimme niin tilaisuuden koota
uusia moimia.

Se matka, jonka me näinä piiiminii olimme teh-
neet, käwi yli autioin hieta-ulappain ja hietakumpuin,
jossa tuskin yhtään ruohonkortta knslvoi; muutamia oh-
dakkeita näkyi maan siellä täällä »vihannoiman. Paikka
paikoin kohosi eriskummallisia alastomia muoria, jotka
»vitvllhtiivat kaikenlaisilta »viireiltä ja antoiwat koko seu-
dulle kolkon ja aution muodon. Molempina ensimiiisinä
päiminii oli meillä mahma tuuli, niin että hietaa lentää
ryöpytteli; mutta koska tuuli oli meille myötäinen, ei
ollut siitä suurta haittaa.

Me olimme jo jotenkin tottuneet kameleihimme.
Tuo keinuminen, jonka heidän raskas käyntinsä tuotti,
»vaikutti että me ensi iltoina tunsimme itsemme jotenkin
runnelluiksi; mutta nyt olimme jo siitä päässeet ja toi-
lvoimme tästä lähin »varsin hywin woiwamme kestää mat-
kan ivaiwoja.
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Kamelimme oliwat ylimalkaan ailvan rauhallisia
ja simoja; kuitenkin sattui silloin tällöin että joku niistä

rupesi »vikuroimaan. Msi meidän kuormaa kantamista
kameleistamme teki nimittäin useat kerrat semmoisia hur-
jia hyppäyksiä, että köydet, joilla hänen kuormansa oli
sidottu, katkcsilvat ja kaikki tnwnrnt syöksymät hiineu seliis-
tiinsii maahan, jonka jälkeen hän kiiti täyttä nelistä hy-
wän matkaa aukealle. Matkamme toisena päiwänä säi-
kähti kameli, jota L. käytti, ja alkoi hyppiä niin, että
minä pahoin pelkäsin ystiiiviini putoomau satulasta. Be-
duini, joka johti hänen kameliansa, sai kuitenkin sen pian
lannistetuksi, jonka jälkeen se kulki tyynesti koto ajan.
Muutamat terrat tapahtui, kun annoin kamelini ramata,
että hän yhtäkkiä seisahtui ja alkoi »vikuroida. Kamelia
ei ole maikca johtaa; siihen tarkoitukseen käytetään ainoas-
taan kuonomyö, köyden kanssa, jolla se seisahdetaan, ja
keppi, jolla sitä ohjataan oikealle ja »vasemmalle ketveillii
lyönneillä »vastaiselle puolelle taulaa.

Ensimiiiset piimät annoimme Beduiniinme johtaa
kameleitamlne, mutta sitte ajoimme niitä itse ja se tun-
tui meistä marsin hupaiselle. Me ratsastimme enimmästä
päästä kiiyntöjalkaa, mutta jolloin kulloin myös ralvia.

Suez on »vähäinen, halpa-artvoincn kylä keskellä
erämaita Punaisen meren luoteisen lahdetteen päässä.
Ainoa seikka, joka tätä nykyä antaa kylälle jotakin armoa,
on se, että sitä käytetään taittein niiden tamarain pur-
kauspaikkana, joita tätä tietä kuljetetaan Englannin ja
Indian milliä. Sinne on nimittäin rakettu hirmuisen
suuri hotelli niitä matkustajia Marten, joita joka lviitto
englantilaiset ja indialaiset höyrylailvat tullessaan tuowat
tänne.

Me emme asuneet itse kylässä, maan pystytimme
leirimme sen ulkopuolelle eräälle törmälle, josta meillä
oli lvapaa näköala yli Punaisen meren ja sen ihanain
rantain.

Sunnuntai, 11: spiiiwii, jonka me mietimme täällä,
antoi meille tilaisuuden tarkastelemaan tätä wiehättiiwiiä
paikkaa ja lvirkistiimäiin mielessämme muinaisia muistoja
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näiltä seuduilta. Me luimme kaikki yhdessä 2:sen Mos.-
Kirjan 14:nnen luwun, ja tiesimme, että me nyt olimme
melkein samalla paikalla, jossa se ihmeellinen tapaus ta-
pahtui, josta mainitussa lumussa kerrotaan.

Meidän leirimme ulkopuolta lemisi suuri amvitto
pitkin Punaisen meren läntistä rantaa; tämän lakeuden
rajana idässä päin oli Punainen meri, joka ennen ulot-
tui paljoa ylemmäksi Suezin ohitse, mutta myrskyt omat
»vähitellen täyttäneet osan tästä merenlahdesta hiedalla,
jota läheisistä erämaista ryöpyttiiwiit, ja tämä lentämii
hieta on aikain kuluessa niin mataloinnut merta hywän
matkaa Suezista, ettcmiit höyrylamat lvoi vida kaupun-
kiin saakka, waan pysiihtywiit kappaleen matkan päässä
ulkona merellä, josta sitten pienempi höyrymme kuljet-
taa matkustajat ja tawarat kaupunkiin.

Etelässä rajoittivat tätä lakeutta korkeat wuoret,
jotka ulottumat aina mereen asti, mutta lännessä ja
pohjasessa katosi lakeus tuohon awaraan hicta-aawittoon.
Tähän luultawasti oliwat Israelin lapset pystyttäneet
leirinsä paetessaan, Egyptistä kun he oliwat matkalla
maahan, jonka Jumala heidän isillensä oli lulvannut.
Tässä Israelilaiset eriisnii päiwänä „nostiwat silmänsä
ja niitiwiit Pharaon koko sotajoukkonsa, waunuinsa ja rat-
sasmiestensii kanssa ajaman heitä takaa." He peljiistyi-
lviit silloin sangen suuresti ja „huusiwat Herran tykö ja
sanoiwat Mosekselle: eikö hautoja ollut Egyptissä, ettäs
rupesit meitä johdattamaan korpeen kuolemaan." Moses
mastasi kansalle: „Älkiiiit peljätkö, seisokaat ja katsokaat,
minkä autuuden Herra tiiniipiinii tekee teille; sillä näitä
Egyptiläisiä, jotka te täniipiinii näette, ei pidä teidän
itänänsä enämpi näkemän ijankaittisesti. Herra sotii tei-
dän puolestanne ja teidän pitää alallanne oleman."

Kuinka woi tämä ainoa mies olla niin ilman pel-
koa keskellä tätä »vapisemaa joukkoa? Tunsiko hän ehkä
jonkun tien, joka »vei ulos tästä paikasta, jossa hän ja
hänen kansansa oliwat niin hyiviisti suljetut meren, erä-
maiden, lvuorten ja »vihollisen sotalaumain mätiin? Ei,
hän ei tuntenut mitään semmoista tietä. Kaikki mitä
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hän tiesi oli se, että Herra oli käskenyt hänen wiedii kan-san tälle lakeudelle Punaisen meren rannalla, ja että Ju-
mala jo ennakolta oli sanonut tahtomansa »voittaa kun-
nian Pharaosta ja kaikesta hänen sotajoukostansa, että
Egyptiläiset niikisilviit että Hän on Herra". Moses oli
tehnyt niinkuin Herra oli käskenyt, ja tässä seisoi hän
nyt Israelin lasten kanssa, Punainen meri edessään,
tuolta läheni Pharaon sotajoukko ja »vaara suureni joka
hetki. Moses ei näytä pelkiiiiwiin tätä »vaaraa, hän roh-
kaisee kansaa, ja julistaa heille mitä Herra oli sanonut:
että hän itse tahtoi sotia Israelin puolesta ja että he
seisoisiwat alallansa silloin. Mutta yhtä kaikki mahtoi hän
tuntea sisiillistii kauhua ja pelkoa, sillä raamattu sanoo
näin: „Ia Herra sanoi Mosekselle: mitäs huudat minun
tyköni?" Kansa ei tätä huutoa kuullut, he kuulilvat hä-
nen waan sanowan: „iilkiiiit peljätkö, Herra on sotiwa
teidän puolestanne;" mutta Herra, sydamen tutkia, kuuli
kuinka hanen sydämensä hädässä huusi Herraa ja sanoi
hänelle: „mitiis huudat minun tyköni, sano Israelin lap-
sille, etta he waeltawat." Kummallinen käsky, eihän tässämitään tietäkään ollut; mutta Herra selitti kohta sen
jälkeen, mitä tietä Hän tarkoitti, kun hän sanoo: .Mutta
nosta sinä sauwas ja ojenna kiites meren ylitse ja eroitase yhdestä, että Israelin lapset kälvisilviit keskeltä merta
tuimaa myöten."

Sitte nousi pilmenpatsas, joka käwi Israelin edellä,
näyttäen heille tietä, ja Pilwi siirtyi heidän ja heidän
»vihollistensa »väliin, niin etteiwiit he koko yönä »voineet
toinen toistansa lähestyä, ja pimeässä Mataisi tämä pilmi
kuin kirkas tuli.

Tämä pilmi, josta puhutaan niin paljon Israelin
lasten matkan aikana Kanaan maahan, ja joka „ei mil-
loinkaan erinnytkansasta" (2 Mos. 13:22), ansaitsee todel-
lakin likempiiii tarkastusta. Mitä siitä pitää uskoa?
Raamatun yksinkertainen mastans tähän kysymykseen kuu-
luu näin: „Ia Herra käwi heidän edellänsä piiiwiillii pil-
lven patsaassa, johdattaaksensa heitä tiellä, ja yöllä tulen
patsaassa, malistaaksensa heitä »vaeltamaan sekä yöllä että
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piiilviillä" (2 Mos. 13: 21). Mikä oli pilwi, mikä oli
tulen patsas tämän selityksen jälkeen? Eiwiit ne olleet
muuta kuin se puku, jonka lehomah otti, kun hän tuli
täyttämään sitä lupausta, jonka hän oli »vannonut Abra-
hamille, Isaakille ja Jakobille, että Hän antaisi luwatun
maan heidän jälkeentulewaisillensa omaisuudeksi, että Hän
»veisi Israelin pois maasta, jossa heitä ahdistettiin, maa-
han, joka tulisi olemaan heidän omanansa. Tämän kan-san seassa aikoi Hän panna toimeen ne „mainiot työt,"
jotka tulisilvat olemaan koko mailman pelastuksen ikuisena
perusteena. Siinä maassa, johon Hän nyt kuljetti tätä
kansaa, aikoi hän sytyttää sen kirkkaan »valkeuden, joka
poistaisi mailman pimeyden. Heidän seassansa aikoi hän
antaa sen ruhtinaan ilmestyä, joka oli perustama Juma-
lan »valtakunnan ihmisten seassa, sen ruhtinaan, josta
Hän sanoi Abrahamille: „sinun siemeuessiis pitää kaikki
sukukunnat maan päällä siunatuksi tuleman."

Aika rupesi nyt lähestymään, jolloin lulnala tah-
toi täyttää tämän tapauksensa ja Hän alotti walmistuk-
siansa siihen sillä, etta teki Israelin omaksi erityiseksi kan-
saksensa ja wei heidät Kanaan maahan, joka oli tulema
Hanen suurten ihmeittensii niiyttämöpaikaksi.

Hän lähestyi kansaa puettuna piimiin, peittäiiksensii
loistoansa. Hän tuli heidän luoksensa samassa purnussa,
jossa Hän ilmaantui Thaborin »vuorella, kun hän tuli
puhumaan pojastansa mailmalle (Matth. 17: 5).

Tämä ihmeellinen pilmi siirtyi nyt Israelin lasten
taaksi ja marjeli heitä heidän »vihollisiltansa koko yön.

„Koska Moses ojensi kätensä meren Ylitse, antoi
Herra medet juosta pois wahwalla itätuulella koko sen
yön; ja teki meren kahville ja medet erkanilvat. Ia Is-
raelin lapset kiiwiwiit keskeltä merta tuimaa myöten, ja
medet oliwat heille niinkuin muurit heidän oikialla ja
»vasemmalla puolellansa."

Egyptiläiset ajoilvat heitä takaa, mutta kun Israel
oli ehtinyt toiselle rannalle, sanoi Herra pillvistii Mo-
sekselle: „ojenna kiites meren Ylitse, että »vedet juoksi-
siwat Egyptiläisten Ylitse, heidän waunuinsa ja ratsas-
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miestensä ylitse. Niin ojensi Moses kätensä meren ylitse,
ja meri palasi ennen huomenta »voimiinsa. Ia kosta Egyp-

tiläiset patenmat, kohtasi heitä »vesi ja Herra syöksi hei-
dän keskelle merta, niin että »vedet kiiwiwiit »vaunuin ja

ratsasmiesten ja koko Pharaon sotajoukon ylitse, niin
ettei yksikään heistä päässyt, mutta Israelin lapset kii-
wiwiit tuimaa myöten keskeltä merta, ja wedet oliwat
heille niinkuin muuri heidän oikialla ja »vasemmalla
puolellansa, ja niin »vapahti Herra sina päiwänä Israe-
lin Egyptiläisten kädestä."

Niin kertoo raamattu Israelilaisten matkasta Pu-
naisen meren kautta ja sanoo sitä ihmeeksi, jonka Jumala
teki osoittaaksensa että Hän on Herra.

Paljon owat ihmiset ajatelleet ja puhuneet tästä ta-
pauksesta, ja moni on selittänyt asian marsin yksin ker-
taisesti riippuman siitä wahwasta luoteesta ja »vuoksesta,
joka kunakin päiwänä ilmaantuu näillä tienoin. He sa-
nomat ettei Jumalalla ollut mitään muuta tämän tapa-
uksen kanssa tekemistä, paitsi että Hän lähetti wahwan
tuulen puhaltamaan yöllä, joten wesi luoteen aikana laski
enemmän kuin tawallisesti. Mikään ei kuitenkaan ole hel-
pompi näyttää määräksi kuin tämä luulo; ensiksikin ei itä-
tuuli täällä auttaisi »veden laskemista, sillä se puhaltaa
suoraan poikki meren; waan sen tuulen, jolla semmoinen
»vaikutus pitäisi olla, täytyy tulla pohjasesta ja puhaltaa
pitkin merenselkää, että se ajaisi wedet ulos Suezin lah-
desta; — toiseksi tapahtui Israelin matkustus yli meren
yölliseen aikaan aina aamuun asti, joka on juuri se aika,
jolloin »vuoksi on »voimassa ja meri on korkeimmallansa;
kumminkin oli laita semmoinen niinä piiiivinii kuin minä
olin Suezissa; — kolmanneksi sanotaan kahdessa paikassa
tuossa piplian kertomuksessa, että medet oliwat kuin muuri
heidän oikealla ja »vasemmalla puolellansa, ja tätä ei »voi
mikään luode eikä »vuoksi sinä ilmoisna ikänä »vaikuttaa,
eikä myöskään palaja »vuoksi niin pikaisesti, että se hu-
kuttaisi kokonaisen armeian, jota on lähtenyt kulkemaan
luoteen aikana kuitvuneelle matalalle, ja hukuttaisi sen niin,
ettei yksikään jäisi jätille; »vaan kun wesi luoteen perästä
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taasen rupee nousemaan, tapahtuu se niin hiljakseen, että
sen nousemista tuskin woi huomatakaan.

Ilman sitä, eihän kukaan woi otaksua etteilvät
Egyptiläiset, jotka oliwat niin korkealla siwistyksen as-
teella, olisi tunteneet luoteen ja»vuoksen aikoja eiwiitkii woi-
neet arwata, mikä »vaara oli odotettamana, jos mentiin
matalalle, kun »vuoksi oli tulossa.

Raamattu esittelee tämän tapauksen ihmeenä, Ju-
malan tekemänä työnä; ja epäusko, joka aina nauraa sem-
moiselle, joutuu hywin ahtaalle tätä tapausta tyydyttäwästi
selittäissiiän.



Me wiitvyimme »vielä maanantainkin Suezissa, sillä
meillä oli yhtä ja toista toimittamista Sheittimme kanssa
täkäläisten Turkin hallitusmiesten edessä.

Me emme sentiihden jatkaneet matkaamme, ennenkuin
»vasta tiistaina 13:tena päiwänä. Silloin purjehdimme
yli Suez'in lahdetteen Aasian rannalle ja odotimme siellä
kameleitamme, jotka kicrsmiit lahden ympäri.

Puolipiiiiviin aikaan tulilvat kamelimme perille, jol-
loin me pitkitimme matkaamme, ja saalvuimme muutaman
tiiman kuluttaa eriiiisen oasiin, nimeltä Ayun Mosa.
Täällä löytyi useita lähteitä, joita sanottiin „Moseksen
lähteiksi", ja tällä paikalla kasmoi palmuja sekä muita
puita. Me pystytimme tähän leirimme yöksi, ja olipa
warsin hywii että saimme seisahtaa niin »varhain, sillä
tuuli puhalsi jotenkin wahwasti ja oli meille warsin »vas-
tainen.

GrllMllnzsll-mlliKuLlu^en jalkoa.

Auudes FuKu.

Seuraamana päiwänä pitkitimme matkaamme yli
awaran hieta lakeuden, ja tämä piiilviimatka oli kenties
raskahin kaikista; sillä toto päiwiin kesti tuima, myrskyn-
kaltainen tuuli. Hieta lensi kuin lumi meidän taltvipiii-
tvinii, niin ettemme woineet nähdä pitkälle eteemme. Tuo
hieno hieta tunkihe silmiin ja kirwentcli pahasti, lvaitka
me peitimme kaslvomme hunnulla, marjellaksemme itseäm-
me. Matkaa »voitiin kuitenkin pitkittää koko piimiikausi;
me seisahdimme illalla tumalliseen aikaan ja pystytimme
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leirimme erään töyrään marjoon, jolta toilvoimme jotakin
suojaa tuulta ja lentimiiii hiekkaa wastaan. Auringon
tehdessä laskua, taukosi toki tuuli, niin että saimme kau-
niin ja tywencn ehtoo»», jonka me tosiaankin pidimme suu-remmassa armossa kuin taivallisesti, semmoisen piiiwii»»
perästä kvin tama oli ollut.

Seuraamana päiwänä käwi meidän matkamme »vähiin
epätasaisemman seudun liipitse ja etäällä näimme kauniita,
hiimäriiisiä törmiä. Piiiwiin päälle smusimme erään pai-
kan, nimeltä Mara. Täältä löysimme muutaman töy-
rään kukkulalta lähteen, jonka wesi oli katkeran suolaista.
Töyrään alla näimme tuoreita hyenain jälkiä. Pedot
oliwat luultawasti edellisenä yönä käyneet lähteellä juo-
massa.

Tälle paikalle tuliwat Israelin lapset, kun lähdet-
tyänsä Suezista kolme päiwiiii oliwat kulkeneet Surin
korwessa, löytämättä mitään wettii. Kun tuliwat Ma-
raan, eiwiit woineet he juoda siellä löytywiiii wettii,
sillä se oli sangen katkeraa, jonka tähden tämän paikan
nimikin on Mara. Siellä napisi kansa Mosesta wastaan
ja sanoi: „Mitii me juomme? Hän huusi silloin Herran
tykö, ja Herra osotti hänelle puun, jonka hän heitti me-
teen, ja wedet tuliwat makiaksi" (2 Mos. K. 15: 22—25).

Sieltä matkustiwat Israelin lapset edemmäksi ja
tuliwat Elimiin. Siellä oli kaksitoista mesikailvoa ja seitse-
män kymmentä palmupuuta; siellä sijoittilvat he itsensä
Metten tuoksi. (2 Mos. K. 15: 27).

Saman piimiin illalla, jolloin Maran olimme jät-
täneet, saamuimme mekin tälle paikalle. Vielä löytyi
siellä useampia lähteitä ja koko joukko palmupuita, ja me
pystytimme sinne leirimme lähelle mettä.

Omituiselta tuntui sillä talvoin seurata Israelin
lasten matkaa erämaassa, ja raamattu oppaana etsiä hei-
dän jälkiänsä kormesta. Tästä syystä tuntui erämaa
minusta melkein »vanhalle tuttawalle, hywälle ystiiwiille.
Usein luin jo lapsuuden aikana halulla jakummastuksella
niitä ihmetöitii, joita Jumala täällä teki, ja nyt sam
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Seuraawana piiiwiinii kulki meidän tiemme useat
tiimat pitkin rantaa. Meri oli meidän oikealla puolel-
lamme ja »vasemmalla kädellä kohosi korkeita muoria.
Nämä »vuoret oliwat toisinaan niin lähellä »vettä, että tie
supistui »vaan kaidaksi poluksi, jolla kamelein oli käyminen
yksitellen. Kahdessa paikassa ylettyiwiit wuorensiwut aina
mereen asti, niin että meidän oli kiertäminen niitä kah-
laamalla, jolloin mesi nousi kameleimme poltviin saakka.
Onneksemme sattui sinä päiwänä olemaan jotenkin tyyni
ilma, sillä tuulisena aikana mahtaa tämä tie olla ihan
mahdoton kulkea.

Seurattuamme muutamat tiimat meren rannikkoa,
poikkesi tiemme taasen sisämaata kohden. Me ratsastimme
nyt jotenkin suuren lakeuden poikki, se oli Sinin korpi,
jossa Israelin lapset napismat Mosesta ja Aronia was-
taan ja sanoiwat heille: „joskc» Jumala olisi suonut, että
olisimme Egyptin maalla Herran käden kautta kuolleet,
koska me istuimme lihapatain tykönä ja oli leipää yltä
kyllä syödä; sillä te olette sentiihden johdattaneet meidän
tähän korpeen kuollettaaksenne nälällä kaikkea tätä joukkoa."

Täällä rupesi Herra antamaan kansalle mannaa ja
peltokanoja ja antoi käskyn, että he kokoisilvat sitä joka
aamu niin paljon tuin piiiwiiksi tarwitsiwat, mutta sab-

minii lukea kaikki nämä tapaukset juuri samoilla paikoilla,
jossa ne oliwat tapahtuneet.

Seutu, jonka kautta seuraamana päiwänä kuljimme,
rupesi käymään yhä wuorisemmaksi. Me siwusimme kolme
lähdettä, joiden wesi oli katkeraa, ja niitä kutsuttiin Murk-
hahen katkeriksi lähteiksi.

Illalla tulimme »ne Punaisen meren rannalle. Siitä
asti tuin Suez'in jätimme, oli meidän mattamme kulke-
nut eteläistä suuntaa tasan tämän meren rantojen kanssa,
maitta hywän matkaa sisämaahan päin, niin ettemme olleet
woineet merta nähdä. Se tuli nyt taas näkymiimme ja
suloista oli katsella tuota raitista sinistä merta, eletty-
ämme useat piiimiit erämaassa, keskellä hietaa ja alasto-
mia kallioita. Me pystytimme täällä leirimme juuri me-
ren rannalle.
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Kuljettuamme tämän korlven liipitse, tulimme tor-
kea-muoriseen seutuun, jossa tie käwi ahtaita laksoja pit-
kin. Nämä laksot kapeniwat kapenemistansa, kunnes wih-
doin olimme tulleet umpisoppeen keskellä »vuoristoa, josta
ei näkynyt oleman mitään uloskäytiiwiiii. Me ohjasimme
nyt kulkumme erään näiden »vuorten juurille, ja wasta
sitte kun warsin lähelle sitä olimme tulleet, huomasimme
kapean kiiytälvän, joka ei ollut kamelin jalkaa lclveiimpi,
monimutkaisena luikertaman ylös »vuoren jyrkkää rinnettä
pitkin. Oli tosiaankin omituista nähdä taittein meidän
suurten, uljasten tameleimme hirmuisten tuormainsa kanssa
pitkänä jonona ikäänkuin liipeemim ylöspäin tätä yhtä
kapeata kuin jyrkkää tietä myöden. Minä en milloinkaan
ollut aatellut että nämä suuret ja raskaat eläimet lvoi-
wat niin hywin ja niin »vakaasti käydä ramaamattomilla
poluilla. Tällä osalla matkastamme oli meillä useamman
kerran tilaisuus ihmetellä tätä heidän oilvallista kykyänsä.
Tänlän wuoripolun arabialainen nimi on:Nutloßade-
reh (tie miekan terällä).

Sumuna päiwänä kuljimme läpi lakson, nimeltä
luolien lakso, jossa näimme »vuoreen piirrettynä useita
hieroglyphejii ja hebrealaisia puustaweita, sekä kaksi suurta
luolaa, jotka oli hakattu kappaleen matkaa ylös »vuoreen.

Me pystytimme leirimme illalla amaraan laksoon,
nimeltä Vlldy Mukatteb (kirjoitusten lakso); täällä
oliwat nuo korkeat »vuoret kahden puolin laksoa miltei
täyteen kirjaellut hieroglyphejii ja hebrealaisia puustalveja,
jotka muistuttamat Israelin lasten matkustuksesta näiden
seutujen kautta ja näyttämät todeksi mitä raamattu kertoo
tästä mailman-mainiostll retkestä. Kirjoitusten paljous
todistaa, että Israelilaiset täällä muhtoiwat wiipyii enem-
män aikaa, joka myöskin pitää yhtä raamatun kertomuk-
sen kanssa heidän matkastansa Sinaille.

Seuraama piiiwii oli Sunnuntai, jonka me lepä-
simme täällä, ja tämä lewiihdys oli aiwan terwetullut

batina eiwiit he saaneet mitään koota, waan piti heidän
edellisenä päiwänä koota kuhtu »vertaa enemmän (2 Mos.
K. 16 lut.).
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toto wiittoisen rastaan matkustuksen perästä, jolloin mc
olimme ratsastaneet tameleimme selässä noin yhdeksän
tiimaa joka piimii. Lepopämä oli aiwan hiljainen ja
häiritsemätön näillä autioilla seuduilla, jossa me olimme
eroitettuinll kauas muusta mailmasta. Erämaissa ym-
pärillämme »vallitsi symin rauhallisuus, joka on niin
omituista näillä seuduilla.

Me itse, meidän miehemme ja eläimemme, olimme
ainoat elämät olennot tässä tyynessä, kuolleessa mail-massa, paitsi muutamia kaarneita, jotka silloin tällöin len-
silviit ohitse, ja joitakuita Mikkeliä sisiliskoja, jotka juosta
wilahteliwat lakson kumissa pensaissa.

Seuramvana maanantaina saamuimme illan tullessa
eriiiisen oasiin, jota hirmuiset »vuoret ympäröimät. Tä-
män paikan nimi oli Vady Feran. Täällä löytyi
lähde ja koko joukko palmupuita, joiden marjoon me sioi-
tuimme. Täällä tapasimme useita »viljeltyjä kenttiä ja
Joukko Beduineja kokoontui meidän leirimme ympärille,
niinhymin pakisemaan meidän miestemme kanssa, joiden
hylviä ystiimiii he niiyttimiit oleman, kuin myöskin myy-
mään muonamaroja.

Me lviitvyimme täällä koko tiistain, noustaffemme
eräälle korkealle »vuorelle, nimeltä Serb cl, lähellä sitä
oasia, johon me olimme leirimme pystyttäneet.

Scrbcl on yli 7000 jalkaa korkea, ja lähes neljä
tiimaa kesti, ennenkuin olimme sen harjulla. Tämä
muori ynnä itse Sinai omat mcrkillisimmiit kohdat tällä
niemellä. Se kohouu korkealle yli tuon ympiiröiwiin muo-
riseudun. Sen harja on jakautunut useampiin korkeisin
huippuihin, jotka näyttämät nouseman pysty-suorasti il-
maan ja omat eroitettuina toisistaan symillä uurroksilla.

Varhain aamulla läksimme leiristämme, mustak-
semme muorelle. Me ratsastimme ensin kameleillamme
noin tiiman matkan yli korkeain ja jyrkkäin kilviraunioin,
tvuoren juurelle asti. Sitte rupesimme kiipeemäiin ja
monta sangen raskasta hetkeä kului, ennenkuin »vihdoinkin
pääsimme kukkulalle. Hywin usein oli meidän pysiihtii-
minen, lewätätsemme ja kootuksemme uusia »voimia. Tie
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oli toisinaan niin jyrkkä ja täynnä pienempiä ja isom-
pia kimiä, että näytti melkein mahdottomalta päästä
edemmäksi. Kappaleen matkan päässä ylhäällä »vuoren
siwulla tapasimme kirkkaan muorilähteen, jonka äärellä le-
päsimme hywän tuokion ja wirwottelimme itseämme sen
raittiilla wedellä. Lähes neljii-tiimaisen matkustuksen pe-
rästä saamuimme »vuoren korkeimman kukkulan huipulle.
Me olimme silloin jotenkin uumuksissa, niin että istuimme
hywän hetken ja lelvähdimme, ennenkuin rupesimme katse-
lemaan tuota muorista, jylhää seutua, joka nyt lelveni
melkein meidän jatkuimme ullu. Näköala tältä korkealta
»vuorenhuipulta palkitsi kyllin sen waiwan, minkä sinne
kiipeäminen oli mutsunut. Nuo ympärillä olemat »vuo-
ret, joita ennen sylvistii taksoista olimme katselleet ja
joita olimme pitäneet mahdottoman suurina, niiyttilvät
nyt tältä ylhäiseltä asemalta pieniltä, mitättömiltä kum-
muilta, ja etäältä näimme tuon äärettömän hieta-ulapan
lelvenelviin pohjaan ja koilliseen päin. Tämän lakeuden
kautta oli meidän tiemme kulkema Pyhään Maahan,
kuin ensin olimme matkanneet tuon mahtaman wuoriseu-
dun liipitse, joka nyt warsin hämärästi häämötti tuolla
etäällä etelässä. Niin! täältä näimme ensimiiisen kerran
sen merkillisen »vuoren, jota niin suuresti olimme halan-
neet nähdä ja jonka tähden olimmekin lähteneet tälle
pitkälle matkalle erämaahan. Niinkuin Serbel tässä
kohosi noiden ympärillä olelvain »vuorten yli, niin nousi
Sinai tuolla etäällä yli läheisyydessään olelvan muori-
maiseman, ja me näimme sen täältä ihan sellviisti, maitta
olimme enemmän kuin piiilviikauden matkan päässä siitä.
Lännessä päin meistä näkyi mielä kerta Punainen meri,
jonka »vastaiselta rannalta Egyptin »vuoret kohosimat, niin
että me olimme tilaisuudessa mielä luomaan silmäyksen
hywiistijiitöksi sille maalle, jossa olimme mieltäneet niin
monta kallista piimää.

Oli ehkä mielä maikeampi astua alas Serbeliltii,
tuin ylösnouseminen oli ollut, ja tunsimme itsemme hy-
win kiitollisiksi, kun kaikki taasen termeinä istuimme tel-
teissämme.
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Illalla sailvut meidän Veduinimme mieruikseen koko
joukon Beduineju näiltä tienoilta, ja hywin omituista oli
nähdä näiden mustanruskeain, aseilla lvarustettuin miesten
istuman koossa ympäri ison lvalkean, jonkakuumassa tuhassa
he kypsensimiit leipäänsä ju mulmistimut illullisutriuunsa,
pakisten »vilkkaasti ja korkealla äänellä. Ihdellii heistä
oli jonkinlainen yksikielinen »viulu, jolla hän soitti ja
lauloi samassa, ilahduttaaksensa kumppaneitansa. Me is-
tuimme hywän aikaa tuoleillamme teltteimme edessä
katsellen tätä erämaan elämää.

Seuramvana päiwänä matkasimme yhdeksän tiimaa
ja sioitimme leirimme erääseen latsoon, kuuden tiiman
matkan päässä Sinaistu, ju toisena päiwänä, joka oli
tuorstai Maaliskuun 22: s piimii, saamuimme mainitulle
»vuorelle. Kun tie oli tehnyt polwen ja minä »viimein-
kin sain Sinain näkymiini, en »voinut kääntää silmiäni
siitä pois koko sillä ajalla, joka mielä kului, ennenkuin sen
saamutimme. Vuoren edessä leluisi mahdottoman suuri
ylhäinen tasanko, joka ulottui aina »vuoren juurelle asti.
Tältä lakeudelta katseli lvapisema Israel Jumalan ihmeitä,
jotka tapahtuilvat tuolla korkealla muoreuhuipulla, ja kuuli
Hänen äänensä, kun Hän julisti heille lakinsa. Täällä
rupesiwat he pelkäämään ja pakenmat, siirtyen taaem-
maksi.

Minkä suurellaisen näyn lie tämä korkea, jylhä
muori »nonien kukkulainsa kanssa silloin tarjonnut, kun
lehowa astui alas sen päälle tulessa ja kun nuo kowat
harmaat kalliot lvapismat Hanen jalkainsa alla ja suitsi-
lvat ja sawusiwat kuin pätsi ja jolloin taiwaallisten pa-
sunllin ääni enemmän ja enemmän eneni, kunnes Jumala
»vihdoin julisti jumalallisen lakinsa.

Tätä suurta tapausta aattelin sydämessäni, kun
Milkalleen keikuin edespäin kamelini selässä yli suuren
lakeuden, kunnes me »viimein saamuimme tuon halatun
»vuoren juurelle.

Muutamassa kapeassa laksossa, jota Sinain »vuo-
ret joka taholta ympiiröiiviit, on kreikkalainen luostari,
johon matkustajat woiwat majaantua. Siinä tapauksessa
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on ainoastaan tarpeesen hanttia itsellensä lupakirja kreikka-
laiselta pispalta Kairossa. Muutamat asumat mieluisem-
min lelleissään luostarin ulkopuolella, mutta me puoles-
tamme majoitimme itsemme luostariin, saadaksemme asua
edes muutaman piiiwiiii »varsinaisissa huoneissa.

Sinain luostari on oikea oasi erämaassa-matkusta-
jalle. Suloinen lewon ja turmallisuuden tunne »valtaa
hänet, niinpian kuin hän astuu muurien sisään — tunne,
jota ainoastaan se woi käsittää, joka on kokenut tämän
pitkän ja »vaarallisen matkan waiwoja, tulkeissaan läpi
aution maan, jossa ainoastaan millit Beduinit omat hä-
nellä seuralaisina.

Tämä oli ensimiiinen kerta kuiu olin luostari-muu-
rien sisäpuolia, ja maitta ilma siellä tuntui rasittamalta, oli
kuitenkin suloista lemahtaa täällä tuon »väsyttämän matkan
perästä erämaassa. Siellä eleli noin taksi- eli kolmekym-
mentä munkkia kokonaan eroitettuna muusta mailmasta.
He lviettilviit aikaansa hoitamalla luostarin puutarhoja ja
pitämällä tiheään jumalanpalmelutsia rikkaasti koristetussa
luostarikirkossaan.

Me olimme liissii yhdessä näitä jumalanpalwcluksia
eriisnii sunnuntai-aamuna. Sitä wietettiin lukemalla koko
joukko pitkiä kreikkalaisia rukouksia, ja samassa tehtiin
kaikenlaisia ulkonaisia temppuja, niinkuin ristinmerkkejä,
kumarruksia ja muuta semmoista. Suurta, hopeakansiin
sidottua raamattua kannettiin ympäri juhlasaatossa ja useat
munkeista suutelmat sitä. Paitsi sitä kiiwiwiit he lakkaa-
matta suutelemassa tauluja, jotka taunistilvat kirkon seiniä.
Tuontuostakin tomat he esille suitsutusastiat, joita he
heiluttiwai edestakaisin, siksi että kirkko täyttyi hylviillii
hajulla.

Tämän luostarin munkit ottamat aina hymäntah-
toisesti ja kohteliaasti wastaan matkustajia, tarjoomut
mielellänsä heille winvotteita. He korjaawat ailvan ker-
naasti ne »vauriot, joita kapineet erämaan-matkalla omat
kärsineet, ja warustawat matkustajan kaikella mitä hän
tarwitsee.

Mutta kun tulee lähtemisen aika ja pitää metkansa
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heille suorittaa, silloin saadaan nähdä että tämä heidän
rakkautensa, hylviintahtoisuutensa ja alttiutensa on ollut
sulaa itserakkautta ja oman »voiton pyyntöä. Nuo rauhal-
liset, kunnian-arlvoisat ja nöyrät munkit menettämät kiir-
silviillisyytensii, ellet kyllin korkeaksi anvostele ja kyllin
kalliisti maksa heidän alttiiksi-antamaa ihmisrakkauttansa.
He muuttumat, yhtäkkiä saaliin himoisiksi Beduineiksi, jotka
tiuskien, miltei uhkaamalla, waatiwat enemmän, maitta
kreikkalainen kirkko elättää heitä täällä juuri sitä »varten
että ilmaiseksi holhoismat matkustajia.

Tämä ilkmaltaisuus oli ollut niin suuri ja mat-
kustajilla oli ollut heistä niin paljon haittaa, että siitä
oli nostettu kanne kreikkalaisen kirkon esimiesten edessä,
ja seurauksena oli, että Kairon piispa juuri tänä taimena
oli käynyt luostarissa »vaatimassa ankaraa tiliä noilta
„pyhiltii isiltä." Hän jätti luostariin kirjan, johon joka
matkustaja sai tehdä muistutuksensa ja kirjoittaa ne ra-
halahjat, joita hän mapaa-ehtoisesti oli munkeille antanut.
Matkustajille ilmoitettiin myös tässä kirjassa, ettei heidän
ollut tarmis maksaa äyriäkään, koska luostari oli rakettu
matkustajain majoitusta »varten, ja sentiihden munkit sai-
wat eläkkeensä kreikkalaiselta kirkolta. Joka »vuosi oli
piispa tarkastelema tätä kirjaa.

Onneksemme olimme tulleet juuri kohta sen jälkeen,
kuin piispa luostarin oli jättänyt, eikä meillä ollut siis
mitään moittimista munttein käytöstä wastaan.

Tämän luostarin historia ulottuu hywin kauaksi
meuneisiin aikoihin. Jo ensimäisinä »vuosisatoina jälteen
Kristuksen syntymän rupesi Sinain jylhä ja autio »vuo-
risto olemaan hurskasten erattoin tyyspaittana; he asui-
lvat siellä täällä noilla korkeilla muorilla luolissaan, joita
luonto oli muodostanut tahi erakot itse kolvertaneet. Nii-
den ankarain »vainoin aikana, joitakristityt silloin sailvat
kärsiä, siirtyi yhä enemmän hurskaita miehiä näille kaukai-
sille, autioille seuduille, saaduksensa häiritsemättömässä rau-
hassa Palmella Jumalaansa tällä pyhällä paikalla.

Kolmannen »vuosisadan alussa asuskeli jo useampi
satamiiiirii erakotta näissä wuoriseuduissa. He rupesiwat
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»vähitellen likenemiiiin toinen toistaan ja elämään yhdessä
miiärriittyjen sääntöjen mukaan ja rakensmat »vakinaisia
asuntoja, kunnes wihdoin erakoista tuli munkkeja ja nuo
hajannaiset suojukset muuttumat isoksi luostariksi.

Usein omat Beduinit karanneet erattoin ja sittem-
min myöskin muuttein päälle ja owat hälvittiineet heidät
melkein perin-pohjin. Ilman armotta sailvat he surmansa
luolissaan tahi luostarissaan, ja ne »vähät elatus-marat
ja »vaatteet, jotka heillä oli, ryöstettiin.

Sanoma näistä tuhotöistä ei suinkaan peliittiinyt
toisia asettumasta tänne asumaan, maan näytti piiinwas-
toin kiihoittalvlli» erakkoja ja munkkeja rientämään tänne,
jossa he, samassa kvin joka piiiwii samat pitää rukouk-
siansa näin pyhällä paikalla, myöskin lvoilvat saalvuttaa
tuon suuresti halatun marttyyri-kruunun. Munkkien luku-
määrä enentyi sentiihden waan enentymistäiin. Viimei-
sinä »vuosisatoina on heidän lukunsa kuitenkin melkoisesti
tvähennyt, niin ettei heitä tätä nykyä ole enempi kuin
kahden eli kolmen kymmenen paikoille.

Tuorstaina maaliskuun 22 päiwänä saawuimme
tähän luostariin, ja kun sitä lähestyimme, kuulimme ko-
tvan tykin ampumisen; luostarissa on nimittäin useampia
tykkejä. Näillä tykin laukauksilla kunnioitettiin Parisin
kremiii, Ludwig Philipin pojanpoikaa, joka nuoremman
»veljensä kanssa oli luostaria katsomassa. Kun tulimme
lähemmäksi, näimme franskalaisten prinsien leirin pysty-
tettynä eräälle »vähäiselle lakeudelle. He oliwat tulleet
tänne Kairosta ja heidän karawanissaan oli lähes sata-
mäiirii kameleja, hemosia ja muuleja. Kello kahdentoista
aikana olimme jo majotetut pariin hupaiseen ja muka-
waan huoneesen, ja hywiiltii tuntui saada lewiitii tämän
Pamiin tuon jotenkin wiisyttäwiin matkan perästä.

Iltapuolla piiilviiii katselimme luostaria ja kul-
jimme läpi täydellisen sokkelon kiiytäiviii ja huoneita. Me
käwimme luostarin rikkaassa kirkossa, sen kirjastossa,
jossa on lähes 2000 mosta, ja sen kaikenlaisia hedelmä-
puita kaswawissa puutarhoissa, sekä »viimeiseksi noissa hau-
taholweissa, jotka tallettawat Sinailla kuolleitten munk-
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tein luurankoja. Kiilvelessiimme luostarissa kohtasimme
useat kerrat Franskan prinsit, jotka samoin kuin me,
kiiystenteliwiit katselemassa luostarin merkillisiä paikkoja.

Seuraawana päiwänä läksimme »varhain aamulla
luostarista ja rupesimme tiipeemiiiin Sinain »vuorelle.

Kun »viihiiistä ennemmin olimme kiimenneet melkein
luoksepiiiisemättömiille Serbelin kukkulalle, tuntui meistä
jotenkin helpolta nousta Sinain »vuorelle.

Serbclillii olimme »vauvoin löytäneet kuljettamaa
polkua noissa sywissii ja jyrkissä uurroksissa; Sinailla
sitä wastaan kimmat jotenkin hymiit, maitta miihän epä-
tasaiset, kimiportaat aina »vuoren huipulle asti. Hetken
aitaa mattustettuamme tapasimme täällä, samoin tuin Ser-
belillä, kirkkaan lähteen, jossa oli erinomaisen hymiiii »vettä.

Me nousimme yhä korkeammalle. Näköalat rupesi-
wat joka askeleelta laajenemaan ja tulimat yhä jylhem-
mitsi ja mahtmvammitsi. Iltympärilliimmc waan kolvia
harmaita kallioita ja niiden »viilissä kapeita, sylviii tak-
soja. Näitä wuoria eiwiit kaunistaneet mitkään mihcm-noitselvat metsät, näistä taksoista ei tuoksunut mitään
kultasten lemua. Kaikki oli autiota, kuollutta — elämä
näytti paenneen pois Horebin muori-seuduilta, ja Sinain
kalliohuiput kohosiwat pilwiii kohden, kolvina, niin että
tuskin mikään ruohonkorsi woi yletä niiden halkeimista,
komina ja taipumattomina kuin se laki, jonka Herra
täältä julisti.

Silloin tällöin rikkoi tuota sywiiii hiljaisuutta jota
meitä ympiiröitsi, tuolla alhaalla oleivan luostarikirkon kello-
jen juhlallinen soiminen, jotakutsui munkkeja rukoukseen, ja
luostari itse puutarhoinensa näytti, tältä ylhäiseltä asemalta
katsoen, hywin somalta. Se oli lviihiiisenii oasiana tässä
»vuorisessa erämaassa, ja silmä lvihtyi kaiman tämän kuol-
leen seudun ainoassa, eloisassa, kukoistamassa kohdassa.

Me olunme jo tehneet melkein puolen matkaa,
kun jonkinlaisen timiportin kautta tulimme eräälle au-
kealle ylhäiselle alalle, jota nuo korkeat muoren-hui-
put ympäröimät.

Tässä jakautui tie kahtiaalle: toinen polku mci ma-
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semmalle kädelle ylös Mosek sen »vuoren huipulle, jonka
tarinan mukaan pitäisi olla se paikka, jossa Herra antoi
lakinsa — ja eräs toinen kiiytiiwii kulki oikealle kädelle ka-
peata laksoa myöten eräälle Sinain kukkulalle, nimeltä
Sufsafeh, jota »vuorta nykyisinä aikoina on rulvettu
pitämään sinä »vuorena, jolta Herra ilmoitti itsensä Is-
raelin lapsille.

Keskellä tätä lakeutta kaslvoi yksinäinen kypressi, joka
lattvlllllllln suojasi kirkasta lähdettä, ja siinä lähteessä oli
hymää, raitista »vettä saatamana. Tämä paikka oli mat-
kustajalle suloisena lepopaikkana, ja täältä saatoimme kat-
sella noita korkeita muorenhuippuja, joille aioimme nousta.
Vasemmalla tähdellä kohosi Moseksen »vuori melkein pys-
tysuorasti ilmaan. Juuri suoraan edessämme yleni toi-
nen kukkula, joka oli korkein näistä kaikista; sen nimi
oli S: t Ehat h arin a, ja oikealle kädelle ulottui jono
muoria, jotka päiittyilviit korkealla huipulla, tuolla äsken
mainitulla Sufsafeh'lla. Sillä muoriseudulla, jossa nyt
olimme ja jota niin moni kallis muisto Vanhasta Tes-
tamentista pyhittää, on raamatussa kaksi eri nimeä.
Kaikkia näitä kukkuloita ynnä tuota lähellä olemaa erä-
maata kutsutaan toisessa Moseksen kirjassa Sinaiksi. Toi-
sissa pallossa taasen, esimerkiksi kun puhutaan Moseksen
keskustelusta Jumalan kanssa palaman pensaan »vieressä
ja Eliaan paosta tänne, nimitetään sitä Horebin »vuo-

reksi. Tarkoitetaanko Horebilla jotakin erinäistä osaa
Sinaista tai oliko koko »vuoristolla myöskin tämä nimi,
on »vaikea ratkaista. Me olimme kuitenkin nyt kalliilla
paikalla ja jalkamme tallasmat pyhää maata. Joka hetki
tämän matkustuksen aikana oli sanomattoman kallis, ja
»ne tunsimme ikäänkuin joutumamme pyhän wawistuksen
»valtaan, kun kiipesimme näillä muorilla, joita Jumala
pyhässä, peloittamassa majesteetillissyydessiiän oli kos-
kettanut jalallaan.

Vähän matkan päässä ylhäällä Moseksen »vuorella si-
lvusimme erään rakennuksen, joka oli rakettu yli sen luolan,
jossa Elias asui, kun hän pakomatkallaan pyhästä maasta
oli tullut Jumalan »vuorelle Horebille (1 Kun. K. 19).
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Elias oli tappanut Baalin papit, ja Isebel, ku-
ningas Ahabin puoliso, oli »vannonut sentiihden ottawansa
häneltä hengen. Jumalan mies pakeni silloin ja tuli
yksinänsä korpeen päilviikunnan matkan etelään päin lu-
dan maasta ja istui maahan katuman alle ja toiivotti itsel-
lensä kuolemaa, sanoen: „Io kyllä on, Herra, ota nyt minun
sieluni; sillä en mina ole parempi minun isiäni."

Väsymyksestä ja surusta uupuneena »vaipui hän
wihdoin uneen pensaan alla, jossa hän lepäsi. Mutta
Herran enkeli herätti hänen ja käski hänen syödä ja juoda,
ja kun hän katsahti ympärillensä, näki hän »vieressänsä
hiilillä lypsetyn leiman ja astiatlisen mettä.

Syötyänsä ja juotuansapani hän maata jälleen, luu-
nes Herran enkeli, uudestaan herätti hänen ja sanoi:„nouse ja syö, sillä sinulla on pitkä matka." Hän nousi,
söi ja joi ja käwi sen ruoan »voimalla neljäkymmentä
piiiwiiii ja neljäkymmentä yötä Jumalan »vuoreen Hore-
biin asti. Ia tuli siellä luolaan ja oleskeli siellä yötä;
ja Herran sana tuli hänelle ja sanoi: „mitiis tässä, Elia,
teet?" Hän mastasi: „mmii olen kiimaudella liimannut
Herran Jumalan Zebaothin tähden; sillä Israelin lap-
set omat hylänneet sinun liittos, ja sinun alttaris tulis-
taneet ja tappaneet sinun prophetas miekalla ja minä yk-
sinäni jäin, ja he etsiwiit minun henkeäni, ottaakseen
sitä pois."

Täällä sai myös Elias käskyn astumaan Herran
eteen, ja katso: Herra meni ohitse, ja suuri ja wiikcwä
tuuli käwi, joka »vuoret halkaisi ja mäet särki Herran
edellä. Tuulen perästä tuli maanjäristys, muori lvapisi
perustuksissaan ja erämaa marisi. Maanjäristyksen perästä
tuli tulta, ukkonen jyrisi muorilla ja ilmassa »välähteli
uhkaamia salamoita. Mutta ei Herra ollut tuulessa, ei
Herra ollut maanjäristyksessä, eikä Hän ollut tulessa;
nämä wiikewiit luonnon »voimat oliwat waan Hänen edel-
liikälviöitiinsii, jotka ilmoittiivat Hänen tuloansa, hänen
»voimaansa ja wäkewyyttiinsii.

Näiden peloittawain enteiden perästä tuli »vieno
tuulen hyminä. Myrsky, maanjäristys, tuli, nämä lu-
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malan wihan wäkewät tunnusmerkit, uhkaawat Hänen lvi-
hamiehiänsä, ei hänen tunnustajiansa ja ystiilviiinsii. Ne
uhkaamat Ahabia, hänen jumalatonta puolisoansa ja hä-
nen epäjumalia palmelemaa kansaansa, maan ei Eliasta
— Jumalan prophetaa. Tuo hiljainen tuuli oli häntä
Marten. Kun se Hiljaan ja »viileästi liehui hänen ohit-sensa, tuntui siltä kuin Jumala olisi häntä kädellään si-
tvellyt, kun sen suloinen hyminä käwi hänen korwaansa,
oli se ikäänkuin rauhallinen terwehdys Jumalalta. Kun
Elias siis kuuli tämän tuulen hyminän, peitti hiin kas-
monsa hameellansa ja käwi Herran eteen.

Kun Jumala rakkaudessaan lähestyy meidän sydiin-
tiimme, niin tunnemme enemmän kuin milloinkaan oman
mitättömyytemme, oman kelwottomuutemme. Semmoinen
armo masentaa meidät, me hiipeemme itseämme — me
ikäänkuin peitämme kaslvomme Jumalan edessä.

Elias »valitti Herran edessä onnettoman Israelin
lankeemusta, ja Herra ivastasi hänelle ja käski hänen
mennä Damaskoon, »voitelemaan Hasaelia Syrian kunin-
kaaksi, ja Jehua Israelin kuninkaaksi ja Elisaa prophe-
taksi. Näiden piti paneman toimeen Jumalan tuomiot;
sillä Herra lisää: „Ia tapahtuu, että se kuin »välttää
Hasaelin miekan, se tapetaan Jehulta, ja se kuin »välttää
Jehun miekan, se tapetaan Elisalta;" ja lopuksi ilmoitti
Herra Eliaalle, että Hänellä oli seitsemän tuhatta miestä
Israelissa, jotka eiwiit olleet notkistaneet pollvicmsa Vaa-
lin edessä, ja ne oli Herra jiittiiwii maahan; ei yksikään
rangaistustuomio ollut koskema heihin.

Kuinka monasti olen lukenut tätä Eliaan kohtausta
Jumalan kanssa Horebin »vuorella, ja nyt seisoin minä
itse tällä »vuorella sen luolan suulla, jossa Elias puhut-
teli Herraa. Tämä yksistään olisi jo kyllin palkinnut tuon
waiwalloisen matkan erämaan liipitse ja kuitenkin oli Si-
lmillä »vielä kalliimpiakin muistoja, mielä pyhempiiikin
paikkoja kuin tämä.

Kun olimme jättäneet Eliaan luolan ja kulkeneet
»vielä hywän hetken, seisoimme »vihdoinkin Moseksen »vuo-
ren huipulla ja katselimme yli tuon pyhän maiseman.
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Mahdoton on minun kuivuta kuinka autioilta, jylhiltä ja
mahtaman suurilta ympärillämme olemat »vuoret näytti-
lviit. Niiden Pyhät muistot wultusiwut meidät, ja mi-
nusta tuutui ikäänkuin olisin ollut liian rohkea uskaltais-
sani nousta tälle pyhälle »vuorelle, jolle Jumala astui
alas ja antoi meille lakinsa ja jonka juurta Israelin
lapset eimät tohtineet lähestyä eikä koskea, sillä he pelkii-
silviit kuolelvansa.

Mainitsin olelvan epätietoista, kumpi näistä molem-
mista »vuoren kukkuloista on se, jolla laki annettiin, Mo-
seksen muori mai Suffafch'to. Vanha taru tietää tuonsuuren tapauksen tapahtuneen edellisellä kukkulalla, »uutta
useimmat matkustajat, jotka »viimeisinä aikoina omat käy-
neet näillä seuduilla ja owat tutkineet usiuu, sanoivat sen
tapahtuneen Suffafeh'ella. Kun sentähden täällä Mosek-sen »vuoren kukkulalla oliu lukenut raamatun kertomuksen
lain antamisesta, »voidakseni itse jotakin päättää asiasta,
näytti minusta ikäänkuin molemmat mielipiteet olisimat
oikeat. Toisessa Moseksen kirjassa löytymän kertomuksen
jälkeen ei tämä ihme tapahtunut yksin Moseksen »vuorella,
eikä yksin Suffafeh'»» kukkulalla, maau toto Sinain muo-
ri (taittein huppuinsa kanssa) suitsi siitä, että Herra as-
tui alas sen päälle tulessa ja sen samu tiimi ylös niiu-
kuin pätsin samu, niin että koto muori sangen tomuun
»vapisi (2 Mos. 19: 18).

Tämän kertomuksen mukaan näyttää siltä kuin koko
tämä ivuoriseutu olisi ollut niiden liekkien »vallassa, niiden
loistawain pilmein peitossa, joilla lehowah peitti majes-
teetillisyytensii, kun hän astui alas Israelin kansan eteen.

Mutta koko tässä muoriseudussa Sinain ympärillä
löytyy ainoastaan yksi lakeus, joka oli kylliiksi suuri Is-
raelin lasten leiripaikaksi ja kylliiksi tilawa heidän pae-
tuksensa etäälle, kadottamatta kuitenkaan »vuorta pois nä-
kymistä, ju se on suma lakeus, jonka poikki me matkus-
timme, tullessamme Sinaille — Rahah'n lakeus — jo-
ka ulottuu aina Sufsafeh-muoren juurelle asti. Tämä
muori nousee melkein pystysuoraan ylös lakeudelta, niin
että moit lähestyä aitvan liki sen juurta tasaista lakeutta
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myöten. Epiiilemätöntii on siis että Israelin lapset juuri
tältä lakeudelta katselimat Herran ihmeitä: ja silloin esti
Sufsafehn muori heitä näkemästä noita muita Sinain kuk-
kuloita ja erittäinkin Moseksen »vuorta, joka on juuri tuon
edellisen takana. He näkmiit siis etupäässä muun Sufsafeh'n
suitseman ja sawuawan, niikiwiit sen seppelöittynii miiliihte-
miltii salamoilta ja sen huipulta kuulimat Jumalan pa-
sunain äänen ja wihdoin »viimeiseksi lain iloiset käskyt.

Me käwimme sentiihden samana päiwänä myöskin
Sufsafeh'»» kukkulalla. Sen huipulle »viepä tie oli lvai-
mulloisempi, kuin tie Moseksen »vuorelle, ju itse huippu
päättyi terälviillä kärjellä. Sillä aikaa kuin täällä istuin,
koetin kulvitclla mieleeni niitä liikuttamia tapauksia, joita
Israeliu lapset täällä oliwat nähdä saaneet; mutta en
tahdo koettaukuun kuwata, niitä kynälläni sillä siihen puut-
tuu minulta kykyä.

Minä jätin mihdoin tuon pyhän paikan kiitollisuu-
den ja kaipauksen tunteilla. Olin suuresti kiitollinen sy-
dämessäni, että olin saanut nousta tälle pyhitetylle muis-
torikkaalle muorelle, mutta kaipauksella jätin sen, sillä ai-
ka oli ollut niin lyhyt. Jos olisin »voinut, olisin seisah-
tanut ajan juoksun. Semmoisia hetkiä ei usein eläessäänsaa kokea. Itse paikka, sen juhlallinen hiljaisuus, sen iha-
na jylhyys ja »vihdoin sen suuret »nuistot — kaikki tämä
ylensi mielen Jumalan tykö.

Meidän oli kuitenkin jättäminen tämä kallis paikka,
ja muutaman tiimaisen mumulloisen matkustuksen perästä
saamuimme takaisin luostariimme.

Lauantaina 24:tenii päiwänä käwimme katsomassa
useita lähitienoilla olelvia paikkoja, esimerkiksi sitä kalliota,
johon Moses löi saumallaan, niin että mesi juoksi siitä,
paikkaa, jossa maa aukeni ja nieli Korah'n, joka kapinoitsi
Mosesta »vastaan j. n. e., mutta epiiiltiimiiii on, oliko
oikein osattu yhteenkään näistä paikoista.

Seuraamaa piiimiiii, joka oli sunnuntai, 25:spiiiwii
Maaliskuuta, en »voine unohtaa, »vaikka etäisinkin kuinka
kaiman. Tcmallista juhlallisempi oli sabbatin aamu tällä
paikalla, jossa Jumala itse pyhitti sabbatin.
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Me olimme täällä ihun yksinämme, eroitettuinc»
muusta mllilmasta amarain erämaiden kautta, ja lepopiii-
män rauhallisuus oli uiin täydellinen, että sitä häiritsi
maan silloin tällöin joku tuulen-leyhkii, joka humisi Si-
nain kukkuloilla ja täytti sen laaksot suloisella huminalla.
Todellakin ihana, juhlallinen Sunnuntai.



Maanantaina, Maaliskuun 26:tena puimana, säly-
timme jo marhllin aamulla kapineemme säkkeihin ja Va-
rustelemme lähtöön. Ilman kaipausta emme jättäneet
mukamia asuntojamme, alottaaksemlne uudestaan erämaas-sa matkustusta, jonka maimoja ja »vaaroja muutamia
Miikkoja jo olimme kokeneet. Kuitenkin eliihytti ja ilahut-
ti meitä se aatos, että nyt ohjasimme kulkumme suoraan
Pyhää Maata kohden, jonkarajoille toilvoimme pian piiii-
selviimme.

Me emme enää tulleet täyttämään samoja kantelei-
ta, kuin meillä Kairosta oli ollut, sillä kohta tänne tul-
lessamme olimme tilanneet noilta lähitienoilla asulvilta
Beduineilta uusia. Varhaiseen aamulla oli sentiihden
noin 25 Beduina kokoontunut luostarimuurin ulkopuolel-
le neljän, »viiden kymmenen kamelin kanssa. Kaikilla näil-
lä Beduineilla oli nimittäin sama tie kuin meillä ja he
yhtymät meidän karalvaniimme sekä paremman turmalli-
suuden »vuoksi että myöskin ansaitakseen jotakin mourua-
malla meille kameleitansa.

Kun kaikki kapineemme oliwat siintilliinsii, laskettiin
ne alas eräästä aukosta luostarin muurissa ja niiden pe-
rästä me itse. Muurin korkeus oli noin 30 jalkaa. Paitsi
tätä jotenkin epiinmkaista sisäiinkäytälviiii oli luosta-
rilla myöskin toinen, nimittäin pieni uhdusmainen taka-
portti, joka totonaan oli raudoitettu paksuilla rautalewyillii.

ErllMllllsfll-nllllKuzlu^en IoM.

Seitsemäs FuKu.
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Kaikkiin näihin »varokeinoihin oli ryhdytty luostarin puo-
lustukseksi saaliinhimoisia Beduineja wastaan.

Kun kuitti kapineemme oli laskettu alas, syttyi lo-
ma kahakka Beduinein kesken, sillä jokainen tahtoi kuor-
mittaa kamelinsa, anscutaksensa jotakin. Tamaroitamme
remittiin säälimättä sinne tänne, niin että meidän oli kä-
sin käyminen »väliin, »varjelluksemme kapineitamme tur-
meltumasta.

Kamelein kuormittaminen alkoi kl. 7 ja kl. 9 oli
kaikki malmisna. Silloin nousimme kameleimme selkään
ja karatvani läksi liikkeelle.

Luostari katosi »vähitellen muorien taaksi, ja sen
kellojen ääni taukosi kuulumasta. Viimeisen kerran loim-
me silmäyksen Sinain »vuoren jylhille kukkuloille ja koe-
timme painaa tätä pyhää näkyä mieleemme iäksi piiiwiiksi.
Vihdoin katosi lviimeinenkin »vuoren huippu sen »vuoris-
ton taaksi, jonka taksoja pitkin meidän karamani eteni, ja
nuo Sinailla »vietetyt piimät oliwat meille nyt ainoas-
taan kallis muisto.

Vähän aikaa matkustettuamme, tuliwat muutamat
kameleistamme wikuroiksi. Ne hyppiwiit ja potkimat woi-
mainsa perästä, niin että samat koko karmvanin suureen
hämmennykseen, joka oli sitä »vaarallisempi, kun me nyt
juuri kuljimme kapeata »vuori polkua myöten. Msi kame-
leista suistui nurin ja hänen kuormansa »vieri alas jyrk-
kää tienmierua myöten; onneksi ei kukaan tällä kamelilla
ratsastanut. Ennen pitkää saatiin kaikki kumminkin »viih-
dytetyiksi ja me pitkitimme matkaamme.

Piiiwii oli kaunis niinkuin enimmät päiiviit matkus-
tuksemme ajalla erämaassa ja ilta oli erittäin ihana ha-
latun leponsa, mirlvoittalvan »viileytensä ja kirkkaan kuu-
lvalonsa tähden. Impiiri meidän leiriämme, jonka olim-
me asettaneet jotenkin awaraan laksoon, oliwat Beduinit
tehneet »viisi tulta, joiden ympäri he oliwat sioittaneet
itsensä yhtä moneen parwikuntaan. Nuo »valkoiset teltit,
riisutut kamelit ja Beduinit malkeainsa ympärillä — kaikki
tämä hiljaisessa erämaan laksossa, ympiiröittynii korkeilta
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Nyt lähenimme lähenemistämme tuota ennen mai-
nittua »vuorta, ja kun »viimeinkin olimme saapuneet sen
juurelle, näytti meistä mahdottomalta että taramanimme
möisi nousta sille. Se kohosi melkein pystysuoraan ylös
2000 jalkaa korkealle ja oli luonnollisen jättiliiismuurin
kaltainen, rakettu tähän sulkemaan Sinailta pyhälle maalle
wiewiiii tietä. Mc hamaitsimme kyllä kiiytiilviin, joku lui-
kerti ylös muorclle, mutta se oli niin kapea ja niin jyrk-
kä, että se näytti melkein kulkemattomalta, ja tohtori
Nickels makuutti ensin tahtomansa nähdä kamelein nou-seman ylös tätä tietä myöten, ennen kuin hän möisi us-
koa noiden suurten kömpelömiiisten ja raskaasti kuormi-
tettuin eläinten saattaman kiimetii ylös semmoista töy-
rästä myöten.

Me seisahdimme »vuoren juurella ja söimme aamiais-
ta; istuimme sitte kameleimme selkään ja jätimme tuon
matalan hieta aamikon, noustaksemme Gebel a Thi'n*)
tiertoportaita pitkin ylös »vuorella olemalle ylängölle.

Kesti kaksi tiimaa ennenkuin pääsimme »vuoren har-

alastomilta muorilta olisi tarjonnut lviehättiilviin aineen
maalarin penselille.

Matkattuamme seuraamankin viiimiin »vuoristen seu-
tujen kautta, saamuimme keskimiittona 28: tenä päiwänä
isolle hieta-ulapalle. Kaukana tuolla lakeuden toisella
puolella näimme hämiiriiisen selänteen, joka kiersi koko la-
keuden. Meidän matkamme käwi nyt suoraan kohden
tätä lvuorenjonon, joka nousi nousemistansa mitä lähem-
mäksi sitä tulimme.

Kun ratsastimme tämän lakeuden yli, seisahtui yksi
meidän Beduineistamme yhtäkkiä (hän seurasi meitä jal-
knsin) ja kehoitti meitä tekemään samoin; nyt sieppasi
hän kitven maasta, »viskasi sillä jalkojemme edessä ti-
martelelvaa karmeita päähän, ja tappoi sen. Kiirine olisaman »värinen kuin hieta ja ainoastaan kyynärää pitkä,
mutta miehemme »vakuuttitvat sen hampaan oleman autta-
mattomasti kuolettaman.

*) Nuoren nimi.



104 Seitsemäs luku.

jalle, ja tämä oli todellakin omituisinta ratsastusta, mitä
milloinkaan olen kokenut. Kamelit kulkilvat yksitellen, ja
sillä tatvoin luikerti koko tämä pitkä matkaseurue ylös
melkein pystysuoraa muoren rinnettä, kapeata polkua myö-
ten. Toisella puolellamme oli iitti-jyrttii muoren-seinii ja
toisella huimaama symyys. Jos kameli olisi astunut ma-
hankin harhaan, olisi marina kuolema tässä ollut tarjona.

Kameli, jota tässä käytin, oli paras kaikista, kuin
koko matkallani tapasin; se oli »valkean karlvainen ju hy-
win korkea — samalla haawaa »vilkas ja siiisewii ja hywii
ratsastaa erittäinkin sen ralvatessa. Hanen käyntinsä oli
»vakaa, ettei minun ollut tarlvis pelätä hiineu luiskahta-
man tälta jyrkältä muoripolulta; mina mom siis häirit-
semättä katsella karawaniumme, kuintu se muimulloisesti
kiilvetii tepasteli ylös »vuorta pitkin, ja sain ihastella
sitä näkyä, joka niiyttihe tuolla alhaalla ja joka suureni
suurenemistansa mitä ylemmäksi me tulimme. Kun »vih-
doin onnellisesti olimme päässeet muoren huipulle, näimme
allamme koko sen lakeuden, jonsa ylitse äsken olimme
matkanneet, ja erämaa wiwahteli kaiten kaltaisilta »vä-
reiltä, aina sen mukaan miten heitä oli »valkea, keltainen,
harmaa, musta tahi ruskea. Tuolla etäällä tailvaan toi-
sella rannalla muooostiwat sitte Sinain ja Serbelin syn-
tät törmät mahtawan, tumman sinisen reunan tälle alva-
ralle näköalalle.

Me sanoimme täältä »viimeiset jiiähymiiisemme
tuolle pyhälle »vuorelle, joka tuiwuun ruunalla kohosi kuiu
hirmuisen suuri pilwi. Nyt kadotimme sen iäksi piiilviiksi
näkymistämme, ja saimme tästä lähin »vaan johdattaa
mieleemme ja aatotsiimme näitä kalliita, ihmeellisiä seutuja.

Kun Gebel a Thin olimme jättäneet, matkasimme
kaksi piiiluiiii yli erään ylhäisen tasangon, jossa tapasimme
ainoastaan Harmassa joitakuita lviihiipiitöisiii mäkiä, ja
tulimme niin perjantaina, 30: s pämii Maaliskuuta, paik-
kaan, »»imellä Nukhl. Täällä löytyi jonkin lainen lin-
noitus, jota oli Egyptin »vara-kuninkaan oma. Sielläasuu kuwernöri ja hänen komentonsa alla on muutamia
sotamiehiä. Paikka on aiottu pysiiyspaikaksi muhamedi-
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laisille pyhissäwaeltajille, heidän matkustaessaan Mekkaa»».
Linnoituksen ympärillä oli »vähäinen kylä, jonka asuk-
kaat asuiwat matalissa, »viheliäisissä mökeissä, ja uute-
liaisina kokoontumat he kaikki meidän ympärillemme, kat-
somaan matkustajia.

Tämä pysäyspaitta on yksinänsä keskellä autiota
erämaata, ympiiröittynä ainoastaan hedelmättömiltä hieta-
lakeuksilta, jotka owat niin suuria, niin eksyttiiwiii, että
kokonaiset karalvanit, owat eksyneet ja hukkuneet Akabahnja Mekkan »välillä.

Beduini-jouttoja kuleksii näillä tienoilla ristiin ras-
tiin etsimässä elatusta karjallensa. Matkustaja tapaa
heidät joko asulvina siellä täällä taksoissa, joista owat
löytäneet laitumia ja mettä, tahi kuleksimina pitkissä ta-
ramanijonoissa, tiedustelle»» paikkaa, johon moisimat aset-
tua asumaan.

Hywin omituista on kohdata näitä millejä, saaliin-
hilnoisia ja aseilla warustettuja Beduineja cmnrassa erä-
maussa, joka on luotuisin paikka lviikiivallan ja ilkiötöi-
deu harjoittamiselle. Erämaa hiiwittiiii keweällä, kuiwalla
hiedallaan ailvan pian jokaisen werisen jäljen, ja woi
sekä kätkeä murhattuin ruumiit että suojella murhaajia
takaa-ajamalta kostajalta. Kuitenkin kllwahtawat erämaan
lapset Europalaisia ja pelkiiiimät suuresti heidän am-
puma-aseitansa, jotka omat paljoa paremmat kuin heidän
omansa; erittäinkin »vaikuttaa moni-kuulainen rewolweri
heissä kauhistukseu kaltaista ihmetystä. Sev sain minä
itse useat kerrat nähdä. Kun esim. kerta useampia Be-
duineja oli kokoontunut meidän leiriin, laukaisin minä
kaikki kuusi latinkia relvollveristani, pitäen waan »vähän
»väliaikaa kunkin laukauksen »viilissä. Ensimiiiselle lauka-
ukselle hurrasmat he, koska se pamahti kolvasti; kun sitte
lataamatta ammuin laukauksen laukauksen perästä, seisoi-
lvat he äänettöminä ällistyneinä, astumat sitten esille ja
klltselmat suurella kunnioituksella tätä hirlveiitii asetta.

Nukhtissa oli meidän waihtamwcn kamcleita ja
saimme odottaa täällä kaksi »vuorokautta, ennenkuin uudet
kamelit saapuilvat paikalle. Emme woineet siis pitkittää
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matkaamme, ennenkuin masta maanantaina helmikuun 2
päiwänä.

Me olimme nyt Tyahah-arabialaisten alueella.
Tämä on suuri Beduini-hcimokunta, paljoa hurjempi
ja saaliinhimoisempi kuin heimokunta Talvarah, jonka
alueen juuri olimme jättäneet, ja tulttimme ilmoitti että
heidän kamelinsakin omat yhtä kesyttämiittömiii kuin he
itse; me saimme sittemmin useassa tilaisuudessa nähdä,
että hän puhui totta.

Tässä en »voi olla mainitsematta muutamaa sauaa
tulkistamme; hän ansaitsee hywin tulla likemmin tunnetuksi.

Hän oli syntynyt Mekkassa ja hänen nimensä oli
Ali Hagasay. Hän oli täysi arabialainen, kookas »var-
reltaan ja rotewa. Hänen hmuksensa, lviitsensii ja par-
tansa oliwat hiilimustat, silmänsä tummat ja »vilkkaat.

Hän oli tutvulliscsti puettu »valkeisiin uluswuutteisiin,
joiku oliwat hywin awarat ja köytetyt kiini heti alapuo-
lelta pollvein, »valkeat sukat ja kengät jaloissa, keltainen
silttiliiivi uumillaan ja sininen tatti yllä, joka jälkim-
mäinen oli runsaasti koristettu punoksilla, ja siltti tur-
hani oli hänellä päässä. Aseena oli hänellä hytvii n. k. Da-
maskon sapeli, punaisella tupella ja punaisella kannitteella.

Hänen luonteensa ei ollut juuri niin tulinen kuin
Arabialaisten tawallisesti. Meitä kohtaan oli hän aina
kohtelias. Meidän palweliamme ärsyttilviit häntä toisi-
naan niin pahoin, että hän kiukuissaan rankaisi heitä lo-
malla kädellä, jolloin »välistä »vertakin muosi.

Hän kohteli erinomaisen osaamasti niitä Beduineja,
joiden kanssa jouduimme johonkin sanaharkkaan. Hän
pysyi semmoisissa tiloissa järkähtämättömäntyynenä, joka
omaisuus on melkein malttamaton erämaan tulkille.

Hän puhui helposti kuutta kieltä, nimittäin Englan-
nin, Franska»», Italian, Kreetan, Turkin ja Arabian
kieltä. Miinatkaan oppimat Arabialaiset hywin helposti
»vieraita kieliä.

Tawallisesti walittawat Itämailla matkustajat näi-
den tulkkein olewan epärehellisiä ja että he kaikin keinoin
koettamat anastaa itsellensä rahoja, enkä minäkään wo»



Tulkki Ali Hagaslly. 107

sanoa meidän tulkin olleen marsin »vapaan tästä »vir-
heestä; kuitenkin, jos hän tawalla tai toisella otti meiltä
enemmän kuin hänellä oli oikeus ottaa, oli se aiwan
miihäpiitöistii, ja hanen hywiit emunsa muuten miellytti-
»vät minua suuresti, niin että, jos joskus mielä sattuisin
näillä tienoin kulkemani», en ketään parempaa tulkkia
möisi itselleni toimoa.

Sillä aikaa kuin Nukhtissa miiivyimme, kokosi t:ri
Nickels eriisnii päiwänä Bcduinimme ja piti heille jon-
kinlaisen raamatun selityksen, jonka Ali tulkitsi heille.
T:ri Nickels istui tuolilla ja Arabialaiset istuimat hie-
kalla kehässä hänen ympärillänsä. He ilmoittavat miltei
jokaisen lauseen perästä suostumustausa, sanoen: „ktaib"
(hylvä). Kun esittely oli lopussa, tiittitviit he tohtoria
sydämellisimmästi hänen hyiviintahtoisuudestansa, että hän
oli puhunut heille niin hylvistii asioista.

Samana päiwänä, kuin Nukhtista olimme lähte-
neet, ratsastimme L. ja minä »vieretysten ja puhuimme
yhdestä ja toisesta. Silloin tamas oikealla puolellamme
äkisti rupesi pimenemään, ja kun käännyimme sinne koh-
den, kohtusi meitä omituinen näky. Me näimme nimittäin
hirmuisen hietupilwen kohoulvun uinu keskituilvuulle asti
ja lewcnewiin yli tamuunrunnun; se oli syntkii kuin pak-
suin pilivi. Meitä tosin wiihiin peloitti, wnnn olimme
myös iloissamme että etäältä saimme nähdä tätä luon-
non-ilmiötä, josta paljon olimme lukeneet ja jota niin
suuresti olimme pelänneet, nimittäin todellisen hietnmyrs-
kyn erämaassa.

Erämaan toisella puolella, lvascmmalla kädellä meis-
tä, »värjötti samalla aikaa toinen paksu pilmi, joka lä-
hetti runsaan sateen, niin että tämäkin puoli tnilvannran-
taa synkistyi. Tämä kaikki teki erämaan kamalan ja
kolkon näköiseksi ja antoi esineille eriskummallisen »värin.

Jo tulla ryöpiihytti joku hietalvihuri »vinkuen yli
senkin seudun, jossa me olimme. Lewottomuudella odo-
timme sitä hetkeä, jolloin myrsky oli puhkeema täyteen
lvoimaansll.

Välistä kiihtyivät nämä hietamyrskyt niin anka-
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riksi, että knrnwnnit owat »vaarassa tulla haudatuiksi len-
tohiedan alle.

Me pitkitimme kuitenkin matkaamme, warroten mitä
tapahtuma oli.

Kun ensimiiiset tuiskut ennättilviit meidät, tuli mi-
nun kamelini lelvottomaksi ja rupesi wihdoin niin pahasti
»vikuroimaan, etten enää »voinut häntä hiilittä, ja koska
pelkäsin hänen tarkaalvan, kun myrsky liimisi tuimem-
malsi, hyppäsin maahan ja pääsin hänestä onnellisesti.
Meidän sheilli otti kamelin kiinni ja talutti sitä sitten
koko piiilvän.

Hiekkamyrsky wetäytyi kuitenkin »vähitellen meidän
ohitsemme, tekemättä meille mitään suurempaa haittaa,
ja tunsimme itsemme todellakin kiitollisiksi, että niin »vä-
hällä siitä olimme päässeet.

Me asetimme telttimme erään puron rannalle, jota
oli paisunut medestä, jota piiiwiin kuluessa läheisyydessä
oli satanut.

Seuraamana aamuna täytin minä taasen samaa
kamelia, ja ratsastettuani ramia hetken aikaa, en saanut
häntä seisahtumaan, maitta kiristin riimunmartta niin,
että »vedin hänen päänsä likelle rintaani. Msi miehis-
tämme tuli minua auttamaan ja pysiitti kamelin. Aami-
ais-atrialla käskin minä tulkkini hankkimaan minulle toisen
kamelin. Hän otti silloin minun kamelini ja antoi mi-
nulle omansa.

Kun niin olimme hetken aikaa ratsastaneet, kuulin
takanani huudettawan että lviiistyisin pois tieltä. Kään-
nyttyäni taakse päin, näin entisen kamelini juosta kiitä-
män täyttä lauttaa ja tulttimme pitämän kiinni satulasta
laitin lvoiminsa, estiiiiksensii putoamistaan.

Kameli tarkasi nyt meidän ohitsemme kelpo »vauh-
tia ja wiilsi hywän matkaa ulos amvikolle, kunnes hän
wihdoin seisahtui ja lastihe maahan. Tulkkikin heitti
nyt tämän kamelin ja otti yhden meidän kameleistamme,
toilvottaen minulle samassa onnea, että otollisella ajalla
olin luopunut eläimestä, sillä hywin työläs on Pysyä ne-
listämän kamelin selässä.
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Vedestä, jota edellisinä päilvinii oli runsaasti sa-
tanut, oli paikka paikoin syntynyt joukko pieniä puroja.
Useat näistä oliwat juuri meidän tiellämme, niin että
meidän oli ratsastaen kahlaaminen niiden Ylitse, joka
oli hywin tukalaa, sillä koska kamelein jalkapohja on lit-
teä, käymät he hywin epiiwllkaisesti märällä ja liukkaalla
maalla. Kaksi heistä suistuikin nurin ja niiden joukossa
oli se, jolla minä ratsastin. Kuitenkaan ei meille mitään
»vahinkoa tullut, Maan saatoimme paikalla pitkittää matkaa.

Muutaman piiiwiin wielii matkattuamme, tulimme
paikkaan, jota kutsuttiin Ebodaksi. Täällä löytyi erään
roomalaisen kaupungin raunioita. Eräällä töyräällä ul-
kopuolla kaupunkia näkyi hirmuisen suuren linnoituk-
sen rauniot.

Saman piiiwiin illalla pystytimme me telttimme
lähelle erään toisen roomalaisen kaupungin raunioita.
Näiden kaupunkein nimet ja historia omat kokonaan hii-
winneet; mutta noista jätillä-olemista raunioista päät-
täen, omat ne kerta mahtaneet olla hywin »väkirikkaita.

Näiden kaupunkein ympärillä oletva seutu ei ollut
enää erämaata. Isoja wilja-wainioita löytyi siellä, ja
niitä Beduinit wiljelewiit wielii tänä päiwänä, ja täällä mc
myös näimme monesta ajasta ensimiiisen kerran lvihannoi-
tvia, lukemattomilla kukkasilla kaunistettuja niittuja, ja erä-
maassa-kulkumme oli siis jo melkein kuin päättynyt.

Kun seuraamana päiwänä olimme ratsastaneet lä-
hes parin tunnin ajan, tuli etäällä edessämme näkymiin
kauniita sinertiiwiii kukkuloita — ne oliwat ludan »vuo-
ria, joilta totinen »valkeus loistaa pimeään mailmaan
— ludan »vuoria, joilla Jesus oli syntynyt, joilla hän
oli työskennellyt, kärsinyt, rakastanut, kuollut — jossa
hän opetuslasten nähden jätti maan ja palasi Isänsä
tuoksi, lvalkeuden maahan, jättäen meille sanansa »valai-
semaan ja opastamaan syntistä samaan maahan.

Kun siinä nyt »vieretysten ratsastimme, kysyi toh-
tori Nickels minulta, tokko minä oikein woin käsittää
että silmämme nyt tähtiisiwiit Pyhän Maan lvuoria —

saman maan, josta olimme niin paljon lukeneet, josta
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niin usein olimme saarnanneet meidän kaukaisilla kotiseu-
duilla, ja jossa ne tapaukset oliwat tapahtuneet joihin
meidän toilvomme ja ilomme perustuu; — minä ym-
märsin mitä hän tarkoitti näillä sanoilla ja mitkä tun-
teet häntä liikuttilvllt. Tätä kaikkea oli mahdoton yhtii-
haawaa käsittää, sillä sydämeen tunki niin monta aja-
tusta, niin monta pyhää muistoa, että tuskin millettäiin
näytti siellä oleman siaa. Kuitenkin — kaikesta omasta
heikkoudesta huolimatta — oli tämä piiiwii ylen rikas.

Aamiaisen aikaan saamuimmeB ersä b a au ja olimme
siten siis jo Pyhän Maan piirissä. Täällä löytyi en-
nen kaupunki, joka oli »vanhimpia kaupunkeja, mitä mil-
loinkaan on löytynyt. Paikalla on nimensä niistä läh-
teistä, jotka Abraham tänne kailvoi ja siitä »valasta,
jonka hän wannoi köydessään liittoon Abimelekin kanssa
(1 Mos. K. 21: 31). Vielä nyt löytyy siellä kaksi
lähdettä, joissa on raitista juokseman »vettä. Ne omat
lähes 40 jnlknn symät. Me istahdimme tähän ja käy-
timme aamiaisatriaamme tuota hyiväii mettä Abrahamin
lähteestä, joka erittäinkin mirkistytti meitä, jotka erämaassa
matkustaissamme olimme saaneet juoda ainoastaan kame-
leimme kantamaa mettä. Mtii »virkistömöä kuin wesi oli-
wat myös paikan muinaiset muistot

Täällä omat nuo kolme patriarkkaa aikansa oles-
kelleet, toinen toisensa perästä. Täällä istutti Abraham
puita, jotka oliwat sinä luonnon temppelinä, jossa hän
plllweli Jumalaansa ja saarnasi Herran nimestä (1 Mos.
K. 21: 33). Näillä seuduilla kuleksi palttawaimo Hagar
poikansa kanssa, kun hän ajettiin ulos Abrahamin ma-
jasta (1 Mos. K. 22).

Täällä osti Jakob lveljeltiinsii esikko-oikeuden ja
hantti petoksella itselleen isänsä siunauksen (1 Mos. K.
27). Täällä uhrasi Jakob Herralle, kun hän perheinensii
aikoi lähteä Egyptiin poikansa Josephin luotsi, ja jolloin
hän sai lupauksen Herralta, että hänen siemenensä oli tu-
lema suureksi ja »voimalliseksi kansaksi (1 Mos. K. 46).

Täällä teki Samuel poikansa tuomareiksi (1 Sam. 8).
Tänne jätti Elias Palmellansa, kun hän pakeni Ise-
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beliii ja matkasi eteläänpäin korpeen ja lepäsi kataman
alla, jossa häntä ruokittiin leimalla taimaasta, jonka jäl-
keen hän kulki Jumalan »vuorelle Horebille ja pu-
hui siellä Jumalan kanssa (1 Kun. 19: 3).

Tämä oli wihdoin Palestinan eteläisenä rajana,
kun maan pituus pohjasesta etelöön ulottui Danista
Bersabaan.

Itse paikkakunta on jotenkin lakeata maata mutta
hedelmällistä, maitta ainoastaan pieni osa siitä tätä ny-
kyä on »viljelyksen alaisena.

Muutaman tiiman lemöhdytsen perästä pitkitimme
mutkaamme, ja kun ilta tuli, sioitimme leirimme tauni-
himpaan kemötputuun »verhotulle niitulle.

Mitä eroitus tiimiin ja edellisten leiripaikkamme
»välillä erämuussu! Siellä knsmoi tuskin ruohonkortta,
siellä mallitsi symin hiljaisuus — täällä hengitimme su-
loisinta kukkasten lemua, kuultelimme lintusten iloisinta
laulua. Sinailta oli mailma kuollut, kolkko, alaston,
mutta niinpian kuin tulimme Pyhän Maan rajalle, muut-
tui kaikki eloisaksi, hedelmälliseksi. Nämä tumat näyt-
tämät kuinka laki yksistään kuolettaa, mutta emankeliumi
antaa hengen, kuinka Sinai musertaa, mutta Kristus
parantaa. Onhan Hän Pyhän Maan kirkas tähti! Ei-
hän maa alisittaan pyhä, jollei se olisi täynnä muistoja
Hänen pyhästä elämästänsä!

Varhaiseen aamulla seuramvunu päiwänä oli muu-
tnmiu Beduineja kokoontunut meidän leiriimme pyytä-
mään „baksjishia," koska tämä paikka oli heidän maatansa.
Muutamat matkakumppaneistamme moittimat, ettei mei-
dän pitäisi antaa heille mitään, kostei heillä ollut oike-
utta meroittaa meitä. Me kuormitimme siis kamelimme
ja läksimme matkoihimme. Kun kappaleen matkaa olimme
ratsastaneet, tuliwat Beduinit, jotka oliwat oikotietä rien-
täneet meidän eteemme, ja scisattiwat kamelimme. He
ottiwat yhtaikaa Pyssyt olattansa ja ilmoittavat sillä ta-
moin ettemme pääsisi, jollemme maksaisi heille mitä he
waatiwat.

Etäällä näkyi suuri Beduinein leiri, jossa oli kol-
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men neljän kymmenen teltin paikoille. Msi amerikalai-
sista mlltkatomereistamme, joka oli hymin tulinen luon-
teeltaan, moitti lujasti ettei meidän pitänyt maksaa mi-
tään ja oli kolvin pahoillaan heidän hiilvyttömyydestänsii,
kun tohtimat seisattaa meidän kameleitamme. Me kysyimme
tulkiltamme mitä hän arlveli asiasta, ja hän sanoi meillä ei
muuta neuivoa oleman kuin maksaa mitä he »vaatimat;
sillä muuten ottaisilvat he yhden meidän kameleistamme
ja lveisimiit sen leiriinsä, ja meidän olisi siinä tapauk-sessa ollut maksaminen paljoa suurempi sumina sen lu-
nastukseksi. Me maksoimme siis »vihdoinkin dollarin, ja
saimme »vapaasti matkata tietämme.

K:lo 11 aikaan samana päiwänä tulimme me kau-
punkiin nimeltä Dhoheriych, joka on keskellä ludan
eteläistä muorenjonoa. Se ei ole mikään merkillinen
paikka, emmekä olisikaan pysiihtiineet täällä, jollei meidän
täällä olisi ollut maihtaminen kameleita miimcisen kerran.

Täällä syntyi hirlveä kiista »neidon tulkin ja kylän
asukasten wälillä, sillä he pyysiwiit enemmän kameleis-
tansa kuin me tahdoimme maksaa. Viimein oli mei-
dän kuitenkin maksaminen mitä he waatiwat ja päälli-
seksi wielii puoli napoleondoria juomarahaksi, lepyttiiiik-semme kylän päällikköä, joka oli suuttunut siitä että
eräs Amerikalaisista oli uhannut häntä nyrkillään.

Pitkällisen puuhan ja wiiwytyksen perästä tulimme
»vihdoinkin »valmiiksi lähtöön, ja lviiden tiimaisen komin
lvailvalloisen matkustuksen perästä saamuimme illan tul-
len Hebroniin, ensimaiseen »varsinaiseen kaupunkiin, jonka
Kairosta lähdettyämme tapasimme.

Me jätimme nyt kamelimme iäksi päimiiksi. — Erä-
maa luulluin ja todellisten »vuuruinsa kanssa oli nyt ta-
kanamme. Kiitollinen olin, että olin saanut matkata sen
liipitse, ja kiitollinen myös siitä suojeluksesta, jota sillä
aikaa olin saanut.

Erämaassa matkatessamme olimme ikiilvyydellii ha-
lanneet onnellisesti päästä matkamme perille; kun sinne
olimme päässeet, muistelimme kaipauksella menneitä, tä-
män matkan aikana kuluneita päilviä.
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Nyt olimme muistorikkaalla paikalla. Täällä saa-
toimme aatoksissamme ikäänkuin keskustella noiden kolmensuuren patriarkan kanssa, jotka oliwat täällä lviettiineet
enimmän aikansa. Täällä oli heidän majansa, heidän
keiveä telttinsä usein pystytettynä. Näillä »vuorilla, näis-
sä taksoissa kiitvilviit heidän karjalaumansa laitumella.
Täällä eleli Abraham „uskowaisten isä", täällä Isaak,
„lupuuksen poika", ja Jakob, „jota Jumala rakasti" —

täällä elilviit nämä kolme armoitettua miestä tuttamalli-sessa yhteydessä lehowan kanssa, joka tunnusti itsensä
»Abrahamin, Isaakin ja Jakobin Jumalaksi". Täällä
saiivat he lupauksen lupauksen perästä siitä siunatusta
„waimon siemenestä", joka jo oli laivattu Paradisissa,
joka oli poistama kirouksen ja sen siaan tuoma runsaim-
man siunauksen kaikille sukukunnille, sillä Jumala lupasi
että »vapahtaja oli syntymä heidän siemenestänsä.

Mainitsin Bersaban oleman »vanhimpia kaupunkeita
mailmassa, mutta Hebron on mielä »vanhempi; sitä mai-
nitaan »vanhemmaksi Damaskoa Syriassa ja Laonia
Egyptissä, jotka molemmat kaupungit omat iki-manhoja.

Kaupungin asema on erinomaisen kaunis. Se on
sywiillii Escholin lakson pohjassa, jonka korkeita äyräitä
kaunistamat »viinamäet ja runsaat öljy- ja muiden hedel-
mäpuiden istutukset. Vuorilla ja taksoissa on siellä täällä
kyliä, jotka näyttämät kaunisten esikaupunkien kaltaisilta.

Kaupungilla on kaksi jotenkin suurta lammikkoa,
joista kumminkin toinen on Damidin aikuinen.

Tänne jäi Abraham asumaan, kun hänen ja Lotin
oli eroaminen. Täällä eli hän hiljaisuudessa ja rauhassa,
kun sanoma Sodomun perikadosta ja Lotin »vankeudesta
tuli hänelle. Täällä kokosi hän sille miehensä, ujoi pu-
huntekiöitii takuu, tappoi heidät ja pelasti sukulaisensa.

Täällä sai hän »vieraiksensa kolme miestä, kun hän
Mamren lakeudella istui majansa olvella, koska piiiwii
oli palawimmallansll, ja sai lupauksen poikansa syntymi-
sestä. Täällä piti hän sittemmin tuota merkillistä kes-
kustelua Jumalan kanssa Sodomasta ja Gomorrasta,
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jotka kaupungit Jumala oli sanonut aikomansa hiimit-
tiiii (1 Mos. K. 18).

Täällä kuoli Sara ja Abraham osti pellon, jonka
perällä oli Macpelan luola, Ephronilta Hethiliiisettii
hautauspaikaksi Saralle, itsellensä ja jälkeentulemaisillensa.
Tämä oli ainoa osa siitä maasta, joka oli lumattu hä-
nelle ja hänen siemenellensä, jota hän moi sanoa omak-
sensa. Tänne haudattiin ensin Sara, sitte Abraham itse;
senjiilkeen Isaak ja hänen mainionsa Rebekka, sitten Lea,
ja muutaman ajan perästä tuotiin tänne Jakobinkin bal-
sameerattu ruumis Egyptistä.

Hauta on mielä jätillä — kaksoisluola jonka Abra-
ham osti — ja arwattalvasti säilyttää se polvessaan pa-
triarttain tomun, ja luultmvaa on että Jakobin ruumis,
joka Egyptissä balsameerattiin, on kestänyt ajan ham-
masta samoin kuin Egyptin muiniat.

Tuo suuri patriarkka!» hauta, jonka nimenä on
Haram — Macpelan luola — on tätä nykyä merkillisin
paikka Hebronissa. Sitä on pidetty pyhänä »vuosisatain
kuluessa lähes 4000 lvuotta. Sitä omat sekä Juutalai-
set, että Kristityt ja Muhamedilaiset pitäneet kunniassa.
Tämä seikka juuri selittää, kuinka tämä paikka on säily-
nyt kaikilta myrskyiltä, jotka Pyhällä Maalla omat rie-
huneet. Kun Jerusalem niin monasti on hiitvitetty, ta-
soitettu maan kanssa, sen temppelit ja muurit kukistetut,
owat kaikki taistelemat puolueet kuitenkin kunnioittaneet
tätä pyhää paikkaa, ja jokainen woittawa kansa on aina
pitänyt tämän haudan omistamista kalliimpana »voitto-
nansa. Muhamedilaiset, joiden hallussa tämä paikka,
niinkuin koko maa, tätä nykyä on, pitämät patriarkkoja
suurimpina prophetoinansa ja heidän hautaansa niin py-
hänä, että niinhymin Kristityiltä kuin Juutalaisilta on
hengen-uhalla kielletty sisäänpääsy sinne, sillä Muhamedi-
laiset luulemat että »uskomattomain" jalat saastuttaisi-
wat tämän pyhän sian.

Jumala näyttää suojeleman tätä hautaa, jossa „us-
kolvaisten isän" tomu lepää, maikka Hän muutamaksi
ajaksi on hylännyt sen kansan, jotka owat hänen jiilke-
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täisiänsä lihan jälkeen. Sillä ajalla kuin Abrahamin
maja täällä on ollut rauhassa, on hänen kansansa kum-
mallisia kohtaloita kokea saanut. He omat huoanneet
Egyptin lomassa orjuudessa, sieltä tulleet takaisin siihen
maahan, joka oli heille annettu. He omat kärsineet Ba-
bylonin »vankeutta ja sieltä toistamiseen palanneet isöinsii
maahan. He omat nyt, ristiinnaulittuansa Kunnian Her-
ran, hajoitetut kaikkiin maihin ja kansakuntiin, joiden jou-
kossa he wielii omat hiimiiisty sukukunta, jonka ajoittain
on täytynyt kärsiä kowimpaa ivainoomista. Jumalan lu-
pauksen jälteen omat he mielä kerta palujumat mnnhnnsa,
isait sä haudalle. He tulemat takaisin, löydettyänsä Mes-
siaansa, ei sitä, jota he wielii yhtenään etsiwät, waan sen,
jon^» heidän isänsä ristiinnaulitsimat Golgathalla. He

tu enat takaisin otettuansa »vastaan sen emanteliumin,
jou^a niin tylysti ja ykspiiiscsti omat hylänneet. He
pa'ajamat siunattuna sillä siunauksella, jonka Abrahamin
sicnun Herran lupauksen jälkeen oli tuottawa mailinaan;sama siunaus on wihdoin kohtaawa heitäkin. Silloin
y'isicinät he täällä Abrahamin haudalla sitä Jumalaa,
jo.iw hämäriiisiin lupauksiin Abraham uskoi, joka usko
lu'tum hänelle lvanhurskaudeksi.

M haudan on tehty iso rakennus, joka on 200
ja laa korkea, 115 jalkaa leweä ja wiittii eli kuutta kym-
in n a jalkaa lorlea. Muurit omat isoista halatuista
kiistä, samoin luin Jerusalemin temppeli.

Kun lähestyimme tämän rakennuksen sisiiänkäytiiwiiä,
ko summat kaikki kadulla oletvat Muhamedilaiset mei-
di n ympärillemme, ja katsellen meitä »vihaisilta silmäyk-
sillä, scurasiwat he meitä aina portille asti, nähdäksensä
asiulimneko me siitä sisään.

Hebronissa asui kuningas Dawid Saulin kuoleman
jii teen 7 lvuotta, niin kaiman kuin hän oli ainoastaan
ludan kuninkaana (2 Sam. 2).

Hebronin wäkiluwun arwellaan nousewan 10,000
hcnl^n, joiden joukkoon on luettu 500 Juutalaista.
Täällä ei löydy yhtään kristittyä. Asukkaat owat tunne-
tut kaikkein hurjimmiksi ja ramottaimmitsi toko maassa,
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jonka »vuoksi heidän usein nähdään jollakin tawoin osoit-
talvan nurjuutta matkustalvia kohtaan.

Huhtikuun 9 p:nä läksimme me »varhain aamulla
Hebronista ja matkasimme nyt tuota ikitvanhaa tietä
täältä Jerusalemiin. Tämä oli omituisin piiilvämatka kai-
kista kuin me teimme, sillä illaksi aioimme ehtiä »Pyhään
kaupunkiin", wiiwyttyämme ensin matkallamme muutaman
tiiman Bethlehemissä. Minä olin aina pitänyt Je-
rusalemia meidän matkamme warsinaisena päämääränä,
ja nyt olin tätä määrää niin lähellä.

Kamelein siasta oli meillä nyt tuliset heivoset, joka
oli meistä hywin mieluinen »vaihto. Ratsastettuamme
hetken aikaa pohjaa päin läpi kauniin wuorimaiseman,
mutta kowin hankalaa tietä, saawuimme hirmuisen suuren
tammen luotsi, jota sanotaan »Abrahamin tammeksi".
Taru tietää kertoa että Abraham oli letvännyt tämän
tammen alla ja että hänen majansa seisoi tässä Mamren
lakeudella, kun enkelit kiilviivät hänellä »vieraina. Vakuu-
tettuina ettei tämä puu, jos kohta näyttikin »vanhalta,
kuitenkaan tarjonnut »varjoa Abrahamin aikana, katselimme
kumminkin tuota muhkeata tammea jonkin laisella kun-
nioituksella, sillä se oli ikäänkuin niiden taminein edus-
tajana, joiden marjossa Abraham niin usein puhui Ju-
malan kanssa Mamren lakeudella.

Koko Hebronin ympärillä olema seutu on taival-
tansa kauniimpia mitä nähdä saadaan. Joka tahollanousee korkeita muoria lviinamäkinensii ja kukkuloiden Ma-
lissa on symiii hedelmällisiä taksoja.

Täällä tuskin löytyy yhtään tietä, yhtään polkua,
joita patriarkat ja prophetat emät olisi kulkeneet. Heidän
kaupunkinsa omat raunioina, mutta »vuoret, joidenkeskellä
he asumat, laksot, joita he lviljelilviit, lähteet, joita he
kiiyttitviit omat Mielä jätillä. Täällä saarnasi patriarkka
elämän Jumalan nimestä, täällä ennusti moni propheta
tulemia tapauksia, täällä »veisasi Dalvid — paimenkunin-
gas — ensimiiiset, tanniit psalminsa, jotka mielä tänä
päiwänä tuottawat lohdutusta monelle surulliselle sydä-
melle. Seutu on rikas pyhistä, talleista muistoista.
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Me pitkitimme matkaamme ja jätimme pian taak-semme Hebronin »viinamäet, ja maa tuli nyt ankeam-
maksi ja näköalat suurcmmoisemmiksi ja mapaimmiksi.

Me smusimme useampia kyliä, joista muutamain äs-
ken rakettuin hakatusta kiwestii walmisietut, siiivot, walkeat
huoneet niiyttiwiit warsin wiehättäwiltä, toiset sitiiwastaanoliwat ihan rappiolla. Näistä käwimme me katsomassa
ainoastaan Ramet el Kuhlitin raunioita. Ne oliwat
eräällä »vuoren-töyräällä joka kohosi yli koko lähiseudun.
Me »voimme täältä nähdä ludan pyhät »vuoret jakukku-
lat, joita idässä rajoitti Kuollut meri ja Jordanin
»virta ja lännessä Philistealaisten lakeus. Tuolla
puolla Kuolleen meren ja Jordanin kohositvat sitten Moa-
bin kauniit kukkulat, joilta Moses sai katsella Pyhää
Maata, ja Philistealaisten maan takana leweni Viili-me-
ren tasainen pinta — suloinen näky, sillä tämän meren
kautta oli meidän tiemme kiiyivii takaisin Europaan ja
rattaasen kaukaiseen kotimaahamme.

Edellä puolen-päiwän tulimme alvaraan laksoon,
jossa tapasimme kolme suurta lvesisiiiliötii, joita sanotaan
„Salomonin lammikoiksi". Ne oliwat laitti kolme yh-
dessä ritvissä, toinen toistansa alempana, ja niin laite-
tut, että ensimäiseu pohja oli tasan toisen medenpinnan
kanssa, ja samoin oli laita toisen ja kolmannen. Ne oli-
wat osaksi hakatut lakson kallioiseen pohjaan, osaksi rake-
tut suurista hakatuista kiivistä.

Näiden lammittoin tarkoitus näyttää olleen että
»voitaisiin koota niihin mettä niin suuri määrä kuin mah-
dollista. Ne samat »vetensä eräästä lähteestä, joka oli
wiihiin ylempänä lammikkoja, ja mettä kuljetettiin siitä
ulos maanalaista tormea myöten. Viimeisestä lammi-
kosta johdatettiin sitä sitten medenkuljetuslaitoksen amulla
Bethlehemiin ja sieltä sitten Jerusalemiin.

Nämä lammikot ja »vedenkuljettajat owat »varmaan-
kin jätteitä hywin wanhoilta ajoilta ja ne on kai rakettu
siihen aikaan, jolloin maa oli kukoistuksensa ja »voimansa
kukkulalla, niinkuin laita oli Salomonin hallituksen aikana.

Kun kotmasen aikaa, näiltä lammikoilta lähdetty-
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iimme, olimme ratsastaneet, tulimme Bethlehemiin. Ensi
silmäys kaupunkiin, joka töröttäen uljaasti jyrkälläkalliolla,
kohosi yli kaunisten taksoin ja wiljalvain kenttäin, oli
todellakin »viehättiilvii.

Korkealla yli noiden »valkoisten huoneitten kohosi
tuo hirmuisen suuri tumman-harmaa kirkko, joka on ra-
kettu yli sen luolan, jonka munkit sanomat samaksi ma-
jaksi, jossa Josephin pyhä perhe asui meronlaskupämäin
aikana ja jossa myös näytetään sitä seimeä, joka oli äs-
ken-syntyneen luudan kuninkaan kätkyenä.

Kun ratsastimme Bethlehcmin katuja pitkin, oudok-
suimme tuota odottamatonta ystömöllisyyttö, jolla asuk-
kaat meitä kohtclilvat. Tähän on syynä se että kaupun-
gissa asuu melkein yksinomaisesti kristityttä. Nämät
kuuluivat tosin Katoliseen, Kreettalaiseen ja Armenialai-
seen kirkkoon, joiden kristillisyys suurimmaksi osaksi on
maan tyhjä ulkonainen kuori, mutta noiden ympärillä
asumain Muhamedilaisten mihollisuus, joka uhkaa kuittia
»kristityltä koiria", kuulukoot sitten mihin kirkkokuntaan
tahansa, »vaikuttaa sen, ettäs tunnet jonkin luista »veljeyttä
kaikkia kohtaan, jotka kumminkin tunnustamat kristi-
tyn nimeä.

Tuo korkealla asemalla olema kaupunki tuijottaa
yli muistorikasten kenttäin. Sen läheisyydessä käwi Ruth
poimimassa töhkäpiiitii Boaksen pellolla. Täällä paimensi
Daivid isänsä karjaa, kun Jumala lähetti Samuelin
»Isäin Bethlehemitan tykö", »voitelemaan yhtä hänen
pojistansa Herran kansan kuninkaaksi.

Täiillö oivat myös ne kedot, joilla paimenet sai-
lvat sanoman Messiaan syntymästä.

Kaupunki on lviihiipätöinen — se on »»vähäinen
ludan tuhanten seassa" (Mich. 5: 1); mutta samalla
kertaa ei Bethlehem ludan maalla suinkaan ole pienin
ludan piiiiruhtinustcn seassa, »sillä sinusta on tulema se
ruhtinas, jonka minun kansaani Israelia pitää hallitse-
man", sanoo Herra (Matth. 2: 6).

Täällä syntyi se merkillinen propheta, lväkelvii sekä
sanoissa että töissä Jumalan ja kaiken kansan edessä —



Bethlehemi. 119

ihmisen poika — kaikkein kaunihin ihmisen lapsista, jonka
elilmästä kaikkein sekä Hänen ystämäinsii että mihamies-
teusii oli tunnustaminen, että Hän oli ilman synnitii ja
et^ei milloinkaan mitään »vääryyttä käynyt Hänen suus-tansa, jonka tähden heidän myös oli etsiminen määriä
todistajia, kun he »vihassaan ja kateudessaan tahtoitvat
tliomita puhtaan ja »viattoman kuolemaan. Täällä syn-
tyi se »voimallinen kuningas, joka eroaa muista kunin-
gaistc» ja ruhtinaista siinä, »ettei Hänen »valtakuntansa
milloinkaan kukistu", maun pysyy woimussu ijunkuikkisesti.
Koko silvistynyt muilmu lepää wielä wuosisutojen kulut-
tua niin sanoakseni Hänen jalkainsa juuressa ja paka-
noissa leiviiiii Hänen »valtakuntansa lelviämistiiän.
Ajan lasku luetaan Hänen syntymäpöimöstönsö ja sillä
tamoin tunnustetaan että Hän aloitti uuden aikakauden
mailmalle. Monta erimieltä on Hänestä ollut. Kaikkina
aikoina on löytynyt niitä, jotka omat tunnustaneet Hä-
nen oleman Jumalan pojan, mailman suuren somittajan,
ja että Hän kärsimisellänsä ja kuolemallansa on poisot-
tanut mailman synnit. Kaikkina aikoina on myös löyty-
nyt suuri joukko niitä, jotka tiimiin oivat hylänneet, jotka
omat kieltäneet raamatun puhuman totta ja owat ylen-
katsoneet wieläpä usein lvainonneetkin lesuksen totisia ope-
tuslapsia, niinkuin sokeat Juutalaiset waiuosiwat mesta-
riansa. lesuksesta on käynyt huhu kaikkina aikoina mel-
kein samallainen kuin se huhu, joka kerta nousi Jerusale-
min »väestössä, joista muutamat sanoilvat: „Hiin on
hylvii", mutta toiset: »Hän willitsec kansaa". Kaikesta
tästä huolimatta on kuitenkin kummankin puolueen tun-
nustaminen että Ruhtinas Dawidin kaupungista on maa-
ilman suurin henkilö.

Mi mailman mahtalvimmista ruhtinaista, lausui
tämän »vuosisadan alussa, kun hän äkisti oli langennut
»valtansa kukkulalta: »Moni mies, niinkuin Aleksander,
Caesar, Augustus, Tamerlan, Attila ja minä itse, on
»valloittanut ja perustanut monta suurta »valtakuntaa.
Me olemme tehneet sen kunnianhimosta onnemme ja ne-
romme awulla, ja sentiihden owat meidän »valtakuntamme
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kutistuneet ja me itse pian joutuneet »inhotuksiin: muta
Kristus perusti kerran »valtakunnan ja Hän perusti sm
rakkauden pohjalle ja sentiihden owat wielii täniipäiwäl^ii
tuhannet walmiit kuolemaan Hänen edestänsä". l

Bethlehemissii on Jumala antanut langenneelle man-
malle wahwimman todistuksen rakkaudestaan, koska Hän
antoi meille oman Poikansa. Täällä tuli Sana lihaksi
ja asui meidän keskellämme. Täällä näimme me Hänen
kunniansa ikäänkuin ainoan Pojan kunnian Isästä, täyn-
nä armoa ja totuutta. Tästä mähä-armoisesta kau-
pungista on totinen »valkeus sädehtinyt mailinaan, ettei
meidän ole tarlvis lvaeltaa pimeydessä. Täältä sai elä-
män kirkas lähde alkunsa, lähettäen täältä wirkistiiwiit
»virtansa kuolleen mailman perimmäisiin iiiirihin saakka.
Täällä ilmaantui se kirkas kointähti, joka ennusti Uuden
testamentin »valoisaa pämäii. Täällä syntyi meidän »va-
pahtajamme, joka on meidän toimomme, meidän lohdu-
tuksemme, elämämme ja meidän kaikki kaikissa.

Tule tukiani ja seuraa minua nyt »lesuksen synty-
misen kirkkoon". Se epäileminen muuttein tarinoihin,
joka meitä oli seurannut luostarista luostariin, kirkosta
kirkkoon ja kappelista toiseen, ei luopunut meistä mielil-
tään. Kirkot semmoiset kuin katolinen, Kreettalainen ja
Armenialainen, jotta pääasiassa niin omat erehtyneet totuu-
desta, että he hylkäämät raamatun, joka on oikean kris-
tillisen totuuden ainoa lähde, ja sen siasta seuraamat
»valhetta ja ihmisten keksimiä sääntöjä, emät »voi herät-
tää suurta luottamusta. Kun siis heidän munttinsa —

nämä noiden turmeltuneitten kirkkokuntain kaikkein suurim-
mat tekopyhät, nämä kirkon laiskat lapset, paltveliat tahi
herrat, miksi heitä nimittää tahtoo >— rupeelvat kerto-
maan taruja siitä paikasta, jossa he wiettiiwiit hyödytöntä
elämäänsä, niin eihän protestantilainen sille mitään moi,
että hänen sydämensä usein asettuu niitä mastaan ja
ettei hän pidä kaikkia heidän satujansa täytenä jumalalli-sena totuutena.

Kuitenkin kaikesta tästä epäilyksestä huolimatta, onse kirkko, johon nyt astumme sisään, hywin merkillinen
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paikka, sillä se esittelee meille silminnähtälväksi sen tapa-
uksen, joka ikäänkuin synnytti mailman uudesta ja
Maitta emme täydellisesti maittaan uskoa lesuksen synty-
misen tapahtuneen tässä luolassa, jota kirkko säilyttää
Holmeissansa pyhimpänä paikkanansa, emme myöskään
millään lvarmallll syyllä moi kieltää sen mahdollisuutta,
kumminkaan minun tietääkseni. Kumminkin tapahtui tämä
suuri ihme jossakin tässä läheisyydessä.

Jo toisella »vuosisadalla rumettiin tätä luolaa pi-
tämään pyhänä, koska sitä anneltiin siksi paikaksi, jossa
»Poika meille annettiin, jossa lapsi meille syntyi". Vuonna
327 rakennutti keisarinna Helena sen ylitse komean kir-
kon, joka kirkko siis on Kristillisen rakennustaidon »van-
hin muistopatsas mailmassa.

Kirkko on noin 120 jalkaa pitkä ja 100 jalkaa le-
weä ja on jaettu useampiin kammioihin. Täällä löytyy
kolme eri luostaria: yksi Katolinen, yksi Kreikkalainen ja
Armenialainen. Näistä luostareista käymät pimeät kier-
toportaat ja kiiytiiiviit alas seimeen, joka on kappaleen
matkaa alapuolta kirkon lattian, kallioon hakattuna.

Kun käyt näitä kiiytiiwiii pitkin, hawaitsct siellä
täällä pieniä kappeleita ja luolia, jotta owat kaunistetut
tauluilla ja »valaistut lampuilla ja kynttilöillä. Jokai-
sesta näistä paikoista on munkeilla jotakin kertomista.
Tässä on historioitsia Eusebion hauta, »vähän matkaa
edempänä on pyhän Hieronymon hauta, jonka yläpuolta
rippuu taulu, esitellen tuota pyhää kirkkoisää lepiiäwiinii
leijonan päällä. Heti hanen hautansa »vieressä on eras
pieni nelikulmainen kammio nähtiitviinä, jonka sanotaan
olleen hanen lukukamarinsa, jossa hän käänsi raamatun
latinaksi; ja munkeilla on paljon kertomista kuinka hä-
nellä täällä oli ollut ilmestyksiä ja kuinka hän oli ollut
kuuleminansa miimeisen tuomion pasunain äänen j. m.
s. Vihdoin sitvusimme me erään alttarm, jonka sanotaan
osoittaman sitä paikkaa, jossa muka 20,000 niistä lapsista,
jotka Herodes antoi tappaa, lepiiiiwiit haudattuina, ja jonka
tähden paikkaa kutsutaan „wiattomain alttariksi". Huo-
nosti tehty öljymiirinen taulu, jota esittelee tätä julmaa
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murhaamista, on kaunistamassa paikkaa. Syyllä moi
kysyä kuinka niin monta ruumista on mahtunut uiin ah-
taaseen luolaan.

Astuttuamme mielä miisi porrastu alas tulimme
niin kutsuttuun Josephin kappeliin, jossa Josephin
sanotaan oleskelleen, kun Jesus syntyi. Täältä wie kaita
ja mutkainen kiiytiiwii itse »syntymisen kappeliin", pitkään
luolaan, joka on 38 jalkaa pitkä ja 11 jalkaa leweä.
Tämän luolan peralla löytyi wielii toinen pienempi ko-
mero, joka kokonaan oli »vuorattu marmorilla. Sen lat-
tiana oli suuri marmorilclvy, jonka keskikohta on kaunis-
tettu hopeaisella tähdellä ja sen ympärillä oli luettawuna
nämä sanat hopeaisilla kirjaimilla: Hio äe Vir^ins
itaria «lesns Ohristns natus est (Tässä syntyi Jesus
Kristus neitsyt Mariasta).

Tämä seimi ja kirkko kappeleinensa oli kokonaan
»verhottu kullalla, hopealla, silkillä ja marmorilla, ja joka
paikassa rippui koristettuja kulta-ja hopea-lamppuja, joista
muutamat paloilvat lakkaamatta, yöt ja piimät.

Kokonaisuudessaan herätti tämä laitti omituisen
tunteen, ja se kunnioitus, jota munkit ja pyhissämaelta-
jat näille paikoille osoittmat, kun he konttasmat pollvil-
laan ja suutelmat tuota kylmää marmoria, näytti pikem-
min epäjumalan palmelutselta.

Käytyämme wielii useammat kiiytiiwiit liipitse ja
nähtyämme koko joukon alttareita ja kuultuamme tari-
noita niistä, saamuimme miimein, melkein kyllästyneinä
tähän taitteen, uudestaan kirkkoon.

Kun meidän piti lähteä kirkosta, tuli koko joukko
ihmisiä, jotka tarjosimat meille kaikenlaisia elfcnluusta
Mlllmistettuja pieniä kaluja muistoksi Bethlehemistii. Os-
tettuamme yhtä ja toista nousimme taasen hemostemme
selkään ja läksimme matkaamaan Jerusalemia kohden.

Vähän aikaisen ratsastuksen perästä, ennenkuin
Bethlehem mielä katosi näkymistämme, silvusimme Rahe-
lin haudan. Sen ylitse tehty rakennus niihtälviisti ei
ole wunhu, mutta mitään epäilemisen syytä ei löydy, et-
tei se olisi rakettu yli saman haudan, jossa hän todella-
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kin lepää. Tämä hauta on yksi niistä Harmoista muis-
toista, joita kristityt Juutalaiset ja Muhamedilaiset yhtä
suuresti kunnioittamat, ja kaikki kertomat he saman tari-
nan siitä.

Jakob aikoi matkata perheensä kanssa Bethelistii,
ja kun hän tuli juuri lähelle Ephrathia, sairastui Ra-
hel, ja hän kuoli siellä synnyttäissänsii Benjaminin.
Jakob hautasi hänen Ephrathin tien »varrelle, joka nyt on
Bethlehem. Ia Jakob pystytti muistopatsaan hänen hau-
dallensa; samalla paikalla on Nahelin muistopatsas mielii
tänä päiwänä (1 Mos. K. 35: 16—20). Hautapatsas
löytyi siis wielii täällä Moseksen aikana. Se on jo ai-
koja sitten häwinnyt, mutta muisto Rahelin katkerasta
kuolemasta ja hauta, johon hän laskettiin, owat lvielä
pysyneet ja Bethlehem näkyy etäällä tuskin neljänneksen
penikulman päässä hänen haudaltausa.

Kun olimme silvnnneet haudan ja ratsastaneet ylös
loitosti lviertiilviille ylängölle, siinii etäällä korkeilla muu-
reilla ympiiröitty kaupunki. Tuolla häämötti nyt todel-
lakin edessämme Jerusalem „suuren kuninkaan kaupunki"
— laittein pyhäin ja kallisten muistoin pesäpaikka.

Illan aurinko mataisi kirkkaasti tuota pyhää seu-
tua, ja teki Zionin ja Morian muorilla heloittaivat
rakennukset hiiikiisewiin »valkeiksi;., tuolla kaupungin toisella
puolella näkyi tuon rakkaan Öljywuoren kukkula, jonka
juurella Gethsemane oli, ja pitkiä marjoja rupesi jo le-
wenemäiin Hinnomin ja lehosaphatin taksoissa.

Meidän matkamme »vaarat ja lvaimalloisuudet unoh-
tuilvat kokonaan, tuo ihana iltahetki korwasi ne kylliksi,
ja siinä me nyt ratsastimme laitti »viisi matkakumppania
kolonaan aatoksiimme »vaipuneina ja äänettöminä, lausu-
matta tuskin sanaakaan toinen toisillemme. Kaikkein sil-
mät tähtäsiwät »vaan yhä meidän matkamme suurta pää-
määrää.

Kun aurinko laski, olimme jo pystyttäneet telttim-
me ulkopuolelle kaupungin muureja G ihonin lakson »vier-
teelle kaupungin luoteisella kulmalla.



Mitäpä haastelisin »tuosta suuren kuninkaan kau-
pungista?" Minulla on niin paljon sanomista käynnis-
täni siellä, etten tiedä mistä alaton, mihin lopetan.

Illalla Huhtikuun 9 p:nii oli meidän karawanim-
me saapunut Jerusalemiin ja lemättyämme yön kelvolli-
semmin tum moneen yöhön sitä ennen, koitti »vihdoinkin
toimottu aamu tällä pyhällä paikalla.

Varhain aamusella, kun ensin hätä-pilaan olimme
aamiaista nauttineet, läksimme leiristämme ja käwimme
kaupunkiin. Ikäänkuin unissa kamelin mina edestakaisinsen katuja pitkin; — oliko se todellakin Jerusalem, jonka
nyt näin? Olinko todellakin keskellä sitä kaupunkia,
jossa Jesus oleskeli niin usein, jossa Hän opetti ja jossa
hän kärsi niin katkerasti? Tätä kaupunkia, joka muis-
tossani oli niin likeisessä yhteydessä »vapahtajani elämän
kanssa, olin minä rumennut pitämään jonakin ylenluon-
nollisenakaupunkina, taimaallisten asuntona, jonka tähden
minua ivahan oudostutti, nähdessäni sen oleman jotenkin
muiden itämaalaisten kaupunkein kaltainen.

Kuitenkaan ei nykyinen Jerusalem ole enää sen
kaupungin kaltainen, jota Jesus itki, ajatellessaan mitä
miihän ajan kuluttua oli sille tapahtuma. Nykyinen kau-
punki on rakettu entisen Jerusalemin raunioille. Tuo
uljas temppeli, korkeain harjainsa kanssa on kadonnut,
ei ole kimeä kilven päälle jätetty, ja sen asemalla Mo-
rian wuorella on nyt Omarin moskeija. Dawidin
linna Zionin wuorella, jossa hän kanteleen ääressä

Ensimllinen wiißo Jerusalemina.
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lauloi ihania »virsiänsä, on nyt kukistunut ja tuskin jät-
tänyt mitään jälkeä olostaan. Kaupungin pitkät ja mah-
lvat muurit paksuin torneinsa kanssa owat maahan jao-
tetut, ja niiden siassa ympiiröitsee Jerusalemia nyt wer-
rattatvasti heikko muuri, jonka Suttani Suleiman ra-
kennutti w. 1542. Niiden palatsein siassa, jotka mui-
noin kaunistilvat kaupungin katuja, nähdään nykyään waan
suurimmaksi osaksi »vähäpätöisiä rakennuksia.

Kaikesta tästä huolimatta on paikka kumminkin
sama, ja omituinen pyhä tunne maltaa matkustajaa, kun
hän kaivelee sen epätasaisilla, eksyttämillii kaduilla. Muu-
tamat kadut omat erinomaisen kapeat, joista jotkut oivat
peitetyt kimiholmeillll, suojaksi auringon säteitä wastaan,
toiset taas owat awonaisia.

Käytyämme hetken aikaa, tulimme eräälle mata-
lalle ja ahtaalle portille, josta päästiin alvonaiselle pie-
nemmän torin kaltaiselle paikalle. Tätä paikkaa sulki-
wat kolmelta silvulta korkeat eftiisuuntaiset rakennukset,
jotta kuuluiivat noihin monilukuisiin luostareihin ja kirk-
koihin, joita kaikkia sanotaan yhteisellä nimellä »pyhän
haudan kirkoksi".

Tänne tulla tullvaa tuhansittain Pyhissä »vaeltajia
kaukaisiimnista maista, ja tämä kirkko on heille pyhin
paikka maan päällä. Täällä näyttäivät munkit heille ne
paikat, jotka owat jossakin yhteydessä tvapahtajan Vii-
meisen kärsimyksen kanssa, ja jokaiselle tämmöiselle py-
hälle paikalle on rakettu kappeli, jonka katto on täynnä
riippumia kulta- ja hopealamppuja.

Täällä näytetään sitä Holmia, jossa »vapahtajaa pidet-
tiin mankina. Heti sen »vieressä paikkaa, jossaHän nau-
littiin ristinpuuhun. Sitten juuri lähellä tätä itse Go l-
gathaa ja sitä paikkaa, jossa risti seisoi. Ia tässä, sa-
noo sinua seuraama muutti, seisoi tuon katuman ryöwii-
rin risti, tassa jakoitvat sotamiehet lesuksen »vaatteet ja
heittimiit arpaa Hanen hameestansa; tassa seisoi Hanen
äitinsä, se opetuslapsi, jota Jesus rakasti, ja ne »vaimot,
jotka oliwat seuranneet Häntä Galileasta ja niittivät Hä-
nen katkeran kuolemansa.
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Täällä on wiimein itse hautakin ja sen ylitse ra-
kettu 26 jalkaa pitkä ja 18 jalkaa leweä kirkko. Tämä
kirkko on keskellä hirmuisen suurta temppeliä, jonka kupu
kohouu huimaaman korkealle. Itse hauta on marmorisen
ruumisalttarin näköinen. Täällä näytetään heti lviihän
syrjempiinä sitä paikkaa, jossa Jesus jälkeen ylösnouse-
misensa ilmaantui Maria Magdalenalle.

Niiytetiiiinpii täällä sitäkin paikkaa, josta risti sit-
temmin löydettiin. Jos rupeisin kertomaan kaikkea, mitä
munkit täällä näyttämät, ju matkimaan -kaikkia heidän ta-
rinoitansa, kuluttaisin aikaa maan turhaan.

Kirkko on niin sanoakseni keskellä kaupunkia. Raa-
matusta tiedämme että Golgatha ja hauta oliwat ulko-
puolella kaupungin muureja ja sentiihden oivat melkein
kaikki protestantiset matkustajat, jotta miimeisinii aikoina
omat ajatelleet ja tutkineet tätä seikkaa, jotenkin yksimie-
lisiä siinä kohden, ettei tuo pyhän haudan kirkko ole ra-
kettu Golgathalle eikä Kristuksen haudalle, waan että se
seisoo »väärällä paikalla. Vastustellaksensa niitä lviiit-
teitii, joita matkustajat omat tehneet, sanomat munkit kau-
pungin »vanhan muurin käyneen niin, että heidän Gol-
gathansa ja heidän hautansa tosiaankin olisimat olleet ul-
kopuolella muuria.

Joka itse paikalla saa tilaisuuden tarkastella pai-
kallisia suhteita, on helposti hamaitsema tämnn otaksumi-sen mahdottomaksi. Kirkko seisoo nimittäin melkein kes-
kellä nykyistä kaupunkia, lviihän läntiselle puolelle un-
tain. Idässä ja etelässä oliwat wanhan Jerusalemin
rajat määrätyt; sillä täällä suistuu muori, jolle kaupunki
oli rakettu, melkein pysty suoraan alas lehosaphatin,
Gehennan ja Hinnomin sywiin taksoihin. Lännessä ra-
joitti kaupunkia Gihonin lakso, jonka eteläinen osa on
sangen sylvii, mutta joka lakso sitten kohouu »vähitellenPohjoseen päin, kunnes lakso wihdoin nousee ympärillä
olemien kukkuloiden tasalle ja sillä tawoin tatoo siihen
ylänköön, jolle kaupungin pohjoinen puoli oli rakettu.
Kaupungin läntinen muuri seurasi tvarmaankin ensin Gi-
honin lakson »vierrettii, ja jatkautui sitten Pohjoseen päin.
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Muurin pohjoisessa osassa, jossa tasaantunut laakso ei
enää suojaa tarjonnut, seisomat »varmaankin, tämän
puutteen korlvllilkseksi, ne kolinc wahwaa tornia, joista
losephus puhuu, tirjoittaissaan Jerusalemista.Kirkko ei siis »voivut seisoa kaupungin muurin ul-
kopuolella, ellei muuri semmoisella paikalla, jossa se mielä
woi seurata Gihonin sywiiii latsoa, tehnyt useampaa sa-
taa jalkaa pitkän kaarroksen sisään päin, jota on mallan
mahdoton otaksua. Meidän aitoina on kyllä tarpeellista
että linnoitukset omat marustetut kulmikkailla muureilla
eli malleilla (risteilemillii lvarustuksilla). Sentiihden että
ristitulella »voitaisiin estää »vihollisen lähenemistä; mutta
semmoisella ajalla, jolloin ruuti ei »vielä ollut keksitty,
»vaan muureja ahdistettiin niin kutsutulla muurinmurti-
mcllu, olisi ollut ihuu hulluutta rakentuu senkultuisiumuu-
reja, erinomattaintin kun oli tilaisuus rakentaa ne juuri
symiin lakson äyräälle, jossa jo luontokin esti »vihollisen
lähenemistä. On siis syytä kyllin otaksua todeksi, että
wanha muuri, samoin kuin lv. 1542 rakettu uusi, joka
wielii on jätillä, seurasi laksoa ja sulki sillä tcmoin ke-
häänsä paikan, jossa tuo luultu haudan kirkko seisoo.

Omituinen oli kumminkin meidän cnsimiiincn käyn-
timme tässä kirkossa; tuo todellinen pääkallopaikka ja to-
dellinen hauta emät liian etäällä tästä olleet. Minä
olisin mielelläni toiwonut woiwuni uskoa paikan oikeaksi,
sillä nyt en tietänyt missä se kallis paikka oli, jossa koko
mailman metka ikuisiksi ajoiksi maksettiin, maitta jalkani
näiden piiiwiiin kuluessa kenties useasti käwi sen ylitse.

Kun lähtee kirkosta ja menee koillista suuntaa koh-
de»», tulee tvähiissii ajassa kadulle, jonka nimi on via äo-
-loroßH (katkera tie). Tätä tietä, kertoo tarina, käwi Je-sus, kantaen ristiänsä; myöskin näytetään paikkaa, jossa
Hän uupui »väsymyksestä ja jossa risti laskettiin Simo-
nin olalle, jonka täytyi kantaa sitä lesuksen perästä.
Täällä näytetään sitäkin paikkaa, jossa »vaimot waikeroi-
lvat ja ittmiit lesusta ja jossa Hän ivastasi heille:
»Te Jerusalemin tyttäret, iilkiiät itketä minua, maan itle-
läiit itseänne ja tiedän lapsianne".
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Alempana samalla kudulla näytetään Pilatuksen pa-
latsi, raatihuone ja se paikka, jossa Jesus, orjantappu-
rakruunu päässä ja purpuraan puettuna, näytettiin kan-
salle ja lausuttiin: »Katso ihmistä". Vastapäätä toi-
sella puolella katua on kirkko, joka on rakettu sille pai-
kalle, jossa Kristusta ruoskittiin.

Kaikkia näitä paikkoja näyttämät munkit matkus-
jalle ja wakuuttawat tarinoiden niistä oleman täydellisesti
luotettaivia. He emät siitä »välitä, että kaupunki »viisi-
toista kertaa on ryöstetty, raastettu ja kukistettu, sitte
kvin Jesus kantoi ristiänsä, niin ettei mannaankaan yh-
täkään rakennusta ole jätillä niiltä ajoilta sitä »vähem-
min yhtäkään kokonaista katua.

Siinä rakennuksessa, jonka sanotaan olleen Pila-
tuksen palatsin, asuu nykyään Turkkilainen maaherra, ja
tämän huoneen katolta on hywii näköala yli suuren osan
kaupunkia. Erittäinkin selmiisti näkyy täältä se hirmui-sen suuri piha, jolla temppeli »nuinoin seisoi. Tämä
piha ulottuu yli koko Morian muoren, ja pihan tasoitta-
mista Marten on simuille tehty korkeita muureja suurista
hakatuista liivistä, ja nämä muurit omat mielä jätillä,
maitta ne luultawasti owat raletut jo Dcmidin ja Sa-
lomonin aikana.

Itse temppelistä ei ole jäänyt jätille kilveä kilven
päälle, ja keskellä sitä pihaa, jossa temppeli muinoin sei-
soi, nähdään nyt Omarin kaunis moskeija. Tuo awara
piha moskeijan ympärillä kaslvaa runsaasti ruohoa ja
istutettuja puita.

Kokonaisuudessaan näyttää se oudolta, autiolta,
yksinäisenä seisoo tuon wiiiirän prophetan temppeli kes-
kellä lllvaraa pihaa, jossa joukko Muhamedilaisia naisia
käärittyinä, pitkiin »valkoisiin huntuihinsa nähdään acmeen-
tapaiscsti hiipilviin synkkäin kypreissein »varjossa, ja Turk-
kilaiset ja Arabialaiset rukoilelvat pollvillaan samalla pai-
kalla, jossa Ieh oman Monarkkia säilytettiin.

ludalaisten temppeli, aikakautensa ihmeteos, kaik-
kine kalleine koristuksineen, kaikkine iloisine kartanoineen
on poissa — on kadonnut maan päältä. Egyptissä on
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rusalemin temppelissä — tänne siirtyi hän usein opetus-
lastensa kanssa ja etsi yksinäistä paikkaa, jossa Hän sit-
ten kauan rukoili, jossa Hän ilmoitti opetuslapsillensa
mitä tulema oli ja opetti heille ihmeellisiä asioita tai-
waan lvaltakunnllsta; — täällä, tuon mahtaman muoren
juurellaKidronin Miliselviin ojan »varrella oli se yrttitarha,
johon Hän usein tuli opetuslastensa kanssa ja jossa hän
lepäsi heidän kanssansa, kun Hän iltasin meni Öljylvuo-
relle, »niinkuin Hänen tapansa oli". Tänne tuli Hän
myös sinä iltana, jolloin Hän jo oli myyty pahain ih-
misten käsiin — täällä tarjottiin Hänelle kalkki — Ju-
malan »vihan kalkki, jonka meidän syntimme oliwat täyt-
täneet — se oli katkera, niin hirmuttalva, ettärohkeinkin
sydän, joka milloinkaan maan päällä on sykkinyt, »vapisi
siitä — sitä oli niin maikea tyhjentää, että Jumalan ja
ihlnisen Poika, joka samalla kertaa oli tyynesti kärsimä
»Karitsa" ja pelkäämätön »Leijona ludan suwusta", pol-
willaan rukoili: »Isä, jos mahdollista on, niin menkään
pois minulta tämä kalkki". Tämä kamottawa yöllinen
tapaus, niin kallis, niin rikas jokaiselle synniltä runnel-
lulle ja armosta paratulle sydämelle, jokaiselle taistele-
malle sielulle, tämä tapaus — meidän Somittajan ensi-
mäinen marsinainen Merinen woitto — tapahtui kerran
tuossa aidatussa tarhassa tuolla alhaalla laksossa mei-
dän allamme, tahi jossakin sen läheisyydessä.

Omituinen ja sanoilla selittämätön oli se hetki, jol-
loin ensi kerran näin nämä armaat paikat. Me katse-
limme niitä siksi kuin yllättämii pimeys kehoitti meitä
kääntymään takaisin leiriimme; sillä niinpian kuin yö tu-
lee ja martiat sulkemat portit, ci kaupungin ulkopuolella
oletva seutu ole oikein turwallinen aseettomalle matkusta-
jalle. Me kolvimme sentiihden Mielä eteenpäin ympäri
Morian muoren. Kun olimme poikenneet länteen päin
ja siis seurasimme kaupungin eteläistä muuria, oli »va-
semmalla puolellamme Gehennan sytvii lakso, jota myös-
kin sanotaan Hinnomiksi.

Jerusalemin kaakkoiselta kulmalta on »vapaa ja kau-
nis näköala yli tuon symiin lakson ja sen jyrkkäin, kal-
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lioisten reunain. Juuri meidän jalkamme alla yhtyi-
wiit Hinnomin ja lehosaphatin laksot. Siellä täällä nä-
kyi »viljeltyjä penkereitä; muutamat kallioihin hakatut
haudat ja jotkut yksinäiset kypressit antoimat maisemalle
mielä miehättämämmän muodon.

Hinnomin laksoa mainitaan raamatussa ensimäinen
kerta rajana ludan ja Benjaminin sukukuntain wälillä;
ja raja käy sitten En-S eineksen lveden tykö ja Ro-
gelin lähteelle (nyt loabin lähde, joka on juuri Hin-
nomin ja lehosaphatin taksoin yhtymäpaikassa). »Sittemenee raja Hinnomin pojan laksoon, lebusealaisen ohel-
la lounaaseen päin, se on Jerusalem; ja raja menee
muoren kukkulan ylitse, joka on Hinnomin lakson edessä
meren tykö, joka on Raphaimin lakson äärellä pohjaan
päin" (losua 15: 7, 8).

Tässä laksossa seisoilvat Baalin jaMolokin ku-
wapatsaat, ja se hirivittiilvän »verinen epäjumalan palme-
lus, jolla näitä jumalia kunnioitettiin, on saattanut lak-son surkuteltawaan maineeseen. Täällä uhrattiin tuhan-sittain lapsia ludan epäjumalisten kuningasten aikana.
Tästä armottomasta uhrauksesta »valittaa Jeremias elä-
miin Jumalan nimessä: »he rakentamat Tophet in alt-
tarm Ben-Hinnomin laksossa, polttaaksensa poikansa ja
tyttärensä tulessa; jota en ininä käskenyt enkä ajatellut
ole. Sentiihden katso, se aika tulee, sanoo Herra, ettei
sitä pidä kutsuttaman Tophetiksi eikä Ben-Hinnomin tak-
saksi, maan murhan taksaksi; ja Tophetissa pitää huudat-
taman ruumiita, ettei enää ole siaa" (lerem. 7: 31, 32).
Hieronymus kuivailee Tophctia miellyttälviiksi paikaksi Hin-
nomin laksossa, ihanain istutettuin puutarhain kaltaiseksi,
jota Silvan lammitto runsaasti kostutti wedelliiiin. Sen
on siis täytynyt olla juuri lakson suussa, ja itse paikka
näyttikin yksinäisen, syrjäisen asemansa »vuoksi, sywiillii
tuon jyrkän lakson pohjassa — ympäröittynä jylhiltä alas-
tomilta kallioilta — ihan luoduksi Meristen tekojen näyt-
töpaikaksi.

Mitä hirmuisia töitä onkaan tässä jylhässä, au-
tiossa laksossa harjoitettu — pyörryttää jo niitä ajatel-
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lessakin ja kauhistuksen tunne »valtaa meidät, kun itse pai-
kalla luemme kertomuksia niistä. Molokin kuwa oli mi-
tallista, ihmisen ruumiilla ja härän päällä. Se oli onto
ja sen sisäpuolella oli iso uuni, niin että koko patsas hel-
posti »voitiin saada tuli-kuumaksi.

Uhrattalvat lapset heitettiin epäjumalan tuliseen sy-
liin, jolla aikaa riimistettiin rumpuja, ettei lasten parkn
kuuluisi. Arwata woi, mikä hirwittiiwii näky tässä syn-
tyi; — tuossa »vihannalla puita kaswawalla kedolla uh-
kasi tulesta hohtawa hirwiö, walmisna sulkemaan nuo
miattomat uhrit turmiota tuottamaan syliinsä — yltym-
piirillä seisoimat suuressa armossa pidetyt rabbinit, pa-
pit, äidit, jos niitä siksi mottaan sanoa, joutto rummun-
rämistiijiä ja »viimeiseksi koko tuo kiihkoillen kansajoutto.
Siellä täällä nähtiin joku hebrealainen lvaimo, »vaaleana
ja sorrettuna, pusertaman kuolemaan tuomittua lastansa
tviimeisen kerran rintaansa masten.

Tämän kauhistaman epäjumalan palmelnlsen tuotti,
ihmeellistä kyllä, ensiksi Salomoni maahan; hän rakensi
ylhäisen paikan Molokille, Am monitain jumalalle, »Öl-
jymuoren oikealla puolella" (1 Kun. 11: 7). Tästä läh-
tien kesti tätä uhraamista lakkaamatta joko tässä laksossa
eli Tophetissa, kunnes losia kukisti molemmat paikat:
„hiin saastutti Tophetin, joka on Hinnomin lasten lak-
sossa, ettei yksikään käyttäisi poikaansa eikä tytärtänsä tu-
len lätvitse Molokille. Ia ne lorkeukset, jotta Jerusale-
min edessä oliwat, oitialla puolella Masbithin »vuorta,
jotta Salomo Israelin kuningas rakentanut oli Astha-
rotille, Zidonin kauhistukselle ja Milchomille, Ammonin
lasten kauhistukselle, ne saastutti myös kuningas. Hän
särki patsaat ja hiitvitti metsistöt, ja täytti heidän siansa
ihmisten luilla" (2 Kun. 23: 10, 13). Hän saastutti
paikan julkisesti, ettei yksikään ludalainen enää »voinut
sille käydä.

Tämä kauhea epäjumalan palwelus, nämä hirlvit-
tiiwiit lapsimurhat saattilvat tuon langenneen kansan Ju-
malan lvanhurskaan »vihan alaiseksi; ne »viattoman »veren
»virrat, jotka alituisesti juoksilvat Tophetissa Hinnomin
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pojan laksossa, huusimat Jumalalta kostoa. Herra mii-
»vytti kauan lvitsauksiansa, kunnes ne »vihdoin ylliittilviit
nämä julmat murhaajat. Jumala »varoitti heitä usein
prophetllinsa kautta ja ilmoitti ennakolta mitä tapahtuma
oli, kun Hän esim. käski Jeremiaan sanoa: »että he omat
hylänneet minun ja antaneet tämän sian »vieraalle (ju-
malalle) ja omat suitsuttaneet siinä muille jumalille, joita
ei he, eikä heidän isänsä eli ludan kuninkaat tunteneet,
ja omat täyttäneet tämän sian wiattomalla werellii; sillä
he owat rakentaneet korkeuksia Vaalille, polttaakscnsa lap-
siansa tulessa Vaalille polttouhriksi, jota en minä ole
käskenyt ell siitä puhunut eikä myös minun sydämeeni
tullut ole. Sentiihden katso, se aika pitää tuleman, sa-
noo Herra, ettei tätä sian pidä enää kutsuttaman To-
phet, eli Ben-Hinnomin laksoksi, »vaan murhalaksotsi. Sillä
minä tahdon hälvittäii ludan ja Jerusalemin neulvon
tässä siassa ja tahdon antaa heidän langeta miekalla
heidän »vihollistensa edessä ja niitten käsiin, kuin seiso-
ivat heidän henkensä perään; ja tahdon antaa heidänruu-
miinsa tailvaan linnuille ja eläimille kedolla ruuaksi.
Minä tahdon antaa heidän syödä poikainsa ja tytärtensä
lihaa, ja heidän pitää syömän toinen toisensa lihaa siinä
lvailvllssa ja ahdistuksessa, jolla heidän wihollisenfa ja ne,
kuin seisoivat heidän henkensä perään, heitä ahdistaman
pitää. Näin tahdon minä tehdä tälle sialle ja asulvai-
sille, sanoo Herra, että tämän kaupungin pitää tuleman
niinkuin Tophet. Vielä sitte pitää Jerusalemin huoneet
ja ludan kuninkaan huoneet juuri niin saastaiseksi tule-
man kuin se paikka Tophet." Ia kun Jeremias tuli ta-
kaisin Tophetista, jonne Herra hänen oli lähettänyt en-
nustamaan, meni hän Herran huoneen pihaan ja sanoi
kansalle : »Näin sanoo Herra Zebaoth, Israelin Jumala:
katso minä annan tulla tämän kaupungin ja taittein hä-
nen taupunteinsll päälle sen kolvan onnen, tuin minä olen
puhunut heitä wastaan; että he owat uppiniskaiset, ei-
tviittii tahdo minun sanaani tuulla" (Jer. 19: 4—15).

Tämä ennustus on liiynyt sanasta sanaan toteen.
Kansa kaatui joukottain »vihollistensa miekkaan, kaupungit
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poltettiin ja kukistettiin soraliijiksi. Jerusalemin piiri-
tyksen aikana soimat wanhemmat lapsiansa kauhistawassa
nälänhädässä. Heidän huoneensa ja heidän temppelinsii
— kaikki saastutettiin surkeasti ja merta muoti yhtä pal-
jon kuin ennen Tophctin uhrilaksossa. Jumala näytti ole-
mansa mäkemä kostaja kaiken sen »viattoman meren täh-
den, jota oli wuodlltettu ja joka oli tullut Juvalaisten
ja heidän lastensa päälle.

Jerusalemin eteläisessä muurissa on kaksi porttia, toi-
nen hywin pieni ja »vähäpätöinen, joku muutamia »vuosia
sitten on suljettu. Toinen on isompi ja sitä käytetään
wielii. Matkustajille on se tuttu Zionin portin nimellä.

Kun olimme kiertäneet kaupungin lounaisen kulman,
oli mielä »vasemmalla puolellamme Hinnomin lakso, joka
tässä oli noin 50 jalkaa sylvii ja 100 jalkaa leweä. Sy-
wiillä lakson pohjassa on iso lammikko, joka on saanut
alkunsa llrlvattawasti Dawidin tai Salomonin ajalta.
Tätä lammikkoa kutsutaan Berket es Sultan, mutta se
tunnetaan myöskin nimellä »alinen lammikko" eli G iho n,
josta jälkimäisestä lakson pohjoinen puoli on saanut ni-
men Gihonin lakso.

Näiden molempain lammittoin mölistä käy se lve-
denkuljetustorlvi, joka tulee Bethlehemin toiselta puoletta
noista kolmesta ennen mainituista Salomonin lammi-
koista. Sekin on nyt, samoin kuin kaikki muut sen ajan
muistot, raunioina.

Kun totmasen aitaa olimme seuranneet läntistä
muuria ja pitäneet yhä pohjoista suuntaa, katsellen ylän-
göltä alas sywiiiin laksoon noiden molempain suurten
lammittoinsa ja ikiwanhan medenkuljettajansa kanssa, ja
silmäiltyämme noita uljaita jyrkkiä kallioita toisella puo-
lella, tulimme lviimeinkin niin kutsutulle loppen portille.

Lakso oli jo näillä tienoin tuntutvasti noussut ja
jyrkät kalliot toisella puolella oliwat jo muuttuneet ylän-
gön näköiseksi.

Muutaman tuokion mielä matkattuamme muuria
pitkin Pohjoseen päin saamuimme takaisin leiriimme.

Ensimiiisen piiiwiin, jonka Jerusalemissa Mietimme,
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olimme käyttäneet niin monen paikan, kuin mahdollista,
katselemiseen sekä kaupungin sisällä että sen ulkopuolella.
Joka piiiwii, jonka täällä wielii wiiwyimme, tuliwat nämä
pyhät paikat meille yhä tutuimmiksi. Mutta niinä kah-
deksana päiwänä, jotka me mietimme kaupungissa ja sen
lähitienoilla, ennenkuin täältä läksimme reitillemme Kuol-
leelle merelle, Jordanin »virralle ja Philistea-
laisten maalle, en oikein mielii »voinut käsittää että
tosiaankin olin Jerusalemissa ja sen pyhillä lähiseuduilla.

Usein kaivelin näinä piiilvinii Gethsemaneesen ja
sieltä rattaalle Öljymuorelle. Usein ratsastin Bethu-
niall kohden tuota kiwistii, maimalloista tietä, joka yli
Kidronin ojan ja pitkin Öljymuoren eteläistä kylkeä mie
sinne — tietä, joka marinaankin on sama, jota Mestari
niin usein kulki, kun hän iltasin jätti Jerusalemin ja
meni Bethaniaan, lviettiimään ehtoohetkiii häiritsemättö-
mässä lewollisuudessa siellä asuman armoitetun perheen
seurassa, ystiitvänsä Lazaruksen ja hänen sisariensa Mar-
than ja Marian kanssa.

Bethania on ainoastaan puolen tiimaisen matkan
päässä Jerusalemista toisella puolella Öljymuoren. Seutu
on kaunis symine jyrkine laksoineen, joista monet mielä
kaswawat runsaasti öljypuita.

Kun Bethaniaan mennään, on tien »varrella paikka,
jossa löytyy nyt jo melkein kokonaan kadonneen kaupun-
gin jätteitä. Täällä on koko joukko pieniä lähteitä, jom-
moisia taivallisesti löytyy jokaisessa talossa Itämailla,
niin että niiden lutvusta melkein woi laskea kuinka monta
taloa kaupungissa on ollut. Hywiillä syyllä woi otaksua
tämän kaupungin nimen muinoin olleen Bethphage,
jota kaupunkia mainitaan kertomuksessa lesuksen lviimei-
sestii retkestä Jerusalemiin »vähiin ennen Hänen kuole-maansa (Matth. 21: 1. Marc. 11: 1. Luc. 19: 29).

Kummallinen näky oli silloin nähtäwänätällä »vuo-
ritiellä, joka Bethphagesta käy Jerusalemiin. Sillä käy-
dä tulmaili silloin suuri »väkijoukko ja heidän keskellänsä
oli Mestari itse — tämä Zionin tyttären silviii kunin-
gas— ratsastaen aasintamman mursalla; nuo ympäröimät



138 Kahdeksas luku.

»vuoret ja laksot kajahtelilvat moniäänisestä Hosiannasta,
jolla ihastunut ihmisjoukko ylisti suurta prophetaansa.

Kuinka ihana, kuinka juhlallinen oli tämä lesuksen
»viimeinen tulo Jerusalemiin! Hänen lviaton lapsuutensa
aika, Hänen puhdas, »vilpitön nuoruutensa, Hänen ah-
kera rakkauden työnsä opettajana ja ihmeitä tekemänä
prophctana — niin, melkein koko Hänen synnitön lvai-
malloincn matkustuksensa maan päällä oli nyt päätetty
— ainoastaan muutamia piimiä enää oli jätillä. Hän
tuli nyt lopettamaan työtänsä. Hän tuli mailman suu-
rena ylimmäisenä pappina uhraamaan uhria ihmisten syn-
tein edestä, palataksensa kuoleman kautta siihen iankaik-
kiseen elämään, siihen kunniaan, jokaHänellä oli Isän ty-
könä, ennenkuin mailman perustus laskettiin.

Kun nyt tämä suuri Propheta, Alimmainen pappi
ja Kuningas kulki Bethphagen kautta ja käwi Öljyivuo-

ren siivua alas tuota palmunoksilla peitettyä tietä pitkin,
osoitti myötiiseuraama ihmisjoukko hänelle täydellistä kun-
nioitusta, ja jos he olismat oikein käsittäneet tämän ret-
ken merkityksen, ei olisi heidän innostuksellansa ollut ra-
joja. Suuri Kuningas oli saapa ylistyksen, kiitoksen ja
kunnian. Hän myönsi itse tähän riemuun tyytymättö-
mille Phariseuksille, että jos ihmiset olisitvat »vaienneet,
olisilvllt toivat, hengettömät kimet huutaneet — huutaneetsen suuren kuninkaan ylistystä, joka rakkaudesta tuli kuo-
lemaan niiden edestä, jotta Hänen lakinsa oliwat rikko-
neet.

Tämä ihmeellinen kohtaus, tämä kunnian osoitus
tapahtui juuri lähellä tuota kadonnutta Bethphagcta. le-
suksen riemukulku käwi pitkin tätä kmistii, melkein Pää-
semätöntä tietä, jolla meidän hewoscmme oliwat kompas-
tua miltei joka askeleella.

Vähän aikaisen ratsastuksen perästä päästään
Bethphagesta Bethaniaan, kauniisen, maan jotenkin »vähä-
pätöiseen itiimaalaiseen kylään. Täällä asui Lazarus,
jota Jesus rakasti, ja hänen molemmat sisarensa, joista
Maria mielellänsä istui kalliin Mestarinsa jalkain juu-
ressa — ja Martha aina oli »valmis häntä palwelemaan.
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Tämä »vähäpätöinen kylä sai usein nähdä ylhäisen tai-
waallisen »vieraan, kun Hän käwi täällä katsomassa kol-
mea ystäwiiiinsii ja wiifyi heidän luonansa, — autuas
perhe, jossa Jesus »viihtyi kuin kotonansa!

Vielä tänä päiwänä näytetään siellä hautaa, johon
Lazarus pantiin ja jossa Jesus monen todistajan liissii
ollessa osoitti olemansa elämän ja kuoleman Herra.
Hautana ou symii luola, johon astutaan kaitoja portaita
pitkin. Luolan sisällä on holmi niin korkea, että tumal-
linen mies moi seisoa siellä pystyssä. Mahdollista kyllä
että ihme tapahtui täällä, mutta toteen ei sitä moida
näyttää; luolan läheisyydessä se kumminkin tapahtui,
jollei täällä.

Bethanillsta käy sitte toinen tie yli Öljywuoren
kukkulan Jerusalemiin. Sitä myöten kvin noustaan ylem-
mäksi täta tietä, lcmenewat näköalat. Vihdoin näet Be-
thanin sylviillii tuolla lakson pohjassa. Mtymuiiri on
kauniita, puita kaswawia harjanteita ja taksoja, ivaihetel-
len lllastomain kallioin kanssa; etäämpänä idässä nousee
toinen törmä toisen takaa, kunnes silmä wihdoin seisahtaa
Jordanin kauniisen, wihannoiwaan laksoon ja Kuolleen
meren sinertämään selkään, jonka takana siintää Moabin
korkeat, tasaiset »vuoret.

Jos Öljymuoren kukkulalta luomme silmämme län-
teen Päin, »voimme nähdä suoraan alas lehosaphatin lak-soon ja Kidronin ojaan. Lakson toisella puolella näkyy
toto Jerusalemin kaupunki ikäänkuin lelvitettynii jatkaisi
eteen. Ensimiiiseksi pistää silmääsi tuo alvara »vihreä
temppelipiha Omarin moskeijan kanssa, sitten sen takaa
pyhän haudan kirkko ja nuo monet kauniit rakennukset
Zionin wuorella. Tuonnempana toisella puolella kau-
pungin, näet yhden muoren kukkulan kohoawan toisensa
takaa aina siintämään etäisyyteen asti.

Kuitti owat pyhiä paikkoja, joidenkatseleminen täyt-
tää pyhissälvaeltajan sydämen sanomattomalla haikeu-
della, liikutuksella, jota ei woi kertoa, waan ainoas-
taan tuntea.

Juuri Öljywuoren korkeimmalla kukkulalla seisoo
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kirkko, joka on rakettu sille paikalle, josta tarun mukaan
Jesus astui tailvaasen. Sitä kirkkoa kutsutaan sentiih-
den taiivaasen-astumisen kirkoksi. Tämän kirkon asema
on semmoinen, että sen moi nähdä Jerusalemista joka
taholta; mutta luultamaa on, että Jesus »valitsi lviihem-
män julkisen paikan, palataksensa Isän tykö, ja ettei Hän
tässä tilaisuudessa tahtonut muita todistajia, kuin usko-
maiset opetuslapsensa. Vähän alempana Öljywuoren
huippua löytyy kaakossa päin eras kumpu, jolla useat
niistä, jotka itse paikalla enemmän aikaa ornat tutkineet
pllikkakunnllllisia suhteita, luulemat tämän svuren tapauk-
sen tapahtuneen, ja tama otaksuminen näyttää todenmu-
kaisemmalta.

Ensimiiisenii perjantaina, jonka Jerusalemissa mie-
timme, käwimme eräässä paikassa, jonne Juvalaiset ta-
wallisesti kerran »viikossa kokoontuivat itkemään hiiwitet-
tyii temppeliänsä ja rukoilemaan Jumalaa, etta Hän uu-
destaan rakentaisi Israelin waltatunnan. Paikka, johon
he kokoontuivat, on jotenkin ahdas kartano, jota yhdeltä
puolelta sulkee muuri, joka kaupungin puolelta kannattaa
tuota aivaraa temppelipihaa. Täällä tapasin minä suu-
ren joukon enimmäksi osaksi »vanhoja ludalaisia pitkillä,
»valkoisilla parroilla. Heillä oli jokaisella hebrealainen
rukouskirja, joista he lutmat tai oikeemmin lauloimat
rukouksen rukouksen perästä.

Näiden Juvalaisten ulkomuoto, samoin kuin taittein
kaupungissa olemain Israelitain, osoitti suurinta köyhyyt-
tä ja kurjuutta. ludalaisct kortteerit Jerusalemissa omat
hymin tutut kaikille Itämaissa matkustamille siimottomuu-
tensa ja miheliiiisyytensii tähden. Niiden näky jo herät-
tää sääliä, ja näyttää siltä kuin Herran erityinen tuo-
mio painaisi niitä ludalaisia, jotka mielä asumat siinä
kaupungissa, joka on rakettu heidän uljaan Jerusaleminsa
raunioille, samoin kuin tämän tuomion nähdään rasitta-man kaikkia heidän maamiehiänsii, jotka omat hajoitetut
ympäri maailman, ilman isänmaata, maitta monella heistä
onkin yltäkyllin maallisia rikkauksia.

Seuraamana sunnuntaina oli meillä tilaisuus nähdä
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Me olimme matkallamme myöhästyneet muutamia
piimiä, niin ettemme woineet lviettiiii pittiiperjantaita
tässä pyhässä kaupungissa, jota meistä oli suuri wahinto;
mutta sitä ci enää »voitu auttaa, ja maitta kiiruhdimme
matkaamme, emme kumminkaan ehtineet Jerusalemiin en-
nen kvin masta toisena piiiisiäispäilvänii.

Krecttalaisten pitkäperjantai ja pääsiäinen oli »viik-
koa myöhempään, ja kun pitkäperjantaina oli »vietetty
loistalvaa jumalan palwelusta haudan kirkossa, jossa myös
Golgatha on, oli nyt ääretön kansan paljous pääsiäisaa-
ton aamupuolella kokoontunut tuohon aivaraan kirkkoon,
näkemään tätä suurta ihmetyötä, jolloin Jumala oli lan-
gettama tulen taimaastll, joka sytyttäisi hautakappelin
lamput.

niinkutsuttua kristillistä juhlan »viettoa pyhän haudan
kirkossa. Oli »Pyhän tulen juhla", jota Kreettalaiset ja
Armenialaiset kristityt yhteisesti miettämät. Katoliset
kristityt miettimiit sitä myös ennen, mutta lattasimat sitä
mieltämästä noin neljäkymmentä »vuotta sitte.Kreettalaiset ja Armenialaiset kirkot »väittämät ni-
mittäin, että joka pääsiäis-aattona tulta putoaa tai-
lvaasta ja sytyttää Kristuksen hautakirkossa olemat
lamput. Ensimäisenii lauantaina, jonka Jerusalemissa
olimme, miettimiit Kreekan-uskolaiset piiäsiäis-aattoansa;
heidän pääsiäisensä oli juuri »viittoa myöhemmin kuin
meidän.

Jokaisella pyhissiilvaeltajalla, joita tänne oli run-
saasti kokoontunut, oli yksi tai useampi »vahakynttilä kä-
dessä, saavaksensa sytyttää niitä tuossa tailvaallisessa tu-
lessa.

Niinkuin tawallisesti jokaisessa niinkutsutussa kris-
tillisessä juhlamenossa, joita tässä kirkossa pidetään, oli
nytkin suuri joukko turkkilaisia sotamiehiä komennettu tiiu-
ne pitämään kristityttä järjestyksessä ja estämään heitä
lyömästä kuoliaaksi toinen toisiansa, joka usein on tapah-
tunut näissä kristittyin lveljellisissii kokouksissa. Heti si-
säiinkäytiitviin »vieressä lvasemmalla kädellä loikoi muuta-
mia turkkilaisen »vartiajoukon päälliköitä warsin muka-
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»vassa asemassa uutimillaan ja katselilvat sisäiintulmaamia
kristityttä suurimmalla ylenkatseella. Sotamiehet seisoi-
wat kahdessa riwissä ja muodostimat sillä tawoin awo-
naisen täytiiwiin portista kirkkoon ja ympäri hautakappe-
lin. Koko kirkko oli täynnä kristityttä ja tungos oli niin
suuri, ettei yhdcllenkiiiin enää olisi siellä siaa ollut.

Turkkilaiset upseerit ja alaupseerit käwiwiit edes
takaisin pitkin tätä alvonaista käytiilviiä sotamiesten Ma-
lissa, pitiiiiksensii silmällä, että kristityt joka paikassa oli-
wat siilvosti ja kiiyttmät itsensä säännöllisesti. Nämä
upseerit oliwat warustetut kepeillä, ja jos jossakin pai-
kassa joku melu nousi, rupesiwat he lyömään joukkoon
kaikin lvoimin ja heitä näytti suuresti miellyttämän, ku-
rittaa noita wihattuja kristityttä.

Amerikalaisen konsulin amulla olimme saaneet hy-
wän paikan ylhäällä niin kutsutussa katolisessa parwessa,
josta lvoimme hywin nähdä hautakappelin ja äärettömän
»väentungoksen tuolla alhaalla.

Kun hetken aikaa olimme odottaneet, ilmaantui »vih-
doinkin joukko patriarkkoja ja piispoja juhlakulussa. Hei-
dän edellänsä kannettiin joukko lippuja ja »viirejä, joilla
oli kulvattuna neitsyt Maria ja Vapahtaja. He käwi-
wiit cmonaiselle käytiilviille sotamiesten millissä, ja tar-
koitus oli, että he nyt rukoilismut Jumalaa lähettämään
tulta. Kun kansajoutto uitti tämän juhlakulun, rupesi-
wat he kirkumaan ja raakamaan täyttä kurttua. Muu-
tamat heistä tuutimat sotamiesten rmein liipitse ja seu-
rasmat juhlakulkua hyppien, riekuen ja lyöden itseänsä
kuin mielipuolet.

Kun juhlakulku sillä tawoin oli kiertänyt useat ker-
rat ympäri kappelin, seisahtui se wihdoin sen sisiiänkiiy-
tiilviin eteen. Jerusalemin kreektalaincn patriarkka riisui
päällänsä kaikki koristeensa ja antoi ne seuralaistensa
huostaan, käwi sitte kappeliin sisään ottamaan tulta »vas-
taan, ja sulki wllrowasti owen jälkeensä.

Kun hän hetken aikaa oli ollut siellä, aukaistiin
kaksi aukkoa, yksi kummaltakin puolelta kappelia, ja niistä
sysättiin ulos kaksi palamaa tulisoittoa.
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Samassa tuokiossa tuli kaikki koko kirkossa epäjär-
jestykseen. Kauhea riekuna kuului kansanjoukosta, miite-
Mii, niin että seinät oliwat haljeta. Sotamiesten riwit
murrettiin paikalla — kaikki tahtomat sytyttää kyntti-
länsä yhtä haawaa; käsiä, päitä »vilisi sekaisin, ettei »voi-
nut yhtä toisesta eroittaa. Hirmuista oli nähdä kaikkea
tätä hulluutta, mutta ilahuttamalta tuntui kuitenkin, ettei
Kristuksen todellista, mielä tietämättömissä olemaa hau-
taa saastutettu tämmöisillä pakanallisilla juhlilla, joita
kirkon eksyneet lapset wiettiiwiit niin kutsutussa »hauta-
kirkossa".

Ihmeteltäluiillä pikaisuudella oliwat kaikki sytyttä-
neet kynttilänsä; näytti siltä tuin koto tuo hyörmii ih-
misjoukko yhtäkkiä olisi leimahtanut tuleen, ja tuota kau-
heata riekunaa kesti yhtä mittaa. Tämä ei ollut kris-
tillisen juhlan kaltainen, maan sopi paremmin hellve-
tin tulvaksi.

Pyhissäwaeltajat luulewat tällä tulella olewan ylen-
luonnollisill omaisuuksia, se poistaa synnit, maan ei wa-
hingoita ruumista, ja minä näinkin useain heistä heilut-
taman tulenliekkiä kasmoillansa, kunnes tuliwat ihan mus-
tiksi. Ne, joilla oli lapsia muassa, tahtomat myös polt-
tamalla poistaa synnit heistä, ja lapset, parkumat täyttä
kurttua, liekin heitä koskettaissa.

Minulla oli paikkani keskellä muutamia katolisia
pappeja, jotka toto ajan »voimottelimat tuota pakanallista
juhlaa maitta heidän oma kirkkonsa neljäkymmentä wuotta
takaperin itse oli osallinen samoissa lemvissa ja »vieläkin
Mieltää yhtä pakanallisia juhlia kvin tama.

Me jätämme nyt Jerusalemin muutamaksi piiilviiksi,
palataksemme sinne taasen takaisin, tehtyämme ensin »vä-
häisen matkan ulos kaupungista. Paljon on »vielä sano-
mista tuosta pyhästä kaupungista, mutta jätämme sen
takaisintuloomme asti. Joka kerta kun ulkoretkiltiimme
palasimme Jerusalemiin ja silloin näimme kaupungin
joltakin toiselta taholta, tuntui se meistä yhä enemmän
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ja enemmän »vanhalta tuttawalta, rattaalta ystäwiiltii,
joka tuli meille aina mieluisemmaksi ja tutummaksi jota
useammin sen uudestaan näimme, ja toiwon että lukijan
käy samoin seuratessansa meitä meidän matkoillamme
näillä pyhillä paikoilla.



Maanantaina warusteleimme kolme-piiiwäiselle mat-
kalle Kuolleelle merelle, Jordanin »virralle ja Jerikoon.
Tie, jota meidän nyt piti matkata, on epiiluotettalvimpia
koto Palestinllssa. Rosmomisia tapahtuu usein näillä
seuduilla, sillä toisella puolella Kuollutta merta ja Jor-
danin »virtaa löytylvillii »vuorilla asuu hurjia Beduini-
heimoja, jotka silloin tällöin joukottain tuletvat ludean
puolelle ja ryöstäwät kaikki mitä heidän tiellensä sattuu.
He »vetäytyivät sitte takaisin lvuoristoonsa, jonne turkki-
laiset hallitusmiehet eiwiit tohdi heitä seurata. Matkus-
tajat kulketvat sentiihden aina wahwan wartiajoukon tur-
missa Jerikoon, sillä muuten pelkiiiilviit he lankeewansarosmom käsiin.

Muutamia piiitviii ennen, kuin läksimme matkallem-
me, oli kolme eri matkustaja-seuruetta matkalla Jerikoon
saanut rosmot kimppuunsa. Mi näistä joukoista tuli
kokonaan paljaaksi ryöstetyksi; kahdelle toiselle, jotka oli-
wat wiikewiimmiit, onnistui kartoittaa roslvot ja pelastaa
itsensä. Ihtci näistä matkustajista, nimittäin erästä Ame-
rikalaista, kohtasi se koma onni, että, kun hän latasi pys-
syänsä, tämä yhtäkkiä laukesi ja luoti käwi hänen kä-
teensä.

Kun nyt päätimme lähteä tälle retkelle, pyysimiit
kaikki, jotka samoina piiilvinii aikoiwat käydä Kuolleella
merellä ja Jordanilla, että saisitvat yhtyä meidän seu-
raamme, joten meistä tuli jotenkin lukuisa joukko, yhteen-
sä yksitoista matkustajaa ja kaksi tulkkia. Me olimme

Mlliöll Anelleelle merelle, 3oräamlle ja 3eliK««n.
KydeKsäs clukn.
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hylvästi »varustetut kaksipiippuisilla pyssyillä ja relvol-
wereilla, niin että olisimme woineet ampua yhdellä haa-
waa 60 laukausta. Jerusalemissa olimme mourannect he-
wosia sekä itsellemme että tulkeillemme ja muuleja tama-
raimme kuljetusta warten. Mukawuuden »vuoksi otimme
me »viisi erämaan kumppania ainoastaan yhden teltin
mukaamme; sillä yhden yön tulimme lepäämään eräässä
luostarissa ja ainoastaan yhden yön täytyi meidän lviet-
tiiii teltissii, jonka ajan saatoimme olla kuinka suuressa
tungoksessa hylviinsii.

Meidän seurassamme oli neljä Amerikalaista, kol-
me Englantilaista ja taksi Schiveitsiliiistii sekä L. ja minä.

Me olimme tehneet »välipuheen erään Beduini-
sheikin kanssa, että hän miehinensii seuraisi meidän kapi-
neitamme ja suojelisi niitä, ja jos jotakin katoisi, olisi hän
weltvollinen palkitsemaan »vahingon.

Varhaiseen tiistai-aamuna oli laitti malmisna.
Kun kaikki olimme koossa, oli meitä oiivallinenratsumies-
joukko. Jätettyämme Jerusalemin ja ratsastettuamme yli
Gihonin lakson, ajoimme täyttä nelistä yli toisella puo-
lella olelvlln ylängön sitä tvuoriseutua kohden, jossa Beth-
lehem on, sillä Bethlehem antaa suoraan etelään Jeru-
salemista.

Ihden tiimaisen ripeän ratsastuksen perästä saa-
muimme tähän kaupunkiin. Me ratsastimme sen kapei-
ta, epäsäännöllisiä katuja pitkin sille suurelle amonaiselle
paikalle, joka on niinkutsutun lesuksen syntymisen kirkon
ulkopuolella. Täällä oli joukko wanhoja ja nuoria Bet-
lehemiläisiä koossa. Kaikki he tahtomat ansaita jotakin
joko pitämällä meidän hewosia tahi myymällä yhtä ja
toista rihkamaa muistoksi Bethlehemistci.

Me käwimme wielii kerran katsomassa kirkkoa kaik-
kine kappeleinensa ja muistoinensa ja pitkitimme sitte
matkaamme.

Nyt ratsastimme alas sitä jyrkkää »vierrettä myö-
ten, jonka päällä lesuksen syntymäkaupunki on. Ihana
oli näköala kaupungista yli ympärillä olemain muorien
ja laaksoin, somalta näytti kaupunki, kun tuolta alhaalta
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lakson pohjasta sitä katselimme. Paikan rikkaat, suloiset
muistot kirkastamat koko tämän maiseman ja tekemät sen
pyhissiitvaeltajan silmissä enemmän kuin yhdessä suhtees-sa kauniimmaksi mitä hän milloinkaan on nähnyt.

Jätettyämme Bethlehemin, ratsastimme itään päin
jylhän, Wuorisen ludean kautta. Eräässä jotenkin alva-rassa laaksossa kaupungin läheisyydessä näytetään niitä
ketoja, joilla paimenet samat sanoman lesuksen syntymi-
sestä. Samalla paikalla on Manhan kirkon rauniot.

Täältä aioimme käydä niinkutsutulla Frank-lvuo-
rella, jossa Herodeksen haudan sanotaan oleman. Tämä
muori on »vähiin matkan päässä tieltä. Me jätimme
sentiihden tänne muulimme, joiden meidän sheittimme ja
hänen miestensä turmissa piti jatkaa matkaa suoraa tietä
luostariin, sillä aikaa kuin me loppupuolella piimää teim-
me tämän retken syrjään päin. Suurin maikeus oli op-
paan saamisesta, sillä ne miehet, joita siihen kehoitimme,
eiwiit sanoneet uskaltamansa käydä »vuorelle, sillä he pel-
kiisiwiit Beduineja, jotka asustelmat näillä tienoin. Vih-
doin lupasi yksi miehistä seurata meitä kappaleen mat-
taa, sitte saisimme opastaa itseämme niin hywin kuin
moimme. Seutu, jonka liipitse ratsastimme oli yhtä mit-
taa jylhää ja autiota ja tie toisinaan melkein mahdotoin-
ta kulkea. Kun sillä tawoin hywiin hetken olimme rat-
sastaneet saamuimme sangen korkean muoren juurelle.
Vuorelle mielvii tie oli warsin lvaikea ja käwi toisinaansuoraan yli alastomain kallioin, jossa helvoset luiskahte-
litvat ja kompastuitvat joka askeleella. Useat hemoset me-
niwiit nurin niskoinsa, maan ei kuitenkaan kukaan meistä
Vahingoittunut. Tohtori Nickels'n hemonen lankesi muis-
taakseni kolme kertaa; herra Moorin kerran. Toisen tul-
kin hemonen luisti alas eräältä liukkaalta kalliolta; tulkki
putosi selästä ja »vieri toiselle puolelle, hemonen toiselle.
Kun sillä tawoin näin kumvpanieni suistuwan nurin yh-
den toisensa perästä, katselin omaa »valkoista, »vilpasta
arabialaista hemostani, annellen kuinka hän tepastelisi
tuolla epätasaisella tiellä, joutumatta kumppaniensa koh-
taloon. Ihtiittiii keskeytyin aatoksissani, kun hemoseni
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astui isolle wierukiwelle, joka luiskahti syrjään päin, ja
seurauksena oli että me kumpikin menimme kuperkeik-
kaa. Hemonen lankesi nimittäin turmalleen ja keikahti
yli niskainsa, niin että hän makasi seliillänsii katviot päin
tailvasta. Samassa tilassa olin minä myös hemoseni
»vieressä ja toinen jalkani oli joutunut hänen selkänsä
alle. Paitsi jalkaa, joka »vähiin litistyi, en muuten kär-
sinyt mitään »vahinkoa.

Tuon hankalan tien tähden olimme joutuneet niin
hajalle, että, kun ensimäiset jo oliwat ehtineet »vuoren
huipulle, oliwat jälkimmäiset wielii lähellä sen juurta.

Kun ensimäiset meistä ehtiwiit wuorcn harjalle,
hawaitsiwat he kappaleen matkan päässä »viisi aseellista
Beduinia, jotka, niin pian kuin huomasmat »vieraat, juok-
silvat suoraan heitä kohden, »varmaankaan ei missään ys-
tiitviillisessä aikomuksessa. Kun nyt saamuimme kukku-
lalle yksi toisensa perästä, ja he sailvat nähdä meidän
lväkelviin joukon kokoontuneena sekä huomasimat meidän
hywin tvarustetuiksi aseilla, seisahtitvat he yhtäkkiä ei-
wiitkii lähenneet meitä enää askeltakaan, maitta me huu-
simme heille tulemaan lähemmäksi sanomaan meille tietä
Franklvuorelle, jonka kukkula näkyi etäällä. Mies, joka
tähän saakka oli meitä opastanut, ei sanonut uskaltaman-
sa tulla etemmiiksi, jonka tähden nyt saimme pötkiä eteen-
päin omin piiimme, miten parhain lvoimme.

Eräällä töyräällä juuri »vastapäätä sitä »vuorta,
jolla me olimme, huomasimme sangen suuren Beduini-
leirin, ja niin pian kuin sikäläiset Beduinit meidän ha-
waitsiwat, nostiwat he hirlveiin melun ja yksi joukko tuli
täyttä juoksua meitä wastaan, riekuen ja riiiikyen, »vilku-
tellen sapeleitansa ja ladattuja pyssyjänsä, ja kottvasen
ajan perästä läksi wielii aseellinen ratsasjoutto Beduinein
leiristä täyttä nelistä meitä kohden. Miehet heiluttiivat
pitkiä keihäitänsä ja paljaita sapeleitansa ja koettimat saa-
da niin lviikewiiä sotahuutoa toimeen kuin mahdollista.

He lähemmät nyt ailvan pikaisesti ja omituista oli
heitä nähdä. lalkalviiki tuli juostentaholtaan minkä jak-
soi, ja ratsuwiiki ajaa ryöpytti täyttä lauttaa tulisten,
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hurjain helvosten selässä tietä myöten, joka näytti ole-
man tehty ainoastaan wuoriwuohia ja gaselleja »varten.

Me kysyimme urholliselta, alati matamalta tulkil-
tamme mitä hän nyt luuli tapahtuvia»». Hän ei sano-
nut lvarmaan tietämänsä. Hän antoi meille kuitenkin
»vihiä siitä, että nuot saaliinhimoiset Beduinit kyllä ryös-
tiiisilvät, minkä waan woisiwat, mutta koska meillä ei ol-
lut mitään tamaraa muassamme paitsi aseitamme, luuli
hän mannaan etteimiit he tekisi meille mitään. Hän ke-
hoitti meitä maan pysymään koossa ja ratsastamaan lä-
helle heitä, että hän möisi puhua heidän kalissansa.

Muutaman minutin perästä olimme juuri lähellä
toinen toisiamme. Meidän tulttimme huusi silloin heille
ja sanoi meidän oleman matkustamia, jotka tahdoimme

katsella maisemaa ja ettemme aikoneet tehdä heille mitään
pahaa, elleitviit he hyökkäisi meidän päällemme. He lviih-
tyimiit nyt ja katseltuansa meitä tarkoin, tulimat he mar-
sin ystiilviillisiksi, antoimat meille jokaiselle kättä ja ky-
syilviit eilviitkö saisi teurastaa muutamia lampaita ja an-
taa ne meille ruoaksi; mutta koska tiesimme, että he sitte
ottllismat niistä »viiden-, kuuden-kertaisen hinnan, kiitim-
me waan heidän ystiiiviillisestii tarjoomuksestansa ja tyy-
dyimme omiin elviiisiimme.

Astuttuamme ätas hewostemme selästä, istahdim-
me maahan niin mukamaan asemaan kuin mahdollista
ja söimme atrian, jolla aikaa Beduinit meitä «uteliaasti
tarkastelmat.

Kun sitte pyysimme heitä näyttämään meille tietä
Frankmuorelle ja sieltä Mar-Saban luostariin, niin
läksi neljä Beduinia meitä opastamaan, saaduksensa siten
neljiinkertaisen maksun.

Joku ehkä kummastunee, että otimme oppaiksimme
näitä miehiä, jotka oliwat osoittaneet olewansa meidän
»vihollisiamme; olisiwathan he helposti woineet wiedii
meidät tietämättömiin, tappaa meidät ja ryöstää tama-
ramme ilman kenenkään näkemättä. Mutta tassa ci
meillä muuta neumoa ollut, meidän oli tyytyminen op-
paasen, joka siksi tarjoutui.
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Hylviu omituista oli nähdä millä tawoin Ali me-
netteli oppaamme kanssa, luulotellaksensa häntä että hän
nyt oli meidän mallassamme. Hän käski tohtori Nickels'-
in kirjottua paperille mitä hän sanoi hänelle. Hän kut-
sui nyt suurella äänellä esille sen miehen, joka oli tar-
joutunut meille oppaaksi ja liuskasi hänelle sanomaan ni-
mensä. Kun mies nimensä oli sanonut, käski hän tohto-
rin kirjoittaa jotakin paperillensa, että Beduini luulisi
hänen kirjoittaman kirjaan koko keskustelun. Sitte kysyi
Ali samalla tylyllä, käskemällä äänellä, kuinka suuri hä-
nen perheensä oli ja kuinka monta kuttua ja lammasta
hänellä oli. Kaiken sen aikaa istui tohtori ja kirjoitti,
luoden Beduiniin tuimia, läpitunkemia silmäyksiä.

Kun Ali oli lakannut kysymästä ja tohtori oli pis-
tänyt tuon tärkeän paperin potvitaskuunsa, luuli meidän
oppaamme todellakin olemansa meidän »vallassamme ja
arlveli että jos hän tveisi meidät harhaan, hän itse ynnä
koko hänen perheensä tapettaisiin ja hänen karjansa
myytäisiin.

Sillä tawoin taattuamme meille oppaamme uskolli-
suuden, läksimme matkaan.

Nyt samvuimme miimeinkin tuolle mainitulle »vuo-
relle, joka nousee sokurikeon-tapaisena ylös ilmoihin. Me
nousimme sen kukkulalle ja näimme siellä sangen suuren
rakennuksen rauniot, jonka muutamat matkustajat omat
luulleet Herodeksen haudaksi, muutamat romalaiseksi lin-
noitukseksi, joka jälkimmäinen otaksuminen näyttää minusta
todenmukaisimmalta. Koko piiilviikauden oli riehunut an-
kara myrsky, joka erittäinkin täällä muoren huipulla tun-
tui erinomaisen tuimalta; niin wiikewii oli myrskyn
moima että se oli wiedä meidät muassaan.

Me pitkitimme matkaamme ja saamuimme illalla
luostariin.

Asemansa puolesta on Mar-Saban luostari mer-
killisin kaikista luostareista koko Palestinassa. Luonto
on niin jylhä ja mahtawa, ettei sitä woi kmvatataan.
Luostari kaikkein torneinsa, kappeleinsa ja rakennustensa
kanssa töröttää jyrkällä kalliolla, joka melkein pystysuo-
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rasti suistuu alas Kidronin ojaan. Sitä ympiiröitsetviit
korkeat wahwat muurit ja se näyttää pikemmin »voitta-
mattomalta, kotvaan lvuoreen hakatulta linnoitukselta, kuin
rauhalliselta luostarilta, hiljaisten munkkien syrjäiseltäko-
dolta. „Milloinkaan", sanoo muuan matkustaja tästä luos-
tarista, „ei erakko olisi »voinut »valita sopilvampaa paik-
kaa kolkkoa yksinäisyyttä ja hiljaista hartautta »varten
kuin Mar-Saban lakson".Luostariin tullaan rautaportin kautta, joka onniin
paksu ja jykeii, että se melkein kestäisi meidän ajan ka-
nunainkin ampua. Meitä otettiin ystiiiviillisesti was-
taan luostariin ja munkit niiyttmiit meille tuikkia siellä
löytylviii pyhiä paikkoja. Pyhin niistä oli kenties S:t
Saban oma hauta.

S:t Saba oli nimittäin luostarin perustaja ja
häntä mainitaan ihmeen pyhäksi. Hän oli syntynyt Kap-
padokiassa m. 439. Ihan nuorena tuli hän Palestinaan
ja matkusteli ympäri maata, etsiätsensii itsellensä mie-
luista totia. Vihdoin seisahtui hän tähän jylhään »vuo-
renrotkoon, jossu hän asui eräässä luolassa, jota lvieliikin
näytetään. Hänen erinomainen pyhyytensä houkutteli »vä-
hässä ajassa hänen ympärillensä koko joukon erakkoja, ja
hän perusti täällä wihdoin munkkiluostarin, jolla mielä
on hänen niinensä.

Täällä olelvat munkit elämät erinomaisen ankarain
sääntöjen jälkeen, he emät milloinkaan maista lihaa,
eikä yksikään nainen saa tulla luostarin muurein tehän
sisään. Kuitenkin moi matkustaja pian halvatta, että
maikka he owat syömättä wiikewäii ruokaa, eiwiit he kum-
minkaan moi olla nautitsematta wiikewiii juomia.

Tässä samoin kuin melkein kaikissa muissa Pales-
tinassa olemissa luostareissa, on useasti muuttein meri
lvuotanut. Persialaiset ryöstitviit Mar-Sabaa feitsem-
miinnellä muosisadalla, jolloin enemmän tuin neljäkymmentä
munkkia surmattiin. Muhamedilaiset omat sittemmin useat
kerrat tvalloittaneet tämän paikan, aina harjoittaen täällä
tumallista julmuuttansa. Vielä tänä päiwänä kuleksii
erämaan hurjia poikia sen muurien ympärillä jakiiyttiii-
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Varhain seuraamana päiwänä läksimme luostarista
ja kuljimme Kuolleelle merelle wiewiiii tietä myöten, joka
luiterti monipolwisena ludean jylhäin »vuorten »viilissä.
Vartia wiiti, joka meitä seurasi, oli näillä tienoilla hy-
win tarkka ja warowa. Sheitti lähetti aina muutamia
aseellisia miehiä edeltäpäin niille muorille joiden ohitsi
meidän mattamme käwi, tiedustellaksensa oliko rosmoja
»väijymässä meitä noissa ahtaissa »vuorensolissa. Minun
on tunnustaminen, etten milloinkaan ole nähnyt ilkiö-
töille sopilvllmpia paikkoja kuin nämä seudut, joiden lii-
pitse näinä piiminä matkasimme. Silloin tällöin tuli
Moabin »vuoret niikylviin tuolla toisella puolella Jorda-nia ja kun tiesimme niillä asuman Beduineja, jotka enim-
miistiiiin elämät roslvoomisesta, ei meidän shcittimme
lvarolvaisuus näyttänyt liialliselta.

Me lepäsimme täällä yötä kahdessa isossa muta-
massa huoneessa, ja kaikki oli malmistettu niin hywin,
ettei parempaa toimoa »voinut. Moneen aikaan emme
olleet letviinneet katoksen alla, emme sitte kuin Sinain
luostarista läksimme; sillä Jerusalemissa ollessamme
olimme tähän asti yhä asuneet telteissiimme.

silviit warmaankin hywiiksensii ensimäistä tilaisuutta, ryös-
tciiiksensä tätä luostaria, jota pidetään rittaimpana toto
Palestinassa.

Pari tiimaa ratsastettuamme olin minä kuulemi-
nani Mlllitushuudon lviihän matkan päästä, mutten lvoi-
nut eroittaa mistä se tuli, sillä me kuljimme nyt kor-
keita muorilta ympiiröttyissii ahtaissa ja pienissä laak-
soissa. Ratsastettuani muutaman askeleen eteenpäin ja
tultuani toiseen laaksoon, näin yhden tulkeistamme ma-
kaaman tainnuksissa maassa ja muutamat matkakumppa-
neistamme seisoman hänen ympärillänsä. Hemonen oli
nimittäin potkaissut häntä ja isku oli sattunut hänen tu-
peisinsa. Hänellä oli suuri leweä »veitsi lvyölliinsii ja
onneksi oli kalvion isku sattunut juuri »veitseen, muuten
olisi hän »varmaankin menettänyt henkensä; »veitsi oli ko-
konaan käyristynyt. Tuo mies parka tointui pian taa-
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Eräs Franstalainen, jota oli käynyt Kuolleella me-
rellä, kertoi minulle kerran kotimaassani, että hän täy-
dessänsä täällä oli syönyt tästä merestä pyydettyjä ta-
loja; minä ihmettelin sitä silloin suuresti, mutta nyt sel-
keni minulle asia, ja minä ymmärsin että jos hän todel-
lakin oli syönyt kaloja täällä, oli ne saatu Jordanin
laskupaikoilta, jossa ei wirran wesi wielii ollut ehtinyt
sekaantua Kuolleen meren myrkyllisiin nesteisin, sillä niis-
sä ei moi mikään elää.

Kuollut meri on hirmuisen suuressa laaksossa, ulot-
tuma pohjasta etelään, Hermanin muoren juurelta
Akaban poukamaan asti, joka on Punaisen meren itäi-
nen lahdete. Tätä laaksoa kostuttaa medellään tuo kau-
nis raitis Jordanin »virta, joka laakson pohjoisessa osassa
juoksee läpi Genesarethin järlven eli Galilean meren ja
sitte luikertaa pitkin laakson, kunnes se laskeuu Kuollee-sen mereen. Tätä pitkää laaksoa ympäröimät kahden
puolin korkeat »vuoret, aina Hebronista ruweten Aaku-
baan asti. Kuollut meri on alhaisin paikka maan päällä;
sen pinta on 1,300 jalkaa alempana talvallista meren

Mikä merkillinen meri! Vesi on kirkas kuin liipi-
kuultamin lasi ja katkeraa, kuin katkerin suola. Sen pi-
meässä pohjassa mallitsee ainoastaan kuolema samoin
kuin sen rannoilla, jotka owat erämaita ja kaljuja
talttimuoria.

Noin kolme-tiimaisen ratsastuksen perästä aukeni
näköala »vihdoinkin ja me saamuimme tuolle awaralle
lakeudelle Kuolleen meren ja Jordanin »varrella. Oike-
alla puolellamme näimme tämän ihmeellisen meren ja »va-
semmalla kädellä Jordanin mirran kauniin laakson, jossa
wihreiiltii wiwahtawa juowa osoitti tuon pyhän wirran
monimutkaista uomaa. Se mihannuus, jonka näimme,
lähti nimittäin tuosta rikkaasta kaslvullisuudesta molem-
min puolin mirtall.

Me ratsastimme yli lakeuden Kuolleen meren
rannalle.

sen, mutta sai kärsiä suuria »vaimoja koko loppupuolen
matkaa.
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pintaa. Tämä seikka »vaikuttaa, että tässä laaksossa, erin-
omattainkin Kuolleen meren läheisyydessä, on tuskin
kärsittötvii kuumuus. Meren ympärillä olemat seudut
omat kokonaan wulkaanillista luontoa; siellä laivataan
usein laamaa ja tulitiiven kappaleita. Toisinaan, erit-
täinkin kuumana muodenaikana, nousee maasta myrkyl-
lisiä tulikmen höyryjä, jotka oivat kotvin waarallisia ter«
weydclle. Meidän tulttimme kertoi kuinka hän eräänä
kesänä tuli muutamain matkustajain seurassa Kuolleelle
merelle, jolloin yksi matkustajista tuli niin loivasti sai-
raaksi, että hänet täytyi niin pian kuin mahdollista lviedii
takaisin Jerusalemiin.

Niinä piiminä, jolloin lviilvyimme Kuolleen me-
ren läheisyydessä, oli ilma erinomaisen raitis, niin ettei
meillä ollut mitään haittaa siitä kuumuudesta, joka tawal-
lisesti täällä rasittaa matkamiestä.

Paitsi lalvaa ja tulikilveii on usein löydetty paljon
maanpihkaa joko juoksetvana meren pinnalla tahi »viskat-
tuna rannoille; erinomattainkin on sitä talvattu maan-
järistysten jälkeen, jotka emät ole harminaisia näillä
kummallisilla seuduilla. Tohtori Robinson puhuu matka-
kertomuksessaan, että täällä asumat Arabialaiset oliwat
kertoneet hänelle, kuinka »vuoden 1834 maanjäristyksen
perästä meri oli ajanut rannalle maapihkaa suuressa
määrässä kaakkoiselle kulmalle, ja että muoden 1837 maan-
lvlllvistuksen perästä sitä nähtiin ihmeteltämän paljon
uiskenteleman merenpinnalla, kunnes se »vihdoin ajautui
maalle tautiselle rannikolle. Nämä halvainnot cmsaitse-
wat todellakin suurta huomiota, kun niitä merrataan sii-
hen mitä raamattu kertoo näistä seuduista.

Lähes 4000 tvuotta takaperin, kun paimenten riidat
pcckoittiwat Abrahamin ja Lotin erkanemaan toisistansa,
silmäili tuo jälkimmäinen Bethelin ylängöltä itäänpäin
»viertuwiiii maata ja »katseli kaiken Jordanin lakeuden;
sillä se oli medestä »viljainen: ennen tuin Herra Sodo-
mcm ja Gomorran hukutti, oli se niinkuin Herran yrtti-
tarha, niinkuin Egyptin maa. Ia Lot »valitsi hiinellensii
koko sen lakeuden Jordanin tykönä, ja matkusti itiiiin-
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päin" (1 Mos. K. 13: 10,11). Maata kuwaillaan sitte
likemmin, kun seuraamassa luivussa puhutaan Siddimin
laaksosta, jossa nyt on suolainen meri (1 Mos. K. 14:3),
ja joka laakso runsasten liihteittensii ja miljaivain ketoinsa
kanssa, keskellä erämaita ja »vuoria, olikvin wihannoitsewa
Eedeni, kvin Herran sulomen yrttitarha. Mikä eroitus
tämän kumauksen ja sen aution, elottoman maiseman wä-
lillä, joka samalla paikalla nyt nähdään!

Raamattu puhuu sitten niistä kauhistamista syn-
neistä, joita Sodoman ja Gomorran setä niitä lähellä
olelvain kaupunkein asukkaat harjoittmat, ja kuinka enke-
lit kiilvilviit Abrahamin luona, joka silloin asui Mamren
tammien siimeksessä, ja kuinka hänelle edeltäpäin ilmoi-
tettiin mitä Siddimin lccksolle tapahtuma oli. Tämän
kuultuansa rukoili Abraham, joka muisteli siellä asumaa
sukulaistansa Lotia, hartaasti Jumalaa, ja Herra lupasi
wihdoin hänelle, että jos hän löytäisi kymmenen lvcmhurs-
kasta Sodomasta ja Gomorrasta, ei Hän hukuttaisi noita
jumalattomia kaupunkeita (1 Mos. K. 18). Abraham
palasi silloin majaansa; mutta warhain seuraawana aamuna
tuli hän uudestaan samalle paikalle, jossa hän oli puhu-
nut Herran kanssa ja katseli Sodomaan ja Gomorraan
päin ja kaiken sen maan lakeuteen, ja näki että sawu
nousi maasta niinkuin pätsin samu (1 Mos. K. 19: 28).

Kuinka Herra oikeastaan »hiitvitti Sodoman ja
Gomorran", ei ole lähemmin kerrottu; raamattu sanoo
maan: »ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran
päälle tulikitvcii ja tutta taiwaasta ja kukisti ne kaupun-
git ja kaiken sen lakeuden niin myös kaikki niiden kau-
punkein asumaiset ja maan kaslvon" (1 Mos.K. 19:24,25).

Kenties oli tähän kauhistumaan paloon syynä joku
maanalaisen tulen maikuttama maanmullistus, jolloinmaa
repesi ja tulisia laawa-wirtoja ja kokonaisia pilmiii tuli-
kilveii ja palamaa maapihkaa syöksihe korkealle ilmoihin ja
sitten putosimat alas turmiollisena tulisateena.— Kaikki pa-
loi tuhaksi, kaupungit, niiden asukkaat, kaikki mitäkedolla kas-
moi ja mielä ketokin, josta sanotaan että Siddimin laak»sossa oli monta maapihkakuoppaa (1 Mos. K. 14: 10).
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Tämä maassa olema palama aine, jokakohta syttyi tuleen,
esti noita tuomitutta asukkaita pakenemasta jaenensi hirmut-
tawlllla lamalla tämän kauhean romion liekkejä, niin että
kolo paikkakunta oli tulen ja samun peitossa ja näytti
Abrahamin silmiin yhdeltä ainoalta palamalta pätsiltä.
Halennut maa näyttää sitte nielleen nuo hiilvitetyt kau-
pungit samoin kuin koko niiden läheisyydessä oleman seu-
dun, kunnes kaikki »vajosi ja sillä tawoin syntyi maan sy-
lvin laakso — oikein jiittiläishauta, täynnä myrkyllisiä
höyryjä ja kuollettlllvia huuruja, ja kun Jordanin raitis
liihdewesi, joka ennen toi siunausta Siddimin hedelmälli-
sille kedoille, nyt kokoontui Sodoman ja Gomorran hau-
taan, syntyi siitä tuo ihmeellinen meri, jota syystä sano-
taan Kuolleeksi mereksi.

Sen tapainen on raamatun yhtä manha kuin yksin-
kertainen kertomus tämän paikan historiasta, ja seudun
nykyinen tila ja oppineitten tutkimukset todistamat että
täällä kerran on tapahtunut kauhistmvia asioita, ja koko
tämä meri on mielä suurena ihmeenä, yhtä suurena ainakin
kuin Sodoman ja Gomorran hämitys.

Me pysiihdimme nyt tämän merkillisen meren au-
tiolle rannalle ja lepäsimme täällä muutamia tiimoja.
On jo mainittu, että mesi on erinomaisen kirkasta, mut-
ta tawattomlln katkeraa, ja on laskettu, että kun tamalli-sessa merimedessä on 4 osaa sadasta suolaa, on Kuolleen
meren medessä 26V4 osaa, joka »vaikuttaa sen että tämä
mesi on »viidettä osaa painawampi kuin lvaltameren mesi.
Tästä syystä on mahdoton »vajota Kuolleesen mereen;
ihmisen ruumis ui sen pinnalla melkein yhtä kemeästi
kuin kortti tumallisella medellä. Me olimme usein kuul-
leet puhuttaman tästä merkillisestä seikasta ja saimme
nyt tilaisuuden itse sitä koetella, jonka useimmat meistä
tekmiit sillä aikaa kuin aamiaista malmistettiin. Kylpy
oli marsin wirkistiiwii; mutta pitää tarkoin »varoa, ettei
mesi pääse silmiin, sillä se kirmentelee sanomattomasti,
eikä sitä saa ottaa suuhunkaan, sillä silloin on »vaarassa
läkähtyä. liilestiipiiin tunsimme kirmentelemisen ihos-samme, joka ei loppunut ennenkuin wastc» lnuutamien
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Aikomuksemme oli ollut käydä katsomassa näitäkin
seutuja, mutta me pelkäsimme hellettä ja aikamme oli
myöskin täpärällä, jonka tähden muutimme ennen tehdyn
matkasuunnitelmamme. Jätimme siis Kuolleen meren ja
käänsimme kulkumme Pohjoseen päin. Vähän enemmän
kuin tiiman ratsastettuamme yli aivaran lakeuden joten-
kin hytviiii tietä, jolla saatoimme ajaa aika mauhtia, saa-
muimme tuolle »pyhälle mirralle", kuuluisalle Jordanille.
Kun lähestytään tätä lvirtaa, nähdään tiheän lehlvistön
molemmin puolin reunustaman wirran uomaa. Itse
»virtaa ei mielä näy ollenkaan; masta silloin kun tullaan
keskelle tuota tuuheata lehdittöii, näkyy »virta tuolla ka-
pean mutta sytviin laakson pohjassa kirkkaana kimaltele-
»van. Tämän uoman molemmat äyräät kaswawat run-
saasti puita ja pensaita, jotka wirran reunalle muodos-
tamat tiheän, melkein liipipiiiisemättömiin seinän. Näiden
ihmeen ihanain äyrästen millissä juoksee tuo raitis mirta
hywiillii »vauhdilla. Sitä katselee mielellään niin kaiman
kuin mahdollista. Jordan oli semmoinen, kuin olin sitä
itselleni kuivaillut, ja joka sen on kerran nähnyt, sen mie-

tuntien perästä. Samana päiwänä saimme uida tuossa
raittiissa ja kauniissa Jordanissa.

Kuolleen meren läntiset ja eteläiset rannat ansait-
semat huomiota, mutta sinne wiewii tie on hankala ja
muutoinkin sangen määrällinen tuon polttaman helteen
tähden, ja siellä asumiin Beduineihin ei ole paljon luot-
tamista. Kunnaalla juuri lähellä meren kaakkoista kul-
maa omat tuon »vähäisen Zoarin kaupungin rauniot, jon-
ne Lot tvietiin sen kauhean piimiin koittaessa, joka oli
Sodomalaisten wiimeinen piiiwii. Jos sitte ratsastat
pitkin eteläistä rantaa, kohtaat lähellä meren lounaista
kolttaa eriskummaisen muoren tahi oikeimmin »vuorijonon,
joka ulottuu luoteesen päin yli 2/4 peninkulmaa. Kun
tätä likemmin tutkistelet, hamaitset koko lvuoren olelvan
puhdasta kilvenniiissuolaa. Suuria lohkareita on pudon-
nut »vuoren siivuilta ja wiruwat nyt sikin sokin pitkin
rannikkoa.
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lestä ei milloinkaan haihdu tuo ratas mirta kauniine ran-
toinensa ja mielii kauniimpine muistoinensa.

Me seisahdumme miimein sille kohdalle wirran ran-
taa, jossa katoliset pyhissäwaeltajat taivallisesti käylviit,
waeltaissansa pyhässä maassa. Se on pieni, mutta kui-
tenkin aukea paikka, josta woi lähestyä itse wirran reu-
naa, tarlvitsemlltta tunkea tuon tiheän lehmistön liipitse.

Virta on näillä kohdin 80—100 jalkaa leweä ja
10—12 jalkaa sywii; leweimmästä paikasta on se ken-
ties »vähiin yli 150 jalan.

Virran »vesi oli niin »viehättämä, emmekä luulta-
masti enää toistamiseen olisi olleet tilaisuudessa kylpeä
Jordanissa; sentiihden päiittimiit useimmat meistä uida
täällä uudestaan. Kuolleessa meressä pysyimme helposti
meden päällä, täällä sitä mastoin saimme ponnistaa kaikki
»voimamme; muutoin mirta olisi meidät »voittanut ja »vie-
nyt meidät »nuassaan.

Jordanin »virtaan liittyy kalliita muistoja. Tä-
män ylitse käwi lupauksen kansa, tullessaan »valloitta-
maan luivattua maata. Mistä paikasta Israelin lapset
kiiwimiit ylitse, ei woida tarkoin sanoa, siitä ei muuta
tiedetä kuin että se tapahtui lvllstapiiiitii Jerikoa ja että
kansa tuli lakeudelle Moabin »vuorilta. He asettilvat en-
sin leirinsä idänpuoletle Jordania. Seuraawana päiwänä
tiiwiwiit papit »virralle, kantaen liiton arkkia. He seisah-
tumat niin lähelle »virtaa, että heidän jalkansa koskitvat
»veteen ja kaikki kansa seurasi heitä 2,000 kyynärän pääs-
sä. Kun pappein jalat kastumat Jordanin »veteen, joka
silloin »oli täynnä partaasen saakka kaiken elonajan", niin
seisoi se wesi, joka ylimmäiseltä puolelta juoksi, koottuna
yhdessä läjässä sangen kaukana sen kaupungin puolessa,
joka on Zarthanin tykönä; mutta se wesi, joka juoksi alas
mereen, Suolaiseen mereen, »väheni ja juoksi pois; niin
meni kansa ylitse lerikota kohden. Ia papit, jotka kan-
toilvat Herran liiton-arkkia, seisoilvat alallansa kuiwina
keskellä Jordania, kurmes kaikki kansa käwi ylilsi (Jos.
3). Hywii matka wirran uomaa, niin kauwas kuin silmä
woi kantaa kahden puolen, tuli siis kuiiville. Kaksitoista
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kilveii pystytettiin keskelle »virtaa sille paikalle, jossa pa-
pit oliwat seisoneet, ja ne owat siellä wielii tänä päiwänä
(Jos. 4: 9). Toiset kaksitoista kilveii otettiin samalta
paikalta ja pystytettiin Gilgalissa tämän ihmeen muis-
toksi (Jos. 4).

Kenties jakoi Eliaskin tällä samalla paikalla Jor-
danin meden, kun hän Elisan kanssa käwi tämän wirran
yli, mennessänsä Elisan nähden otcttamaksi taimaasen;
ja tassa ehkä Elisakin, takaisin tullessaan, »otti Elian
hameen, joka häneltä pudonnut oli, löi weteen
ja sanoi: tussa on nyt Herra Elian Jumala?"
ja niin jakautui kolmannen kerran Jordanin mesi.

Tällä wirrallll on kuitenkin wielii kalliimpiakin muis-
toja kuin äsken mainitut. Täällä kasti Johannes ja saar-
nasi parannusta syntein anteeksi-saamiseksi. Tänne tuli
toto Jerusalemin kaupunki kuulemaan tätä ankaraa pa-
rannuksen saarnaajaa. Hän usui noissa läheisissä erä-
maissa, ja täällä tunnusti hän itsestään: »minä olen
huutalvan ääni kormessa, lvalmistakaat Herran tietä".
Tänne tuli Jesus Galileasta Johanneksen tykö, että hän
kastaisi Hänen (Matth. 3: 1—13). Tällä kauniilla ran-
nalla sanoi Johannes, nähdessään lesuksen tuleman ty-
könsä: »Katso, se Jumalan karitsa, joka pois ottaa mail-
man synnin. Tämä on se, josta minä sanoin: minun
jälkeeni tulee mies, joka minun edelläni on ollut; sillä
hän oli ennen kuin minä (loh. 1: 29, 30). Tässä mir-rassa kastettiin Jumalan poika — mihittiin suureen kut-
sumukseensa, ja täällä tunnusti Jumala hänestä: »tämä
on minun rakas poikani, johon minä mielistyin" (Matth.
3: 19).

Mainitsin että me pysähdyimme sille paikalle »vir-
ran rannalla, jossa pyhissälvaeltajat taivallisesti käytviit;
tällä paikalla pidetään nimittäin omituisia juhlamenoja
määrättynä päiwänä piiiisiiiisiviikolla joka lvuosi. Piiii-
siäis-maanantaina tulla tullvaa tuhansittain pitkämatkai-
sia pyhissätvaeltajia Jerusalemista alas Jerikoon. Tuo
Mhii autio tie näyttää silloin omituiselta. Joukon etu-
päässä kulkee Jerusalemissa hallitsema turkkilainen Pasha,
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tai se, jonka hän siaansa määrää, aseilla warustetun mies-
joukon kanssa, suojellaksensa kristityitä niiltä rosmoilta,
jotka wielä mäijylviit matkamiestä Jerikoon lvielvän tien
warrella; sen perässä seuraa koko tuo kirjawa ihmisjouk-
ko, jota on karttunut tänne melkein kaikista mailman
osista. Koko joukko sijoittuu nyt lähelle Jerikoa, semmoi-seen paikkaan, josta Gilgal on näkymissä, ja siinä ollaan
yötä ulko-ilmassa. Tuo muuten autio lakeus on nyt
täynnä eloa ja liikettä.

Aamupuolella, kaksi tiimaa ennen auringon nousua,
töräytetiiän leirissä törmiin ja rummun ratinalla anne-
taan merkki lähteä litteelle. Koto joukko lvaeltaa nyt sy-
mimmässä hiljaisuudessa yli tuon mielä pimeän lakeuden
Jordania kohden. He ehtilvät tämän wirran rannalle
ennen piiiwiin koittoa, ja, tvalaistuina aamun mielä him-
meliltä koitteelta, rientiiwiit he täällä Jordanin meteen,
jonka he luuletvat lviruttalvan pois sekä ennen tehdyt että
ivasta tehtiilviit synnit. Muutamat hyppiiiimiit mirtaan
ihan alastomina, mutta enimmät puettuina »valkoisiin
waatteisin.

Pyhissä-lvaeltajain joukosta heittiiylviit Koptilaiset
kristityt kaikkein suurimmalla rohkeudella tuohon »vihai-seen mirtaan; sillä kotimaassaan omat he tottuneet ui-
maan Niilimirran sangen kiireesti juoksemassa medessä.
Näiden kylpelviiin pyhissiimaeltajain joukossa nähdään kai-
ken ikäisiä miehiä ja naisia sekaisin. Täällä auttamat
lapset lvoimattomia »vanhempiansa mirtaan ja tvanhem-
mat kantamat pienokaisiansa kiisilvarsillaan meteen.

Ennenkuin piimii on ehtinyt puolille, on tämä toi-
mitus tehty ja koko joukko on taas siirtynyt leiriin lä-
helle Jerikoa. Puoli°yön aikaan herätetään pyhissiilvael-
tajat uudestaan rummun ratinalla, joka tällä kertaa on
merkkinä palausmatkaan. Vähässä ajassa on koko ih-
misjoukko kadonnut ja tuo suuri lakeus lähellä Jerikoa
ja Jordania on taas hiljainen ja rauhallinen kuin ennen.

Me nousimme taas hemostemme selkään ja aloi-
timme mirkistyneillii moimilla ratsastustamme Jerusale-
mia kohden. Ajettuamme täyttä nelistä yli lakeuden, tun-
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Me olemme nyt taas merkillisellä paikalla. Vai-
kea on sanoa missä wanha Jeriko seisoi. Täällä näkyi
kyllä meidän leirimme ympärillä hajonneita jäännöksiä
hywin »vanhoista ajoista; mutta »vaikea on päättää olvatto
niimiit tuon ikimanhan Jerikon jätteitä, jonka muurit Ju-
mala lvoimallansa kukisti Israelin pasunain kaikuessa,
tai sen saman-nimisen kaupungin jonka Betheliliiinen Hiel
rakensi Ahabin aikana, tai sen Jerikon, jonka Herodes
Suuri osti Kleopatralta ja jonka hän kaunisti ja koroitti
piiäkaupunkeinsa joukkoon.

Täällä tehtyin halvaintoimme johdosta annelimme
leirimme nyt seisolvan »vanhan Gilgalin, waan ei Jerikon
asemalla. losephus sanoo nimittäin Gilgalin olleen 10
»vakomittaa Jerikosta ja 50 Jordanista, ja Jordanista
tähän paikkaan oli ihan sama matka, ja 10 »vakomittaa
meidän leiristämme ludeaan päin löysimme seuraamana
päiwänä hirmuisen suuren »vesisäiliön, joka oli noin 660
jalkaa pitkä ja 460 jalkaa leweä, ja sen ympärillä oli

tui meistä melkein odottamattomalta, kun niin pian saa-
muimme leiriimme, joka oli asetettu siihen paikkaan, jossa
Jeriko muinoin oli; me olimme nimittäin lähettäneet
kaikki tawaramme luostarista suorastaan Jerikoon, niin
että ne tuliwat perille useampia tiimoja ennen meitä.
Me söimme hylviillii ruokahalulla päilviillisemme, jonka
meidän oimallinen kottimme (sama, joka meillä oli erä-maassa ollut) jo oli lvalmistanut yhtä maukkaaksi kuin
ainakin. Iltapuolella joimme L. ja minä teetä yhteisessä
teltissämme kolmen erämaan-kumppanimme kanssa ja pa-
kisimme yhtä ja toista, kun yhtäkkiä maa rupesi lvapise-
maan allamme, niin että teltti lviirisi; me katselimme
kummastuksella toinen toisiamme — tämä oli ensimiiinen
maantiiristys, jota yksikään meistä oli hatvainnut, ja me
olimme kiitolliset, ettei se ollut sitä rajumpi. Hetken
ajan perästä tuliwat toisetkin kumppanimme meidän luok-
semme puhumaan tästä merkillisestä ilmiöstä. Me is-
tuimme sitten yhdessä ja keskustelimme koko iltakauden,
kunnes tuli aika mennä leivolle.
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jotenkin isoja raunioita; me tiesimme siis marinaan että
se Jeriko, josta losephus puhuu, oli ollut tässä.

Gilgalissa, näin kertoo losua, sijoitti Israelin
kansa ensimäisen kerran leirinsä, sitte kuin he liimattuun
maahan oliwat tulleet, ja täällä pystyttilviit he ne kilvet,
jotka Jordanista oliwat otetut (Jos. 4: 19, 20). Täällä
lewiihtiwiit nuo »väsyneet erämaan kulkijat, se sukukunta,
joka Arabian korwessa oli kaswanut siitä kansasta, joka

paetessaan Egyptin orjuudesta neljäkymmentä »vuotta ta-
kaperin meni yli Punaisen meren. Täällä mietti Israel
ensimäistä pääsiäistänsä siinä maassa, joka heidän isillensä
lulvattu oli (Jos. 4: 9. 19. 5: 10).

Täällä näki losua miehen seisotvan edessänsä, jonka
kädessä oli paljastettu miekka, ja kun losua kysyi, oliko
hän Israelin taikka heidän »vihollistensa puolella, sanoi
hän olemansa Herran sotajoukon päämies ja julisti Ju-
malan antaman Jerikon Isralilaisten käsiin (Jos. 5:13,
14. 6: 2). Tähän asetettiin „seurakunnan maja" eli ta-
pernakeli, ja se oli täällä kaiten sen aitaa tuin Israeli-
laiset kiiwiwiit sotaa sisämaassa, kunnes se muutettiin
Silvon (Jos. 18: 1). Gilgal oli sittemmin yksi niisti
kolmesta kaupungista, joihin Samuel eri aikoina kokosi
kansan, tuomarina ratkaistuksensa heidän riitojansa
(1. Sam. 7: 16). Tänne kokoontui kansa uhraamaan
poltto- ja kiitosuhria (1. Sam. 10: 8). Täällä korotet-
tiin Saul Israelin kuninkaaksi ja täällä teki hän sen ri-
koksen, jonka tähden kruunu otettiin häneltä ja hänen su-
multansa (1. Sam. 11:15.13:13,14,15). Tänne kokoon-
tui ludan sukukunta wastaan ottamaan Datvidia, kun
hän palasi pakomatkaltaan (2. Sam. 19: 15). Täällä
toimitti Elisa monta ihmetyötii; hän poisti kuolettaman
aineen myrkytetystä padasta, hän paransi Naamanin,
Syrian maaherran, ja rankaisi palwelijaansa Gehasia
(2. Kun: K. 4: 38. 41, 5). Gilgal näyttää jo »varhain
tulleen hylätyksi ja jääneen autioksi. Tästä paikasta ei
lausuta mitään Juvalaisten »vankeuden jälkeen, eikä lo-
sephuskaan sano sen olleen asutun hänen aikanansa.

Tätä paikkaa nimitetään kuitenkin tätä nykyä leri-
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Seuraamana päiwänä lähdimme liikkeelle sangen
warhain ja käwimme niillä raunioilla, joista ennen olen
puhunut, ja jotta todenmukaisesti owat wanhan Jerikon
jäännöksiä. Ne owat lviihän matkan päässä länteen päin
Gilgalista. Me käwimme tuolla eunen mainitulla mesi-säiliöllä; siitä kulki jono raunioita Pohjoseen päin pitkin
erään kirkkaan wirran kumpaakin rantaa; tämän wirran
nimi oli Kelt ja sen wesi kostutti muinoin Jerikon ym-
pärillä oleman maan, niin että tämä seutu oli ihanan
puutarhan kaltainen. Kelt on maarmaankin sama kuin
Chcrith, jonka reunalla Elias oleskeli Israelissa ivallit-
sewan kolvan nälän aikana ja jonne kaarneet toitvat hä-
nelle ruokaa (1. Kun. K. 17:1—7). Vielä nyt on la-
keus wirran rannoilla »viljeltyä maata ja näyttää kaslva-
tvan runsaasti lviljaa. Kaksi tai kolmekymmentä minuu-
tta kuljettuamme tulimme kauniille lähteelle, nimeltä
Ain-es-Sultan, joka pursuaa erään kummun juurelta.
Tämän mesi koottiin muinoin tuohon suureen säiliöön ja
johdettiin sieltä wesikuljetuslaitosten aivulla noille awa-
rille kentille, jotka sen kautta tuliwat sanomattoman he-
delmällisiksi. Eräässä »vanhassa kertomuksessa Jerusale-
mista ja sen lähitienoista on mainittu, että Jeriko neljän-
nellä muosisadalla seisoi erään tvuorenseliinteen juurella
IV2 romalaisen penikulman päässä lähteestä. Tämä so-
pii ihan tesmiilleen yhteen sen kanssa, mitä me paikalla
halvaitsimme. Keltin rannoilla olemat rauniot, tuon suu-
ren »vesisäiliön luona, olismat sillä tawoin tuon Uuden
Testamentin aikaisen Jerikon jäännöksiä, jonka Herodes
kaunisti, ja itse lähteellä löytywiit muistomerkit osoittai-
silvat tuon wanhan saman-nimisen kaupungin asemaa.

Meidän on tässä taasen »vähiin seisahtaminen, luo-

toksi, jonka tähden minä käytin tätä nimitystä mainites-
sani leirimme olleen sijoitettuna Jerikon lähelle.

Täällä wanhan Gilgalin tienoilla on nykyään muu-
tamia samikojuja, ja näissä asuu Beduineja, jotka osaksi
wiljelewiit tätä awaraa lakeutta. Keskeltä heidän kyläänsä
kohosi wanha mahtama torni, jonka ristiretkeilijiit luulta-
vasti omat rakentaneet.
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daksemme silmäys Jerikon historiaan. Me olimme
täällä keskellä näitä ainoita jäännöksiä siitä kaupungista,
jonne losua lähetti tvakojat Moabista, ja tuolla taka-
namme oliwat ne »vuoret, jossa lvakojat Rahabin kehoi-
tuksesta piiliwiit kolme piiiwiiä, mäiilttiiiiksensä tataa-ajajia
(Jos. 2). Herran käskystä käwi Israel, liitonarttia kan-
taen, tämän kaupungin ympäri 7 piiiwiiä; ja seitsemän-
tenä päiwänä, käytyänsä 7 kertaa sen ympäri, puhalsimat
papit törmiin ja kaikki kansa nosti suuren huudon ja
muuri jakosi itsestänsä ja kaikki kansa itse kukin
kohdastansa astui kaupunkiin, ja he moittimat
kaupungin (Jos. 6). Jeriko kukistettiin silloin tyttö-
nään; ja siitä langetettiin tämä tuomio: »kirottu olkoonse mies Herran edessä, jota nousee ja rakentaa tämän
Jerikon kaupungin; koska hän laskee siihen perustuksen,
niin kadottakoon esikoisensa, ja koska hän rakentaa sen
portit, niin kadottakoon nuorimman poikansa" (Jos. 6: 26).
Viiden sadan »vuoden perästä rakettiin kaupunki uudes-
taan ja tama tuomio täytettiin. Ahabin aikana rakensi
Betheliliiinen Hiel Jerikon, ja hän menetti lvanhilnman
poikansa Abiramin, kun hän laski perustuksen, ja nuo-
rimman poikansa Segubin, kun hän pystytti portit, niin-
kuin Herra Josvan Nunin pojan kautta sanonut oli
(1. Kun. K. 16: 34). Täällä oli melkein alituinen koulu
Israelin prophetaita Marten. Elias ja Elisa tuliwat alas
Bethelistii tähän kouluun, jonne sieltä oli tuskin piiitvii-
kauden matka. Täältä pitkittitviit he matkaansa yli tuon
aivaran lakeuden Jordanin rannoille ja „prophetain pojat"
seurasilvat heitä etäältä ja seisahtuitvat lviimein kaulvas
heistä ja näkimät heidän käylviin yli Jordanin ja kiilvi-
»viit sitten terlvehtimiiän Elisaa, kun hän yksin palasi.
Täällä paransi Elisa Kelt-tvirran »veden ja teki sen ter-
»veelliseksi ja siunausta tuottamaksi (2. Kun. K. 2).

Sitten ei »virkata Jerikosta pyhässä historiassamitään ennenkuin puhutaan sen palmupuistoista ja bal-
sami-tarhoista siihen aikaan, jolloin Herodes osti sen
Kleopatralta ja wielii enemmän kaunisti kaupunkia. Tämä
uusi Jeriko oli, niinkuin mainittiin, rakettu Kelt-wirran
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rannoille, noin V4penikulman päähän eteläänpäin man-
hasta kaupungista.

Tässä uudessa Jerikossa oli Jesus »vieraana Fake-
uksen luona, joka nähdäksensä mestarin, oli noussut metsii-
wiikunllpuuhun (Luc. 19).

Ennenkuin jätimme Jerikon lakeuden, käwimme eräl-
lä Ain-Dyk nimisellä lähteellä, joka on kauniimpia
lähteitä mitä nähdä saadaan. Se on noin tiiman mat-
kan päässä Jerikosta luoteesen päin. Tie oli erinomai-sen maiivlllloinen ja nousi paikottain yli jyrkkäin »vuorten,
mutta aina niin, että Jerikon suuri lakeus oli näkylvissä.
Naimamme tuli täydellisesti palkituksi, perille päästyämme.
Lähteen kirkas ja maukas mesi kumpuaa kalliosta kahden
ison yhteenkaslvaneen puun juurelta ja koko liihitienoo re-
hoittaa mihllntamanll, runsas kasmullisena. Joukko maan
puoliraakoja asukkaita oli koossa lähteen ympärillä, kun
me saamuimme paikalle, ja kohta kun he meidän ättäsimät,
potkimat he tiehensä. Luutimat kai meidän karkaaman hei-
dän päällensä. Me huusimme heille tulttimme kautta,
ettei heidän ollut tarmis pelätä. He tuliwat »vähitellen
takaisin ja me puhuimme heidän kanssansa hetken aikaa.

Sitte käännyimme takaisin, ratsastaaksemme suoras-
taan Jerusalemiin. Meidän oli nyt ensiksi ratsastaminen
taipaleen matkaa etelään päin, kunnes tulimme juuri Jeri-
kon kohdalle. Tässä poikkesi tie länteen ja wei meidät
uudestaan ludean jylhille »vuorille, jotka tässä oliwat
miltei jylhempiii kuin ne, joiden ylitse olimme kulkeneet
Kuolleelle merelle. Tuo jyrkkä tie kiertelee ylös pitkin
»valkoisia kalttikiwiwuoria ja huimaamia symyyksiii jää
matkamiehen simulle toinen toisensa perästä. Näiden
»vuorten luonto on todellakin omituisinta ja jylhintii laa-
tua mitä ajatella moi. Tohtori Olin sanoo niistä: „niiyt-
tiiii siltä kuin olisimat nämä »vuoret hellineet perustuk-
siltaan ja joku maanmullistus olisi ruhjonut ne palasiksi,
jättäen ne sitten auringon polttamain siiteitten hälvitettii-
wiiksi". »Ne näyttäivät todellakin siltä", sanoo eräs toi-
nen matkustaja, »kuin olisi tuli tehnyt täällä tuhojansa".

Matkustusta näillä »vuorilla pidetään lvaarallisim-
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Puolipäiwän aikaan saamuimme me Bethaniaan ja
Vethfllgeen Öljymäen juurella ja näimme uudestaan rak-
kaan Jerusalemimme. Siltä puolen, kuin nyt tulimme,
näytti tuo pyhä kaupunki sangen komealta. Kun olimme
tulleet niin korkealle Öljymuorelle, että näköala oli »vapaa,
näimme koko kaupungin yhtaikaa melkein kuin jalkaimme
alla. Tältä puolelta olisi Jerusalem ensimiiisen kerran
nähtämä! Täällä Jesus luultamasti itki Jerusalemia,
aatellessaan mitä tuon kopean kaupungin ennen pitkää
piti kärsimän.

Vihdoinkin saamuimme leiriimme, joka oli Gihonin
laaksossa ja me olimme marsin mäsyneinii yhdeksän limai-sen lvailvlllloisen ratsastuksen perästä. Me lemahdimme
täällä lähes kaksi »vuorokautta, lähteäksemme sitten uudelle
retkelle Filisteacm ja siellä olemille merkillisille paikoille.

pan» matkana koko Palestinassa, ja jossakin näillä tie-
noin ryöstettiin Englantilainen Sir Fredrik Henniker
1820, haamoitettiin ja jätettiin kuoliaana werihinsii
makaamaan.



Tultuamme takaisin Jerusalemiin, käytimme ensi?
maisen piimiin walmistuksiin uudelle rettcllemme. Lejon-
huflvud, joka oli hywin Väsyksissä äsken päättyneen rasit-
taman retken jälkeen, päätti nyt jäädä Jerusalemiin eikä
tahtonut lähteä tälle matkalle, joka oli kestiimii »vähiin yl;
kahdeksan piiilviiii. Hän siirtyi sentiihden eriiiisen kuupun?
gin hotelliin. Jerusalemissa on kolme semmoista, joissa
moi asua hywin mukawasti. Minun oli siis nyt asumi-
nen yksin meidän siewiissii hupaisessa teltissämme, jota
L. ja minä tähän asti olimme yhteisesti käyttäneet, ja
minä kaipasin hytväii ruotsalaista mattatomeriani niin
suuresti, että tämä itciivyys turmeli minulta melkein toto
tämän suloisen wiikon. Lielvittiiiikseni kaipaustani tehoi-
tin erästä Ameriklllaista matkakumppania, herra Daughty'cl/
jonka seurassa parhaiten lviihdyin, muuttamaan täksi ajaksi
minun telttiini, johon pyyntööni hän ilokseni suostui.

Meidän seuramme oli nyt lisääntynyt kahdella Eng?
lantilaisellll, joista toinen herra Botcharby, oli iällinen
mies. Hänellä oli harmaat himukset, harmaat »viik-
set ja suuri, samaten harmaa parta. Hän matkusteli tii^
män tallven Itäisillä mailla erään nuoren, 17 »vuotisen
maanmiehen, herra Taylor'in kanssa, jonka opettaja hän
oli. Me olimme laivanneet nämä molemmat Englanti-
laiset jo Niili-lvirralla, ja kun nyt täällä taasen satuimme
yhteen, päätimme matkustaa yhdessä; sillä meillä oli sama
tie Palestinan liipitse; ja heidän seurastansa oli meillä
suurta huwitusta matkallamme.

Aymmeues <^_uku.
RlllKuzlns Mzleaslll.
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Olimme aitoneet tällä retkellä käyttää samoja helvo-
sia kuin edelliselläkin, mutta koska emme »voineet sopia
niiden omistajan kanssa hinnasta, ja koska hän ei myös-
kään suostunut antamaan toista hemosta yhdelle kump-
paneistamme, joka pyysi saada »vaihtaa, päätimme »vuok-
rata itsellemme toiset helvoset. Tämä »vaihto lvimytti
meitä, niin että wasta lauwantaina Huhtikuun 21 p:nii
pääsimme lähtemään.

Me sanoimme lvarhain aamulla L:lle jiiähylviiiset
ja lähdimme matkalle. Me seurasimme nyt taipaleen
matkaa sitä tietä, joka Jerusalemista käy loppeen. Suuri
joukko pyhissiilvaeltajia lähti Jerusalemista samaan aikaan
tuin mekin ja eteni hiljakseen pitkin tuota kapeata, epä-
tasaista polkua loppumattomana jonona, niin kaimaksi
kuin silmä kantoi. Osa heistä kulki jalkaisin, toiset rat-
sastilvat Heinosilla, boritta-aaseilla ja muuleilla, ja tämän
joukon keskellä astua keikkui eteenpäin useita kameleja,

kantaen selässään koko perhekuntia kapineineen, kamsuineen.
Meidän oli nyt liittyminen tähän äärettömään matta-seurueesen ja maikea oli päästä heidän ohitsensa, sillä tie
«li kaita ja muulit, jotka kantoilvat meidän kapineitamme,
tllhtoitvat mielellään seurustella toisten kumppaneinsa
kanssa. Viimeinkin löysimme smutien, joka wei etelään
päin, ja sitä meidän nyt oli kulkeminen, tullaksemme Fi-
listeaan. Jerusalemista tähän maahan wiewii tie on
hywin eksyttiiwii. Alinomaa tullaan tienhaaroihin, joista
yksi polku menee sinne, toinen tänne, eikä matkustaja to-
siaankaan moi eroittaa, minkä näistä seudun lukuisat
kuttu- ja lammaslaumat omat polkeneet, tai mikä niistä
on Sultanin Mllltamaantie Gazaan: sillä ne omat kaikki
yhtä huonot ja epätasaiset. Täällä täytyy siis wälttii-
miittömiisti aina käyttää opasta.

Kuljettuamme sillä tawoin muutamia tiimoja näitä
eksyttiilviä polkuja, tulimme eräälle isolle kirkolle, joka
nyt oli jotenkin raunioina, mutta joka mannaankin oli
rakennettu ristiretkeilijiiin aikana. Tätä temppeliä käy-
tetään nykyään tallina. Me ratsastimme siihen sisään
ja helvosemme luiskahtelilvat kirkon likaisella, rylvetyllä
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lattialla; sen pyllviiät, akkunat ja sen korkea kupu — kaikki
oli pölyä ja saastaisuutta täynnä ja sieltä lähti samallai-
nen löyhkä kuin meidän nametoistammc. Tämä määrin-
käytetty temppeli teki omituisen »vaikutuksen meihin. Se
oli rakennettu Herran huoneeksi, ja ennen kuultiin täällä
Jumalan sanaa saarnattaman ja kaarrokset kaikuimat lvir-
sien »veisusta — nyt on se järjettömäin eläinten saastai-
nen karsina. Niin puhdistetaan ja mihitiiiin moni sy-
viinkin kasteen kautta Herran temppeliksi, mutta lankeaa
sitten ja tulee epäuskon, synnin ja kuoleman kodiksi.

Illemmalla samana päiwänä saawuimme wanhan
Bethsemenen raunioille, jonne liitonartti tuotiin takaisin
Filistealaisten maasta (1. Sam. 6).

Vähän matkan päässä tästä oli Zorga, Simsonin
syntymäkaupunki (Tuom. K. 13) ja lviihän etäämpänä
Thimnath, jossa Simsonin ensimäinen maimo oli synty-
nyt (Tuom. K. 14).

Me olimme tulleet alas ludean muorilta ja olimme
nyt lähellä Filistean tasankoa, maitta maa mielä oli jo-
tenkin mäkistä.

Hetten aikaa Bethsemenessä wiiwyttyämme, jätimme
sen paikan ja jatkoimme ratsastustamme lounaasen päin.
Ehtoolla, kun jo oli pimeä, saamuimme kylään tahi kau-
punkiin, nimeltä Bejt-Nettif, jossa päätimme »viipyä
Sunnuntaipäilvän.

Täältä on hylyin awara näköala: idässä näkyy Ju-
dean wuorimaa kohouman amphiteaterin kaltaisesti za län-
nessä päin lemenee Philistcan ääretön tasanko. Bejt-Net-
tif on rakennettu kunnaalle mäkisen maan testipaikalle,
joka ikäänkuin yhdistää ylempänä olewat »vuoret alhaalla
olemaan lakeuteen.

Täältä näkyy koko joukko raunioita ja kyliä, joista
kumminkin kymmenellä on raamatussa mainittuja nimiä.
Semmoisia omat: Sanoah, Lorgah, larmuth, Aseka, Socho
y. m. (Jos. 15: 34, 35). Etelässä päin on tammilaakso
Sochon ja Asetan wälillä, lähellä Dammimia, jossa Da-
wid löi Goliathin (1 Sam. 17: 1, 2). Idässä koho-
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alvain muorien mölistä näkyy myös Gibea (Jos. 15: 57)
ja Gedor (1 Aikak. 12: 7).

Me asetimme majamme eräälle kedolle tällä paikalla,
joka oli niin rikas muistoista Simsonin ja Damidin
ajoilta. Koko tämän ajan oli paahtama helle meitä lvai-
»vllnnut, ja seuraamana sunnuntaina oli kuumuus mel-
kein sietämätön, meillä oli illoin lellissämme yli 40 as-
tetta lämpöä. Sen lisäksi häiritsi meitä edelliipuolen-
piiimiiii lukelnaton joukko mustia, kahta tuumaa pitkiä
matoja, jotka suoraan sanoen peittilviit sen lakeuden, jolla
meidän leirimme seisoi. Ne matclimat ylös meidän telt-
teimme päälle ja peittimitt ne sekä ulkoa että sisältä sa-
moin kuin myös sängyt, pöydät, tuolit ja muut kalut.
Nämä kutsumattomat mieraat patoittmat meidän jättä-
mään telttimme ja etsimään paikkaa, jossa olimme heistä
lvllpaat. Me löysimme semmoisen paikan erään suuren,
tuuhean »viikunapuun alla, jossa meillä myös oli lviihän
suojuu tuota ankaraa hellettä ja polttamaa aurinkoa ivas-
taan. Me »viilvyimme melkein toto piiiwiin tämän puun
Marjossa, ja kun ilta »vihdoinkin tuli suloisen toilvotun
»viileytensä kanssa rupesimme hälvittiimiiän matoja, jotka
oliwat piirittäneet meidän telttimme. Me pääsimme hy-
win helposti heistä, sillä ne oliwat nyt ihan liikkumat-
tomia eilviitkii osoittaneet mitään elon merkkiä, kun niitä
noukimme pois. Koko seuraaivan yön tiusasmat meitä
hyttyset, jotka lvuorostaan tuliwat meille »vieraiksi, aina-
kin yhtä lukuisina kuin madot päimiillii — tämä kaikki
pani meidän kiirsilviillisyytemme Bejt-Nettifissii ollessam-
me komalle koetukselle.Seuraawana aamuna lähetimme muulimme suoras-
taan Bejt-libriniin, lvanhaan Eleutheropoliin, jossa ai-
oimme mieltää tuleman yön. Itse teimme sinä päiwänä
useampia retkilöitii liihiteinoilla olelville, merkillisille pai-
koille. Ensimiiinen paikka, jota nyt käwimme katsomassa,
oli es-Sumt, joka on sama kuin Sochan ja Asetan »vä-
lillä Dllmmiltin rajalla olema tammilatso, jossa »Saul
ja Israelin miehet tuliwat totoon ja sioittilvat leirinsä
ja lvalmistilvat itsensä sotimaan Philistealaisia wastaan"
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(1 Sam. 17: I—2). Bejt-Nettif'istii tänne wiewii tie
oli hywin hankala, se kulki yli jyrkkäin lvuorentörmäin;
mutta onneksi oli se hywin lyhyt, niin että me 20 mi-
nutissa saamuimme laaksoon. Laakso on sangen amara,se on lähes puolta penikulmaa lelveii. Keskellä tätä laak-
soa juoksee »virta tai oiteimmin puro, joka kuitenkin ke-
säisin on tuimilla. Raamatun kertomus siitä tanteresta,
jossa Filistealaisten ja Israelin sotajoukot tuliwat tvas-

tatustcn ja jossa Dalvid teki ensimiiisen urostyönsii, miit-
taa ihan tesmälleen tähän paikkaan. Laaksoa, joka kul-
kee kaakosta luoteescn, sulkee kaksi korkeata lvuoreuharjaa,
joista raamatussa sanotaau: »Filistealaiset seisoimat wuo«
rella siellä, ja Israelilaiset seisoiwat wuorella täällä, että
laakso oli heidän wiililliinsä". Täällä astui tuo mcchta-
wa sankari Goliath Gathista esiin ja kehoitti yhtä Is-
raelin miehistä, ken waan tahtoi, kiiymiiiin hänen kans-sansa taisteluun, ja kun ei kenkään uskaltanut siihen ryh-
tyä, pilkkasi hän koko sotajoukkoa. Hän jatkoi tätä miek-
kasille »vaatimustansa ja näitä pilkkasanojansa monta piii-
wiiä, kunnes wihdoin uros astui esiin Israelinkin leiris-
tä ja käwi pelotta taistelemaan tämän määrällisen »vihol-
lisen kanssa. Sotajoukot kutseliwut lewottomullu uute»
Naisuudella, kun Dalvid ja Goliath, kumpikin lvuoreltaan,
astumat alas laaksoon ja lähestyimiit toisiansa tuossa
kauniissa, hedelmällisessä tammilaaksossa. Filistealais-
ten jättiläisen kaltainen sankari, puettuna rautaan ja »va-
rustettuna oilvallisilla aseilla, katseli kummastellen tuota
heittoa, punaposkista nuorukaista, joka tuli taistelemaan
hänen kanssansa, marustettuna ainoastaan saumalla, lin-
golla ja muutamilla kilvillä. Goliath ylenkatsoi hentoa,
kaunista mastustajaansa ja sanoi hänelle: »olenko minä
koira, ettäs tulet saumoilla minua wastaan? Tule tänne
minun tyköni, ja minä annan sinun lihasi taitvaan lin-
nuille ja kedon pedoille". Tuo Israelin kuninkaaksi jo
»voideltu nuorukainen »vastasi: »sinä tulet minun tyköni
miekalla, keihäällä ja kilwellii, waan minä tulen sinun
tykös Herran Zebaothin, Israelin sotalväen Jumalan ni-
messä, jota sinä pilkannut olet; täniipiinä antaa Herra
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sinun minun käsiini, että minä lyön sinun, ja otan sinun
piiiis sinulta pois, ja annan Filistealaisten sotalviien ruu-
miin tänäpänii tailvaan linnuille ja kedon pedoille, että
kaikkein maan asutvaisten pitää tietämän Israelilla ole-
man Jumalan; ja koko tämän seurakunnan pitää ymmär-
tämän, ettei Herra auta miekan eikä keihään kautta ; sillä
sota on Herran, ja Hän antaa teidän meidän käsiimme".

Tuokion perästä makasi tuo mäkemii soturi Merisenämaassa, nuorukaisen kiwi oli sattunut hänen otsaansa ja
hänen oma peloittawa miekkansa eroitti hänen päänsä ruu-
miista. Filistealaiset pakenitvat ja Israelin miehet ajoi-
mat heitä takaa ja löilviit heitä aina Ekroniin ja Ga-
thiin asti.

Omituista oli lukea kertomusta tästä merkillisestä so-
dasta samalla paikalla, jossa se mannaankin oli tapahtunut.

Me ratsastimme alas laksoon siltä »vuorelta, jolla
Israelin leiri oli ollut, ja nousimme ylös sille töyräälle,
jolla Israelin »viholliset oliwat sijoittuneet. Meidän mat-
kamme käwi samaa suuntaa kuin pakenemain Filistealais-
ten, kun he ivoitettuina ottimat turmansa Gathiin ja Ekro-
niin (1 Sam. 17).

Maa oli täällä kaikkialla hedelmällistä ja silmiin-
pistiilviinä »vastakohtana ludean kaljuihin muoriin; muorien
rinteetkin oliwat täällä lviljeltyinä, ja penkereen-tapaisesti
rakennetut kiwimuurit estimiit maata »vierimästä alas mesi-
»virtain kanssa sadeaikana.

Sillä lvuorenharjulla, jossa Filistealaisten sota-
joukko seisoi, löytyy Makedan luola, jonne ne »viisi Is-
raelia wastaan sotiwaa kuningasta oli paennut ja jossa
losua heidät otti kiwi ja tappoi (Jos. 10: 7—27).

Me ratsastimme eteenpäin läpi tuon wiljawan, puita
kaswawlln seudun ja seisahduimme silloin tällöin kirkkail-
la lähteillä, joiden raitis maukas wesi wirwoitti sekä
meitä että heivosiamme.

Puolipiimiin aikaan tulimme kaupunkiin, joka on
rakennettu korkean, melkein pystysuoran muoren kukkulalle.
Tätä kaupunkia on yleisesti arlveltu Gathiksi, Goliathin
syntymäpaikaksi. Sen asema on semmoinen että se ma--
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rustettuna mahtoi olla Filistealaisten wahwimpia linnoja.
Näköala täältä on erinomaisen awara ja kaunis. Mtym-
päri näkyy Filistean, wiljawa silmin siintämättömiin
ulottuma lakeus, jätätärajoittamat idässä ludean »vuoret ja
lännessä Välimeri, jonka lviilttylvii pinta selkeällä ilmalla
näkyy Gathiin asti. Lounaassa päin näkyy tummia pilk-
kuja lähellä merenrantaa; niimät owat ne aimolliset öljy-
puistot, jotka ympäröimät Gazan ja Astaloitta. Lännessä
nähdään Asdodin tuttulat, joilla myös kasmaa öljypuita.
Taipaleen matkaa siitä oikealle päin näkyy Etron ja
Ramlah.

Sen muoren harjalla, jossa Gath muinoin oli, näh-
dään muutamia mauhan linnan raunioita, joiden joukosta
nykyisen kaupungin huoneet kohoumat.

Gath oli, siihen aikaan kuin Israel soti Filistea-
laisia wastaan, wahwasti »varustettu paikka (2 Aika-k.
11: 8) juuri Filistean ja ludean rajalla (1 Sam. 21:
10; 1 Aika-k. 18:1). Se oli ikäänkuin atvain kumpaan-
kin maahan ja sentiihden taisteltiin täällä usein Merisiä
taisteluita, jolloin Gath hywin usein toiselta ja toiselta
»valloitettiin (Aikak. 11: 8; 24: 6. 2 Kun. K. 12: 17.
Amos 4: 2). Kun Filistealaiset oliwat saaneet liiton
arkin, käsiinsä kuljettmat he sitä paikasta paikkaan; mutta
joka paikassa, jonne se tuotiin, ilmaantui surmaama rutto

kansaan. Muiden paikkaili ohessa »vietiin se myös Ga-
thiin, jossa sen tulo oli yhtä turmiollinen asukkaille, niin
että se sieltä siirreltiin Ekroniin (1 Sam. 5).

Gathin kuninkaan luona Dalvid sai turmapaikan,
kun hän pakeni Saulin lvainoa (1 Sam. 27).

Lemiittyämme hetken aitaa sen »vuoren harjalla, jolla
lvllrmaantin tuo wahwa ja kuuluisa Gath muinoin seisoi,
ja johdettuamme mieleemme niitä ihmeellisiä, wiehättiiwiä
seikkoja, jotka sen läheisyydessä oliwat tapahtuneet, as-
tuimme alas »vuorelta ja jatkoimme matkaamme kiivistä
ja epätasaista tietä myöten.

Ratsastettuamme tiiman werran saamuimme iviihiii-seen kylään, nimeltä Dhikrin. Tämän kylän ympärillä
olema seutu oli hedelmistä rikas ja kasmoi tiheästi tuu-
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heita »viikuna- ja öljypuita, mutta itse kylä on rakennettu
laakson lvierteelle, alastomille kallioille. Eräällä korkealla
töyräällä, juuri kylän lähellä etelää kohti töröttää »vähäi-
nen ympyriäinen torni, joka, marsin huolettomasti kokoon
kyhätty könipelömiiisesti hakatuista kiivistä, näyttää hy-
win rutiskomaiselta. Useat kerrat on tämä Dhikrinin
»vähäpätöinen linnoitus saanut kestää ankaraa piiritystä.
Viime kerta taisteltiin täällä tuimasti, kesällä 1856 jol-
loin urholliset asukkaat suojelimat kyläänsä »voimallisem-
paa »vihollista wastaan, ja tämä rohkea taistelu olisi to-
dellakin tuottanut kunniaa mille maalle hymiinsii. Kun
melkein kaikki naismiiki oli ulkona pelloilla kokoomassa eloa,
hyökkäsi kylään lähes 50 Tyahah-Arabialaista (sama Bc-
duiniheimo, joka meidän erämaamatkallamme oli kuljetta-
nut meitä Nukhtista Hebroniin), toiset ratsastaen kame-
leilla, toiset hetvosen selässä. Paimenet huomasimat hei-
dän jo kaukaa, ja kylän asukkailla oli tuskin aitaa hiitii-
pikaan kokoomaan karjansa ja ajamaan niitä kylään. He
itse, yhdeksän limultaan, ottimat turmansa torniin, lata-
silvllt pitkät pyssynsä ja lvarustitvat iisensii puolustukseen,
sillä aikaa kuin mainiot ja lapset piililviit eriiiiscn tornin
alla olelvaan luolaan. Näillä tienoilla oli useampia isom-
pia ja pienempiä muoriin hakattuja luolia. Ilös kylään
wiewii tie on ratsastajille »vaikea kulkea, ja Arabialaiset
liihestyilviit sentiihden witkaan, toiwoen helposti woitta-
wansa saaliinsa. Laukaus tornista kaatoi heidän johtajansa
maahan, ja maitta hän sai ainoastaan pienen haaman,
täytyi heidän kumminkin lviedii hänet pois. Toiset metii-
ysimiit takaisin mutta yksi heidän hemosistansa ammuttiin
kuoliaaksi. Rosmot kiersimiit nyt tornin itäiselle kulmalle,
jossa maa oli merrattamasti tasaisempi ja lähestyilviit
tiheässä joukossa. He otettiin hywin tähdätyillä laukauk-
silla wastaan ja useampia miehiä ja helvosia kaatui. He
hyöttiisilviit uudestaan päälle, mutta paimenet ampumat
heitä niin tuimasti, että he wihdoin wetiiytyiwiit takai-
sin, ikäänkuin aikoen luopua koko yrityksestä. Dhikrinin
lviihiiluluinen tviiestö päästi ivoittohuudou, naiset juolsi-
lvat ulos luolastaan ja yhtyilviit miesten riemuun; mut-
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ta ei kauwan wiipynyt ennenkuin tämä lvoiton hälinä
waikeni. Arabialaiset seisahtuilvat niin pian kuin pääsi-
tviit ulkopuolelle ampuma-alaa, he astuiwat alas helvostensa
ja kameleinsll selästä ja sitomat ne erään lvuorentörmiin
taa. He laskilvat tähän haawoitcttunsa ja jiittilviit muu-
tamia miehiä heitä wartioimaau. He ascttiwat wan-
hat sytyttimillä warustetut tiwärinsä kuntoon, sillä
kahdella- tai wiidelliitoista heistä oli tällaiset aseet. Vä-
hän aikaa neuwoiteltuansa, jakautuiwat he kahteen osaan.
Mi joukko ryntäsi suorastaan kylään, toinen, joka oli
suurempi, kiersi itäänpäin, hätyyttiiiiksensii tornia siltä puo-
lelta. Paimenet, jotka tämän kaiken niittivät, malmisti-
wat itseänsä urholliseen puolustukseen. Naiset kehoittmat
heitä ja kymmenkunta reippaimpia maimoja täytti hel-mansa kilvillä ja kantoi ne torniin. He riensmiit sitte
lähimpään taloon ja tvarustiivat itsensä nuijilla, kuokilla
ja mitä maan käsiinsä sailvat, jonka perästä he yhtyiwiit
miesten kanssa yhteiseen puolustukseen. Hetken aikaa
kesti tuskallinen odotus. Arabialaiset tuliwat hiipien
kallioiden, mäkien ja pensaiden suojassa. Merkki annet-
tiin, ja he hyöttäsmiit kaikki yhtaikaa tornia wastaan, lau-
kaisten samassa pyssynsä. Piiritetyt eiwiit ampuneet lau-
kaustakaan, ennenkuin koko joukko oli 20 askeleen päässä.
Silloin ampui 5 paimenta ja 5 Arabialaista kaatui, toi-
set hiimmästyilviit ja naiset wiskasiwat heidän niskaansa
kiiviä. He tahtomat paeta, mutta päällikkö paljasti miek-
kansa ja pakoitti heidät rynnäkköön. Kun he ehtimiit tuon
»vähäisen linnoituksen muurille, ammuttiin sieltä wielii
kolme hywin tähdättyä laukausta. Päällikkö nousi siitä
huolimatta muurille ja oli juuri aikeissa ampua pistoo-
lillaan torniin, kun samassa eräs Maimo löi häntä nui-
jalla päähän, niin että hän kaatui. Toisen yhtä urhok-
kaan Arabialaisen käwi samoin ja muut pakenmat sinne
tänne. Toinen joukko oli kuitenkin sillä aikaa tunkenut
kylään ja ruivennut kuljettamaan karjaa pois, mutta muu-
tamat pyssynlaukaukset karkoittimat heidät sieltä, sitten
kun ensin kuitenkin kostoksi oliwat sytyttäneet kaksi huo-
netta tuleen. Kylän urhokkaat naiset hyöttäsiwiit nyt ulos
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tornista ja luolasta ja heille onnistui sammuttaa »valkean,
huolimatta niistä luodeista, joita pakenemat Beduinit
etäältä ampuilvat heitä kohden. Dhikrinin uskaliaat asuk-
kaat oliwat sillä tawoin pelastaneet kylänsä, henkensä ja
omaisuutensa.

Paimenet terwehtiwät meitä ystävällisesti ja puhui-
wat jonkinlaisella kopeudella urosteostaan ja näyttitviit
meille ne paikat, joissa oli taisteltu.

Me jätimme sitte Dhikrinin ja lviihän yli tiiman
aikaa ratsastettuamme saamuimme hymiiän aikaan ilta
päimiillii Bejt librin nimiseen kylään, jota ennen kutsut-
tiin Eleutheropolis.

Syötyämme piiitviillistii oli meillä aikaa ennen pi-
meän tuloa käydä katsomassa muutamia luolia, joiden
kautta Bejt librin on merkillinen. Nämä hirmuisen suu-
ret salit oivat hakatut suuriin kalttikimisiin muoriin, jotka
kahden puolin sulkemat amaran, eteläänpäin miertätviin
laakson.

Me käwimme ensin laakson itäisellä puolella ole-
missa luolissa. Isompain ja lviihempiiin kaarrosautto-
jen kautta tullaan isoihin saleihin, jotka ihmiskäsi on ha-
kannut kallioon; siivulla oli siellä täällä koko riwit pie-
nempiä kammioita ja etehemme aukeni sali salin perästä.
Muutamissa luolissa woimme tungeida aina »viimeiseen
saliin saakka, muutamissa taasen oli meidän seisahtami-
nen hirweäl», pilttopimeiin sytvyyden reunalle, joka näytti
johtalvan »vuoren sisuksiin asti. Muutamain näiden sa-
lein katot oliwat luhistuneet, niin että me kamelimme
ikäänkuin jonkun suuren haudan pohjassa. Enimmät ka-
tot oliwat awarain kirkonkupuin kaltaisia. Salit oliwat
lähes 100 jalkaa pitkiä ja 60 jalkaa korkeita, syrjiikam-
miot oliwat 70 jalkaan saakka pitkiä ja yhtä korkeita kuin
salit.

Eräs matkustaja lausuu näistä ihmeellisistä luo-
lista, että Virgilius olisi lvoinut ottaa nekaalvoiksi niille
onkaloille, joista hänen lauluissaan puhutaan ja joissa
Eolus tawallisesti piti ulwowia tuuliaan suljettuina.

Näiden luolien toisella puolella, melkein laakson
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piiiissii, owat niinkutsutun S:t Annan kirkon rauniot.
Ainoastaan osa niistä on enää jätillä todistamassa, kuinka
jalo tämä rakennus ennen on ollut. Tämä kirkko lienee
ollut hywin wanha, sillä jo Eusebius mainitsee Eleuthe-
ropolista pispan istuimena, joka todistaa täällä olleen
kristillisen seurakunnan.

Laakson läntisenä rajana olema »vuori on kokonaan
luolia täynnä. Monta käytiiwiiii wie tämän ontoisenmuoren sisään. Me ratsastimme yhdelle näistä ja, si-dottuamme hewosemme, kapusimme alas kaitaa ja jyrkkää
kilvikiiytiilviiii, joka wei tuohon pimeään luolaan. Hetiaukon alapuolella oli jonkinlainen lattia, josta kaitaiset
kiertoportaat juhlimat alas huimaamaan sytvyyteen. Me
sytytimme tässä kaksi »vahakynttilää ja, seuraten molem-
pia oppaitamme, menimme tähän eksyttämään sotteloon,
täynnä portaita, Holmeja ja käytiiwiii, jotka kiiwiwiit ris-
tin rastin tuon ison ivuoren sisustassa.

»Nämä komerot", sanoo eräs matkustaja, »omat
merkillisimmiit koko Syriassa ja metiiiviit melkein »vertoja
Roman katakombeille".

Ihdestii luolasta toiseen tultiin jotenkin ahtaan
aukon kautta ja nämä wuoritammiot oliwat melkein yh-
denniiköiset. Jokainen niistä oli lvarustettu seinään ha-
katuilla kiertoportailla, jotka ulottuiwat alas kallioiseen
lattiaan asti. Vähän matkan päässä ylhäällä näiden
portaiden siwulla oli se aukko, josta päästiin lviereiseen
kehiinmuotoiseen kammioon ja sen kiertoportaille, ja tällä
tawoin tultiin sitte huoneesta huoneesen, portailta por-
taille läpi koko lvuoren.

Jos oppaamme olisiwat meidän jättäneet, kun kap-
paleen matkaa jo olimme tunkeuneet tähän sokkeloon, olisi
meidän ollut mahdoton osata täältä ulos ja jos kynttilät
olisiwat sammuneet, eiwiit oppaamme itsekkään olisi tain-
neet tietää, minne mennä. Toinen kynttilöistämme salli-
minkin, ja meille juohtui mieleen, mihin lvaaraan olisim-
me joutuneet, jos toinenkin olisi sammunut. Me kään-
nyimme sentiihden takaisin, ja palausmatkalla seisahtui-
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wat kerran oppaamme ja näyttiwiit olewan kahden wai-
heella, minkä tien »valitsisimat. Hetken aikaa matkattuam-
me, hatvaitsimme kuitenkin etäältä päiwänwalon pilkistii-
wän ja wähän ajan perästä olimme taasen helvostemme
selässä. Näiden luolien historia on mielä tuntematon,
eikä kukaan tiedä »varmuudella, minkä tähden ne owat
hakatut. Moni on kumminkin koettanut selittää niiden
syntyä seuraamalla tawalla: Kun ludalaiset oliwat »vie-
dyt pois Babelin »vankeuteen, tulla tultuasi Edomiteja yli
koko eteläisen, osan Palestinaa, jonka tähden losephus
usein kutsuu tätä osaa maasta Idumeaksi. Kun luda-
laiset tuliwat takaisin, ottilvat he waan »vähitellen jonkun
osan siitä uudestaan haltuunsa. Hieronymus kutsuu I-
dumealaisia Horiteiksi, se on Troglodyteiksi eli luolan-
asukkaiksi, ja sanoo heidän asuneen lähellä Eleutheropo-
lista. Tästä näyttää, kuin olisi tämä kansa kowertanut
mainitun kaupungin läheisyydessä olemat ivuoret ja asu-
nut niissä, niinhymin löytiiiiksensii suojaa paahtamaa hellettä
wastaan kuin ollaksensa paremmassa turmassa; ja oli ken-
ties tämä jälkimmäinen seikka syynä siihen, että he hak-
kasimat äsken kerrotun lvuorisottelon, sillä mieraan ei ole
hymii tunkeuda siihen. Ei yksikään matkustaja ole mielä
aiman pitkälle päässyt tämän kolkon muoren sisään. Ken-
ties keksii sen historian wielii kerran joku rohkea tutkija,
joka uskaltaa käydä sen pimeät, hiljaiset salit liipitse,

kunnes hän löytää sen seinissä jonkun kirjoituksen, joka
kertoo kuinka ne owat alkunsa saaneet ja kutka niissä
otvat asuneet.

Me ratsastimme nyt takaisin leiriimme ja saamuim-
me sinne illan hämyssä.

Seuraamana päiwänä, kun muulimme kuormitettiin,
silmäilimme itse kylää. Se ei ole juuri iso ja huoneet
omat matalia ja huonoja. Juuri kaupungin »vieressäon suuren linnoituksen raunioita. Näitä ympäröi korkea
malli ja sen sisäpuolella näimme muutamia rakennusten
jäännöksiä.

Me jätimme nyt Eleutheroftolin, ratsastaaksemmeGazaan. Me lähetimme miehemme muulein kanssa suo-
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rinta tietä tähän kaupunkiin, sillä aikaa kuin itse tulk-
kimine kanssa »valitsimme toisen tien, käyväksemme muu-
tamain raamatussa mainittuinkaupunkein raunioilla, jotka
löytyivät lähitienoolla. Me jouduimme kuitenkin »vää-
rälle tielle ja eksyimme, niin ettemme tietäneet missä olim-
me. Hetken aikaa ratsastettuamme umpimähkään, tapa-
simme muutamia Beduineja, joilta kysyimme tietä Ga-
zaan. Me seurasimme heidän neuwoansa ja kyselimme
sitte tietä niiltä Harmoilta, joita tapasimme, ja tulimme
sillä lamoin lviimeinkin taasen oikealle tielle. Kun olim-
me useat tiimat kulkeneet yli tasaisen ja polttaman kuu-
man lakeuden, rupesimme tulemaan lem ottomiksi, ettemme
nähneet muulejamme, ja ne Beduinileirit, joita siellä
täällä lähitienoilla hawaitsimme, eiwiit suinkaan meitä
rauhoittaneet. Pahoin jo pelkäsimme, että kuormastom-
me oli joutunut näiden erämaan saaliinhimoisten asu-
jainten käsiin. Mutta tässä ei muuta neulvoa ollut kuin
pitkittää matkaamme Gazaan.

Koko piiilviikauden puhalsi hirlveiin kuitva ja polt-
tcma eriimaantuuli, jota näillä seuduilla kulkemat mat-
kustajat omat lvlllittaneet. Tämä tuuli oli niin kuuma,
että tuntui miltei marsin milpoisclta, kun se tuokioksi
herkesi, maikka Itämaiden polttama aurinko pacchti mei-
dän kllslvojamme, ja se tuotti sammuttamattoman janon,
jonkatiihden me pian olimme juoneet koko mesimarastom-
me tyhjäksi. Me saimme sitten monta tiimaa kärsiä hir-
muista janoa, sillä tuolta kuimalta aamitolta emme woi-
neet löytää »veden pisartataan. Matkatessamme erään
Beduinileirin ohitse, poikkesimme sinne ja kysyimme noil-
ta teltteinsii alla warsin lewollisesti loikomilta Arabialai-
silta, oliko heillä mettä, mutta he eiwiit sanoneet oleman,
luultcmasti sentiihden että he tahtoimat säästää »vesima-
rastoansa. Me ratsastimme eteenpäin ja monen tiimai-sen kärsimyksen perästä saamuimme lammikolle, johon
Mettä muosi eräästä lähteestä. Tämä mesi ei suinkaan
ollut hywän makuista, mutta meille maistui se kuin par-
hain wesi, mitä milloinkaan olimme juoneet.
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Erämaat ja hietatöyriiiit ympäröimät tätä kaupun-
kia joka taholta, niin että liihetessämme sitä oli hemos-
temme kulku pehmeällä tiellä marsin maimalloista. Noin
puolta peninkulmaa leweä hietawyöhyke kiertää ympäri
kaupungin. Tämän kehän sisäpuolella on Gaza eli niin-
kuin sitä nykyään kutsutaan: Ghuzse, kaunisten puutar-
hainsa ja lehetviiin puistoinsa kanssa, ikäänkuin kukoista-
ma kosteikko. Me lähestyimme kaupunkia pohjoiselta puo-
lelta, jossa puu-istutukset omat erittäin llwarat; melkein
koko tiima sai kuluneeksi, ennenkuin olimme ratsastaneet
näiden akaseja, »viikunapuita, aprittoja, öljy- ja mulveri-
puitll kasmalvain metsäin liipitse.

Juurituin meidän piti lähteä liikkeelle täältä, saim-
me nähdä miehemme ja muulimme, jotka tuliwat toisaal-
ta päin. Me olimme tulleet samaan paikkaan maitta eri
teitä, ja sentiihden emme olleet nähneet toisiamme. Nyt
iloitsimme, kun he terlveinii taas oliwat luonamme, ja
hilpeällä mielellä ja uudistetuilla lvoimilla jatkoimme
matkaamme Gazaan.

Me lelviihdimme tässä lähteen reunalla ja söimme
aamiaista. Ihan lähellä lammikkoa oli lviihäinen ara-
bialainen kylä.

Sitten ratsastimme bazarille eli markkinapaikalle ja
ostimme hywän joukon äftelsiineja ja sitruuneja, joita he-
delmiä syödä llhmasimme, sillä me olimme niin näänty-
neet tuosta kuiwaawasta erämaan tuulesta, ettei juomi-
nen janoamme sammuttanut. Neljä, »viisi apelsiinia oli
kuitenkin kylliksi meille.

Heluosemme oliwat wäsyneet, niin että meidän oli
ratsastaminen warsin werkkaan, joka tuntui kowin »vai-
kealta, sillä meitä ahdisti liiiiinnyttiilvii jano ja me halu-
simme saada sammuttaa sitä Gazan kirkkailla lähteillä.
Vihdoin iviimeinkin tuli tästä meidän waiwalloisimmasta
piiiwämatkastamme loppu. Me astuimme alas hewos-
temme selästä erään kirkkaan loriseman lähteen reunalle,
jossa sekä meidän hemosparkamme etta heidän ratsasta-
jansa samalla haawaa saiwat wirwoittaa itseänsä.
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Me asetimme leirimme pellolle, jonka lähellä oli
kaksi raitista lähdettä.

Iltapuolen piiiwiiä lepäsimme, ja masta seuraama-
na päiwänä käwimme katsomassa, mitä Gazassa oli kat-
sottalvaa.

Helvonen, jonka Jerusalemissa olin »vaihtanut it-
sellein, oli kaunis rautitto-orhi. Hän näytti »virkulta,
niin että luulin saaneeni hywiinkin kulkijan; mutta tus-
kin olin sillä muutaman askeleen ajanut, kun jo hawait-
sin hänet jotenkin laiskaksi ja ilman sitä ihan tottumat-
tomaksi ratsastukseen. Minun oli sitten koko aika »vaikea
seurata kumppaneitani. Sentiihden maihetin mina sen
täällä Gazassa ja sam lihawan ja uljaan orhini siaan
laihan konin, jolla oli pitkä suora kaula ja joka ei suin»
taan näyttänyt kauniilta; minä otin hänen ensiksi koet-
teeksi, mutta en luopunutkaan hänestä ennenkuin Bejru-
tissa, sitte masta kun hän oli kantanut minun kaiken jä-
tillä oleman osan matkastani Itämailla, ja paremmalla
hemosella ei kukaan ole tätä retkeä tehnyt. Hän oli nöy-
rä ja totteli pienintäkin käden lviittausta ja rupesi kohta
nelistämään, niin pian kuin kannustimet koskimat kupei»
sin. Minä tunsin itseni piiiwii piiiwiiltii kiitollisemmaksi,
että olin saanut semmoisen hewoisen, sillä ilman hymäci
heivosta on matkustus Palestinassa täydellinen kidutus.
Useat matkatolvereista sailvat sitä kyllä kolvaksi onneksen-sa kokea.

Uuden helvoseni omistaja oli yöllinen mies Da-
maskusta, joka nyt oli matkalla kotiinsa; hän seurasi mei-
dän karawanill ja lvuokrasi meille helvosensa ja muulinsa
ansaitaksensa jotakin. Jättäessään minulle helvosensa, suu-
teli hän minun kättäni ja pyysi minua kohtelemaan hä-
nen juhtaansa hywiisti, sitte suuteli hän kyyneleet silmis-
sä helvostansa, josta minä sittemmin rupesin pitämään
melkein yhtä paljon kuin hänen omistajansakin.

Me ratsastimme nyt eräälle töyräälle kaupungin
itäisellä puolella, josta meillä oli taittein alvarin näkö-
ala. Jalkamme alla oli koko Gaza, edessämme sen huo-
neet, sen puutarhat ja lehtopuistot ja niiden ympäri kier-
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teli tuo keltainen tai »valkeatta hohtalva hietawyöhyke.
Pohjoisessa näkyi ääretön lakeus, joka ulottui aina Sa,
roniin asti. Kaukana idässä rajoittilvat lakeutta ludan
»vuoret. Lännessä lewisi lviilimeri, jonka rannasta me
olimme puolen peninkulman päässä. Etelässä oli tuo
suuri erämaa, jonka kautta tie menee Egyptiin. Uksin
tämän ihanan näkö-alan näkeminen palkitsee jo matkan
Jerusalemista tänne.

Tällä ylhäisellä asemalla tahdomme »viipyä hetken
aikaa, katselluksemme »vähiin likemmiiltii entistä ja nykyis-
tä Gazaa.

Gaza on maailman »vanhimpia kaupunkeita, se on
melkein yhtä manha kuin Damaskus, Sidon ja Hebron.
Jo ennenkuin Abraham jätti isänmaansa, oli Gaza Ka-
naaninaan eteläisellä rajalla (1 Mos.-K. 10: 19). Sen
asukkaat — Avim eli Hilvitit (5 Mos.-K. 2: 23; tvertaa
Jos. 13: 3 ja 1 Mos.-K. 10: 17) — tuliwat »voitetuiksi
ja hiiivitetyiksi Caphtorimilta, eräältä Egyptiläiseltä hei-

mokunnalta, joka oli liitossa Filistealaisten kanssa (1
Mos.-K. 10: 13, 14 ja 5 Mos.-K. 2: 27). Se tuli sit-
ten Filistealaisten kuningasten kaupungiksi ja »voimallisen
heimokunnan, nimittäin Enokin jälkeläisten, pesäpaikaksi,
josta he alituisesti hiiiritsitviit Israelin kansaa. losua
lewitti kyllä »valtaansa aina Gazaan asti, mutta ei hii-
mittiinyt tätä kansaa. Hän ei antanut yhtäkään Enaki-
mia jäädä Israelin lasten maalle, paitsi Gazassa, Ga-
thissa ja Asdodissa, joihin he jiiiivcit (Jos. 11: 21, 22).
Pian sen jälkeen »valloitti ludan sukukunta tämän kau-
pungin ynnä Askalonin ja Ekronin (Tuom.-K. 1: 18);
mutta nuo sotaiset Filistealaiset sailvat sen uudestaan
haltuunsa ja moittimat ja kukistimat muorostaan Israe-
lilaiset. Neljäkymmentä »vuotta sen jälkeen herätti Herra
Simsonin heidän pelastajaksensa Filistealaisten ikeen alta
ja kansan kärsimyksen kostajaksi (Tuom.-K. 13: 1). Ga-zassa näytti Simson lvoimiansa, kun hän otti kaupungin
portit pihtipielinensii ja telkeinensä olalleen ja kantoi ne
mäen kukkulalle, joka on Hebronin edessä (Tuom.-K.
13: 3).
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Viimein sortui kuitenkin tämä lviiketvii »Jumalan
Naziri" ja täällä Gazassa lopetti hän päilviinsii. Kun
Filistealaiset lviimcinkin Delilan petoksen kautta saiwat
hänet käsiinsä, puhkaismat he häneltä silmät ja weiwiit
hanen wankina tähän kaupunkiin. He sitoilvat hänen
waskikahleilla ja hänen oli jauhaminen lvankeudcssa —

jota työtä tawallisesti naiset toimittawat Itäisillä mailla,
sillä miehet pitätviit sitä häpeänä. Hänen hiwuksensa ru-
pesiwat kuitenkin kaslvamaan ja hänen pelastuksensa hetki
oli lähenemässä. Filistealaisten ruhtinaat kokoontumat
Dagonin temppeliin mieltämään riemujuhlaa ja kiittä-
mään jumalaansa, joka oli antanut tuon pelätyn lvihol-
lisen heidän käsiinsä. Heitä oli kokoontunut sinne noin
kolme tuhatta miestä ja naista. He liihettiiviit nouta-
maan Simsonia mankeudesta, että tuon sokean näky heitä
huivittaisi ja että hän soittaisi heidän kuullensa.

Simson pyysi taluttajiansa kuljettamaan häntä lä-
helle temppelin molempia pylmiiitii, että hän nojautuisi
niitä wastaan. Sitten huusi hän Herraa anniksensa, lau-suen : »Herra, Herra, muista minua, ja wahwista minua
Jumala ainoasti tällä haamulla, että minä kahden minun
silmäni tähden kostaisin yhden kerran Filistealaisille".
Seuraawllssa tuokiossa muuttui ilonhuudot, joista temp-
peli oli kajahdellut, hirtveiiksi kuoleman parkumiseksi, kun
Simson tlliwutti pylmiiiit, niin että huone lankesi ja tap-
poi kaikki, jotka siinä oliwat; niin että kuolleita, kuin hän
tappoi kuollessansa, oli enemmänkuin niitä, jotka hän elois-sansa tappoi (Tuom.-K. 16: 21—30).

Epätietoista on, missä tuo entinen Gaza oli.
Löytyy muutamia muinaisjäännöksiä lähellä meren-

rantaa ja siitä syystä owat muutamat matkustajat ar-
welleet kaupungin olleen siellä, toiset taasen owat luulleet
sen olleen lähempänä nykyistä Gazaa; mutt ettei se sei-
sonut samalla paikalla kuin nykyinen, näkyy selmiisti sii-
tä, ettei itse kaupungin kehän sisässä löydy mitään niin
»vanhoja muistomerkkejä.

Vaikea on löytää tuon wanhan Gazan raunioita,
lvaitta ne wielii olisiwatkin jätillä, sillä erämaan lentälvä
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hieta on kokoontunut kaupungin ympärille ja tehnyt hir-
muisen suuria hietatöyriiitii, joiden alla kokonaiset kau-
pungit moitvat olla haudattuina. Missä hylviinsii se lie-
neekin seisonut, on ennustus kuitenkin käynyt toteen, joka
sanoi että Gazan piti paljaspiiiiksi tuleman ja hämitettii-
miin laaksoissansa (Jer. 47: 5). Hieronymus kertoo hä-
nen aitanansa tuskin mitään jälkeä olleen tuosta man-
hasta kaupungista, ja ristiretkeiliiit halvaitsmat paikan
oleiöan ihan aution. Että sittemmin saman niminen kau-
punki on rakennettu liihitienoille, ei miihennä ensinkään
ennustuksen todenperäisyyttä.

Minä puolestani olen siitä luulosta että tuo lvan-
ha kaupunki oli lähellä merenrantaa, sillä ne muinais-
jäännökset, muurit ja hakatut marmorinkappaleet, joita
siellä löytyy, eiwiit woi olla muuta tuin Gazan rauni-
oita. Ne muinaismuistot, joita on töyräillä nykyisen
kaupungin läheisyydessä, owat kaikki siirretyt sinne meren-
rannalta, eilviitkii suinkaan todista, että nykyinen Gaza,
niinkuin muutamat luulemat on samalla paikalla, kuin
wanha.Kaupunki, jonka me täällä näimme, oli ilman »va-
rustuksia, ilman muureja, maitta se on juuri erämaan
rajalla ja sillä lamoin alttiina monilukuisten Beduini-
heimokuntain päiillekarkauksille, jotka kuleksimat paikasta
paikkaan tällä äärettömällä hietaulapalla. Kuitenkin on
Gaza jotenkin turmassa näistä saaliinhimoisista retkeili-
öistii. Beduineja tulee joukottain kaupunkiin tekemään
ostoksillnsa, me näimme useampia satoja heitä, joko me-nossa kaupunkiin tahi sieltä palaamassa. Syynä siihen,
etteimiit he ryöstä kaupunkia, on luultamasti se, että kau-
pungin asukkaat omat samaa sukukuntaa kuin hekin ja että
he täällä woiwat hankkia itsellensä kaikki tarpeensa, ja
sillä tawoin piiiiselviit tekemästä pitempää retkeä Jerusa-
lemiin tai Hebroniin. Rajakaupunkina Egyptiin päin
on Gaza juuri puolimatkassa sen »valtatien »varrella, jota
myöten karawanit kulkemat mainittuun maahan, ja sen-
tiihden on täällä melkein alinomainen hyörinä ja pyörinä
ja kaupunki harjoittaa melkoista kauppaa. Sen asukas-
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ten lukumäärä on 15,000; näistä omat pari kolme sataa
kristityttä, muut muhamedilaisia.

Vastikään owat Europan »vallat koettaneet lähet-
tää konsuleja Gazaan, mutta tuo kiihkoinen kansa ei sitä
kärsinyt, waan repi alas heidän lippunsa, waitta Englan-
tilainen sotalaiwa ilmaantui rantaan.



Gazan lähellä olewalta korkeudelta katseltuamme
Filistean suurta lakeutta, joka ulottui täältä Pohjoseen
päin kauemmaksi kuin silmä kantoi, lähdimme »vihdoinkin
liikkeelle, matkataksemme poikki tämän lakeuden niin pit-
kältä kuin sitä kesti.

Me lähetimme muulimme taluttajainsa kanssa As-
dodiin, sillä aikaa kuin itse teimme pienen syrjiiretken
Askaloniin. Me kuljimme ison matkaa samaa tietä,
jota Eleutheropoliista olimme tulleet, ja »vasta sitte kuin
olimme kulkeneet läpi Gazan pitkiiin lehtimetsäin, poikke-
simme tältä tieltä koilliseen päin; meidän tiemme ivei
meidät pian keskelle töyräitä, joita tuo turmiollinen len-
tohieta oli muodostanut. Tämä hieta hiilvittiiii »vuosit-
tain yhä enemmän Filistean hedelmällistä maata. Useat
näistä töyräistä oliwat niin pehmeätä hiekkaa, että mei-
dän hewosemme wajosiwat aina polwiin saakka siihen,
joka teki matkamme täällä hywin waiwalloiseksi.

Me silvusimme muutamia kyliä, joita wihannoiwat
istutukset ympäröimät. Muutamat näistä puista oliwat
puoliksi, toiset kokonansa lentohiedan peitossa. Tästä
huomasimme sellviisti, mikä turmiota tuottama aine tama
oli.

Filwleazsll maikuslamisen IoM.
Vydestoista luku.

Kun olimme muutaman tiiman ratsastaneet saa-
wuimme Askaloniin, tahi oikeimmin sille paikalle, jossa
kaupunki ennen seisoi. Askaloni oli aikanansa yksi Filis-
tealaisten miidestii isosta kaupungista. Se oli silloin
rikas ja moimallinen ja sitä kaunistitvat ihanat palatsit.
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Kaupunki oli rakennettu kunnaalle, joka amphiteaterin
kaltaisena laskihe alas Välimeren rantaan, jonka aaltojen
kuohu oli Askalonin alituisena soitantona.

Tuo täydellinen näillä seuduilla »vallitsema kolttous
tekee matkustajan mielen alakuloiseksi. Valkea, kemeii hieta
peittää joka lvuosi osan raunioista, ja harivat, wielii jii-
lellii olelvat puut hautaantuwat yksi toisensa perästä, niin
että puolen »vuosisadan kuluttua kenties koko tuon wan-
han kaupungin asema on kätkettynä hedelmiittömäin hie-
takumpujen alle.

Prophetain ennustukset oliwat käyneet toteen; As-
kalon pitää autioksi tehtiimiin (Zefth. 2: 4) ja Askalonissa
ei pidä kenenkään asuman (Sach. 9: 5). Toiset prophe-
tat owat myös ennustaneet sen täydellistä hälviötä (Jer.
47: 5—7; Amos 1: 8).

Askalonin historia on merkillinen, mutta tulisi liian
pitkäksi sitä tässä kertoa.

Me olimme nyt Välimeren rannalla ja siliniiilim-
me Askalonin kukkuloilta sen aaltoilewaa selkää. Näh-
dessämme tämän meren tunsimme aina uudestaan saman
ilon ja myöskin jonkinlaisen ikiiivöitsemisen, että se hetki
pian tulisi, jolloin Palestinat ja Syriat matkattuamme,

Nyt on siellä ainoastaan joku mökki ja muutamia Har-
moja istutuksia; muuten nähdään maan raunioita jalen-
tohiedan tekemiä maitoisia kumpuja. Rauniot omat hy-
win suurenmoisia ja omat todistuksina Askalonin enti.
sestii ihanuudesta; seutu on melkein täynnä marmoripyl-
lviisten pirstaleita, jotka pyltviiiit kerran taunistilvat ko-
meita palatseja. Täällä on erään suuren linnoituksen
rauniot, jonka luultalvasti ristiretteilijiit ratensilvat, ja
jota paikassa tämän linnoituksen »valleissa nähdään isom-
pia ja pienempiä marmoripyllväitii, jotka owat olleet
ikäänkuin muurien siteenä ja wahwistuksena. Myöskin
nähdään kaikissa kylissä tämmöisten pyltviisten kappalei-
ta, jotka luultalvasti kaikki owat tuotuna lvanhasta As-
kalonista. Niiden äärettömästä paljoudesta woi arwata
kuiukll rikas ja loistoisa tuo ivanha kuningasten kaupun-
ki oli.
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saisimme astua laiwaan, ohjatuksemme kulkumme takaisin
Europaan. Erittäin suloista oli katsella raitista meri-
mettii tänä kuumana, paahtamana päiwänä. Ennenkuin
söimme aamiaista wilwoittelimme sen »verkalleen wyöry-
wissä aalloissa.

Meidän tiemme käwi nyt useat tiimat pitkin meren
rantaa niin lähellä merta, että aallot toisinaan liiiskyi-
»viit wasten helvostemme jalkoja. Itse ranta oli täynnä
pehmeätä hietaa ja niikinkenkiii. Oikealla puolellamme
oli korkeita hietakumpuja, jotka kokonaan sulkilvat meiltä
näköalan. Koko maa on Beduinein hallussa, jotka kui-
tenkin hywin hartvoin häiritsetviit matkustajia. Turwal-
lisuuden »vuoksi olimme kuitenkin Gazasta palkanneet op-
paan, joka hywin warustettuna seurasi meitä ratsastaen.

Pakisten kahden nuoremman matkatowerini kanssa
ratsastin minä eteenpäin pitkin rantaa. Kun hywän het-
ken perästä katsahdimme taaksemme, nähdäksemme kump-
paneitamme, oliwat he niin kaukana meidän Messiimme,
että he niiyttilvät ailvan pieniltä pilkuilta rannikolla.
Me seisahdimme sentiihden ja päätimme odottaa heitä.
Enemmän kuin tiiman odotuksen perästä saawuttiwat he
meidät lvihdoinkin; syynä heidän wiiwytykseensä oli se,
että taksi heivosista oli »väsynyt, niin että he tus-
kin woiwat kulkea. Msi mies jätettiin »viemään näitä
kahta helvosta Asdodiin ja se tolvereistamme, jonka he-
lvonen oli iviisynyt, käytti sen siaan boritta aasia, joka
tiinäpänä meitä seurasi; toinen wäsynyt hewonen oli tull-
kimme oma ja hanen täytyi kulkea jalkaisin loppupuolen
piiiwiiä.

Me luowuimme tässä merenrannasta ja poikkesim-
me sydänmaahan päin. Tie oli taasen komin waiwalloi-
nen meidän lviisyneille helvosraukoillemme, sillä meidän
oli ratsastaminen yli useampain hietatöyriisten, joilla he-
woset wajosilvat sywälle. Useimmat meistä astuiwat alas
ja taluttiwat hewoisiansa, säästääksensä niitä. Näitä
kumpuja, jotka hieta yksin oli tehnyt, ulottui pitkin koko
rannikkoa aina Libanoniin asti, ja myrskyn aikana len-



Asdod. 189

tää tuo keweii hieta pyrynä yli kenttäin ja muuttaa ne
»vähitellen erämaiksi.

Meidän oppaamme näytti kotlvasen ajan perästä
eksyneen tieltänsä, sillä hän kuljetti meitä milloin mihin-
kin suuntaan. Vihdoinkin pitkän ja waiwalloisen mat-
kustuksen perästä tässä hietaisessa maassa, tulimme lo-
malle ja hytviille pohjalle, ja meidän oppaamme näytti
taasen osanneen oilialle polulle. Tässä ei kuitenkaan mi-
tään »varsinaista tietä ollut, maan me ratsastimme läpi
mainioin, johtaen kulkuamme suorastaan Asdodiin. Vie
tulimme sillä tawoin suurelle wiljawainiolle ja kun olim-
me juuri keskellä sitä, näimme etäällä muutamia ratsas-
tajia, jotka tuliwat täyttä nelistä meitä kohden; tuttuan-
sa meitä niin likelle, että ääni woi kuulua, seisahtitvat he
ja huusitvllt meille muutamia tuimia sanoja Arabian kie-
lellä. Me kysyimme tulkittamme mitä he tahtomat. Hän
ivastasi meitä kehoittamalla meitä jouduttamaanmatkaam-
me ja pysymään koossa. Luultalvasti oliwat nuot rat-
sastajat sen lviljlln omistajia, jota me ihan mastoin tah-
toamme sotkimme, ja he olisiwat warmaankin, jos heitä
olisi ollut useampi tai meitä mähempi, kostaneet meille
tämän pahanteon. Nyt pysymiit he kohtuullisen matkan
päässä ja jitttimät meidät, kun olimme ratsastaneet ulos
heidän mainiostansa.

Hämärässä saamuimme mihdoinkin leiriimme, jonka
jo halvaitsimme asetetuksi eräälle miihiiiselle lakeudelle lä-
hellä Asdodia. Piiimällinen oli jo malmisna ja me
istuimme hywin nälkäisinä pöytään.

Täällä löysimme hywin wiihiipätöisen kylän keskellä
kaunistu seutua. Mtympiiri kastvoi tosolta öljypuita,
iviikunllpuitll ja palmuja. Kaupungin asema on sangen
korkealla ja sieltä moi nähdä hywin etäälle yli tuon awa-
rail lakeuden ludean synkkiin ivuoriin asti, jotka siintä-
tvinii kohoalvat tuolla kaukana idässä.

Vanha kaupunki on — samoin kuin Gaza ja As-
kalon — kadonnut maan päältä ja jättänyt jälkeensä ai-
noastaan joitakuita hakattuja kiiviä. Nuo jo mainitut
ennustukset, jotka ilmoittilvat Gazan ja Askalonin hii-
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witystii, koskiwat myöskin Asdodia, ja ne omat tämän-
kin suhteen käyneet toteen.

Täällä jossakin paikoin oli Dagonin — Filistea-
laisten epäjumalan — temppeli, jonne lvoitolliset Filis-
tealaisct weiwiit liitonarkin, lyötyänsä Israelilaiset Aphe-
lin kedolla (1 Sam. 4: 1). He asettmat arkin Dagonin
kuwan wiereen, ja kun Asdodin asukkaat seuracmana aa-
muna marhain nousimat, löysimiit he Dagonin makaama-
na suullansa Herran arkin edessä; mutta he ottimat Da-
donin ja nostimat hänen entiselle siallensa. Kun he seu-
raamana aamuna uudestaan nousimat, löysimiit he Da-
gonin toistamiseen makaaman suullansa Herran arkin
edessä ja hänen päänsä ja molemmat kätensä oliwat ha-
katut pois kynnyksellä, niin että muu ruumis maan ma-
kasi siinä. Heidän epäjumalansa pantiin pian uudestaan
kokoon, mutta Herran käsi oli raskas heidän päällänsä
ja löi Asdodin ja kaiken ympäristön. He liihettmiit sil-
loin arkin yli lakeuden Gathiin (1 Sam. 5:1—8). Tä-
mä on merkillisin niistä tapauksista, joita raamattu ker-
too täällä tapahtuneeksi.

Me lähdimme liikkeelle warhain seuraamana aamu-
na ja lähetimme muulimme suorinta tietä Lydda an,
jonne itse aioimme saapua illaksi, käytyämme ensin lop-
pessa.

Kun lähdimme Asdodista, kulki tiemme läpi seu-
dun, joka oli hedelmällisempi ja paremmin miljelty kuin
yksikään niistä paikoista, mitkä tähän saakka Pyhässämaassa olimme nähneet. Me simusimme yhden laineh-
timan miljamainion toisensa perästä ja näimme myös
monta äsken orastanutta mihantamaa peltoa. Tällä he-
delmällisellä alalla oli monta kylää keskellä kauniita is-
tutuksia.

Edelliipuolenpiiimää kuljimme Ekronin ohitse, joka
oli »viides Filistealaisten suuremmista kaupungeista. Tä-
mä kaupunki oli taipaleen matkaa itäänpäin meidän tiel-
tämme.

Me wiiwyimme hetken aikaa eräällä lammikolla ja
katselimme muutamia sen ympärillä olelvia raunioita.
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Niin pian kuin pysiihdimme, laskihe yksi matka-
kumppaneistamme, Hra Doughty, maahan pitkittseen. Me
luulimme hänen tehneen sen ainoastaan tviisymyksestii,
emmekä sentiihden luoneet mitään huomiota häneen; mut-
ta kun meidän taasen piti lähteä matkalle, malitti hän
itseänsä komin kipeäksi. Hänellä oli kuitenkin sen lverran
»voimia, että hän jaksoi nousta helvosen selkään, ja me
ratsastimme hiljakseen eteenpäin. Vähän ajan kuluttua
seisatti Doughty helvosensa, astui tahi pikemmin putosi
selästä ja »vaipui hermottomana maahan. Me tutkimme
hänen tilaansa ja hawaitsimme hänellä oleivan ankaran
poltteen ja hänen otsansa oli hywin kuuma; me pelkä-
simme hauen saaneen tuon määrällisen Syrian kuumetau-
din, jota »vuosittain tekee tuhojaan Itämailla matlusta-
jain joukossa. Ainoa mitä ivoimme tehdä, oli, että niin
pian kuin mahdollista koetimme saada häntä »viedyksi
loppeen, jossa hän moi saada lääkärin apua. Me ase-
timme hänen sentiihden etunojoon boritta-aasin selkään,
jota hemostemme hoitaja käytti, ja koetimme kuljettaa
häntä tällä tawoin eteenpäin; mutta hänen mamansa tuli
yhä loivemmaksi ja hetken ajan perästä rupesi hän hou-
railemaan ja wllikeasti ivalittamaan. Viimein heittäy-
tyi hän alas borilan selästä ja putosi maahan, makuut-
taen ettei hän moinut kulkea edemmäksi. Me neumotte-
limme nyt hetken aikaa mitä oli tehtiimii, ja päätimme
wihdoin, että joku meistä jäisi Doughtyn tuoksi, sillä ai-
kaa kuin toiset ratsastmat loppeen tuomaan kantotuolin,
jolla lvoisimme kuljettaa ystälvärauttamme kaupunkiin.
Minä lupasin tulttimme kanssa jäädä hänen tykönsä, ja
toiset liihtilviit loppeen, joka oli kahden tiiman päässä
siitä, missä nyt olimme.

Minä »valmistin meidän milleistämme niin mula-
ivcm sijan kuin mahdollista oli lipeälle matlatomerilleni ja
panin takin hänelle päänalaiseksi. Sateenwarjo leivitet-
tiin yli hänen päänsä suojelemaan häntä Filistean paah-
tamalta auringolta, ja minä kostutin silloin tällöin hä-
nen kuumaa otsaansa raittiilla »vedellä. Doughty hou-
raili hourailemistaan ja puhui paljon, mutta marsin se-
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Ämpärillämme olema seutu oli täynnä kukkuloita
ja laaksoja ja me olimme sijoittuneet ruohoiseen laaksoon.
Viisi pitkää tiimaa sai kuluneeksi, eilvätkii meidän kump-
panimme mielä tulleet. Doughtyn polte rupesi »vähitel-
len taukoamaan ja houraileminen loppui, mutta hän wa-
litti mielä surkeasti.

Kun jo rupesi hämärtämään heräsi tulkki ja,'halvait-
tuansa päimiin jo niin pitkälle joutuneen, sanoi hän mi-
nulle, että meidän oli kaiken mokomin ehtiminen loppeen
ennen pimeän tuloa, sillä jos yöksi jäimme kedolle, emme
olleet turtvllllisuudessa Arabialaisilta. Minä luulin hä-
nen liioitteleman lvaaraa, mutta loppessa sain toisenapäiwänä kuulla, että samana iltana, kun me tämmöisessä
tilassa olimme muutaman penikulman päässä idässä päin
kaupungista, oli kaksi turkkilaista sotamiestä joutunut
Beduinein käsiin, toinen heistä oli ammuttu kuoliaaksi ja
toisen käden oli kuula särkenyt.

Minä kysyin Doughtylta, luuliko hän lvoilvansa
pitkittää matkaa; hän koetti silloin nousta lvuoteeltaan,
mutta tvaipui heti takaisin ja sanoi olewansa niin heitto,
että hän tuskin woi sormeansakaan liikuttaa. Minä neu-
lvottelin nyt tulkin kanssa, miten turtvallisimmalla ta-
ivalla tvoisimme »viettää yötä; sillä jos oli mahdoton
pitkittää matkaa ja kumppanimme luultalvasti oliwat käy-
neet harhaan, aioimme etsiä jonkun syrjäisen laakson,
lviedii sinne sairaan, panna hewosemme liekoon, ja lvalwoa
»vuorotellen. Tulkki sanoi kuluminkin tämän oleman hy-
win »vaarallista, kun meitä oli niin »vähiin eikä meillä
ollut muita aseita kuin minulla rewolweri ja Alilla sapeli.

Kun me pidimme tästä neuwoa, lausui Doughty,
joka oli kuullut keskustelumme, että hän tahtoi tehdä mii-

katvasti; ainoastaan silloin, kun hän puhui äitistäiin (hä-
nen äitinsä oli leskenä ja hän oli äitinsä ainoa poika),
oliwat hänen sanansa jotenkin selwiit; hän sanoi olewan-
sa warma siitä, ettei hän enää milloinkaan saa häntä
nähdä. Meidän tulkkimme laskihe leivolle ja lvaipui pian
sitkeiiiin uneen ruohostoon lviihän syrjässä päin Doughtyn
»vuoteesta.
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meisen yrityksen, ja käski meidän uudestaan nostaa hä-
net borikan selkään. Me asetimme hänen silloin boritan
leweiiiin satulaan, joka oli hywin »vuoteen kaltainen muo-
doltaan. Minä hyppäsin helvoseni selkään ja ratsastin
etupäässä, tulkki tuli perässä taluttaen borittaa, ja tällä
tawoin me matkustimme loppea kohden.

Me kohtasimme paljon Arabialaisia miihemmissä ja
suuremmissa joukoissa, maan ei kukaan meitä häirinnyt,
muutamat lausuilvat muutamia sanoja meidän tulkilleni,
me, ja katselmat lviihän kummastuen Doughtyn, joka
suuresti mnikeroiden makasi borikan satulassa.

Me ratsastimme nyt yhtä mittaa eteenpäin, ja mat-
kattuamme noin tiiman aikaa, rupesi sairas tointumaau;
hän ei enää walittanut ja wihdoin kykeni hän nousemaan
pystyynkin. Ihtii suruissani kuin ennen olin ollut, pe-
latessani matkakumppanini saaneen Syrian kuumetaudin,
joka muutamissa päitvissii, wieliipii tiimoissakin olisi »voi-
nut tehdä lopun hänestä, yhtä iloinen olin nyt, kun tuos-
ta äkillisestä parantumisesta luulin woiwani päättää, ettei
hänen tautinsa muuta ollutkaan kuin näillä seuduilla liik-
kuma milutauti, joka kyllä on tuima ja tuskallinen, mutta
ei kuitenkaan hengelle määrällinen.

Hän tuli lviimein niin moimiinsa, että me saatoim-
me rumeta ratsastamaan hienoa juoksuakin.

Tultuamme eräälle muoren kukkulalle, josta meillä
oli mapaampi näköala yli edessämme olewan seudun,
saimme nähdä useampia ratsastajia, jotka ajoilvat täyttä
nelistä ja puhuilvat korkealla äänellä toinen toisillensa,
niin että me woimme kuulla heidän huutonsa; he ratsas-
tilvat edessänsä olewille kunnaille ja niiyttiwiit tiihystele-
wän tienoota. Kun he »viimein huomasilvat meidän, tu-
liwat he kaikki meitä kohden täyttä wauhtia. Me arwa-
simme jo heidän oleman meidän matkakumppaneitamme,
waiktemme pimeän tähden woineet heitä tuntea, ja emme
luulossamme erehtyneetkään. Ilolla kohtasimme taas toi-
nen toisemme ja ilahduttamaa oli heistä nähdä Dough-
tyn niin toipuneena.
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Syynä heidän »viipymiseensä oli, että he oliwat
ratsastaneet lviiiiriiii tietä loppeen, joten he oliwat wii-
pyneet enemmän aikaa matkalla, kvin me olimme arlvel-
leet; sen lisäksi oli heidän ollut työlästä saada kantotuo-
lia loppesta ja sitten oliwat he eksyneet laaksoissa, etsi-
essiinsii sitä paikkaa, jonne oliwat meidän jättäneet.

Heillä oli muassaan kantotuoli, jota neljä miestä
kuljetti, mutta koska Doughty nyt oli melkein täysissä
voimissaan, käytti hän mieluisemmin »vastedeskin borik-
kaansa, ja tämä olikin onneksi hänelle; sillä, kun hra Bot-
charby, joka oli mäsynyt, hänen siastansa istui kantotuo-
liin, ei käynyt paremmin kuin että yksi kantajista kom-
pastui ja weti mukaansa kolme tolveriaan, niin että hra
Votcharby suistui maahan ja satutti rintansa pahoin.

Me saamuimme lvihdoinkin myöhään illalla lop-
peen cli Jaffaan, joksi kaupunkia nykyään kutsutaan, ja
pilkkopimeä oli, kun käwimme kaupunkiin sisään. Ennen-
kuin tulimme kaupunkiin, ratsastimme pitkiiin istutettujen
puistojen liipitse.

Me poikkesimme yöksi eräiisen mukawaan hotelliin,
sillä liian myöhäistä oli enää ehtiä leiriimme lähellä
Lyddaa.

Jaffa on jotenkin iso ja hywinrakennettu kaupunki
ja harjoittaa melkoista kauppaliikettä, sillä se on Jerusa-
lemin satama. Sillä on 5,000 asukasta, joista 1000
owat kristityttä, 150 juutalaista ja muut muhamedilaisia.

Doughty käwi kohta erään täällä asuwan amerika-
laisen lääkärin puheella, nimeltä Barkley, ja sai tietää
ettei hänen tautinsa ollut muuta kuin milutautia.

Me saimme marsin hywiit huoneet hotellissa ja ta-
pasimme siellä erään Englantilaisen, joka oli ollut mei-
dän seurassamme niinä kolmena päiwänä, joina olimme
Kuolleella merellä ja Jordanin mirralla. Hän oli nyt
palllusmatkalla Englantiin ja makasi täällä Jaffassa odot-
tamassa höyrylaimaa. Me emme olleet asuneet Missään
hotellissa siitä saatta kuin Kairossa nousimme kameleim-
me selkään.
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Rannikko on laakea ja määrällinen, niin etteilviit
höyrylllilvat »voi tässä laskea rantaan, ja jos on kowa
tuuli, ci »voida edes lähettää lvenheitii rannalle, niin etta
usein tapahtuu ettemiit lamat tassa woi, laskea matkus-
tajia eikä postia maalle, maan niiden täytyy jatkaa mat-
kaansa johonkin toiseen satamaan.

Kaupungilla on malli, joka merta kohden on »va-
rustettu muutamilla »vanhoilla kanuuuilla; koko tämä muu-
ri kukistuisi kuitenkin pian, jos Europalainen sotalaima
muutaman kerran täyden kylkensä sitä wastaan tyhjentäisi.

Mllllnpuolelle päin on loppella ainoastaan yksi
portti, jossa aina on semmoinen borittain, hewosten, ka-
melein ja Beduinein tungos, että matkustajan on työläs
päästä liipitse.

Taru tietää kertoa että loppe on »vanhin kaikista
kaupungeista. Sen satamaan kuljetettiin Salomonin ai-
kana, »seteripuita Libanonilta", jota puulajia käytettiin
Herran huoneen rakennukseen (2 Aikak. 2: 16).

Kun Israelin lapset oliwat tulleet takaisinBabelin
»vankeudesta, kertoo Esra, automat Juvalaiset Zidonin
ja Tyron kiwenhattaajille ja sallvureille rahaa, ruokaa ja
juomaa ja öljyä, että he kuljettaismat seteripuita Liba-
nonilta meritse loppeen saakka (Esra 3: 7).

loppessa astui profeta Jona lamaan, kun hän ai-
toi paeta Herran edestä, joka oli kehoittanut häntä saar-
naamaan Niniweläisille (Jon. 1: 3).

Seuraawana aamuna nousin minä hotellin katon
päälle ja katselin sieltä kaupunkia amaroine puistoineen.
Jaffa on tunnettu runsaasta appelsiini-lviljelytsestään;
täällä ostimme appelsiinejä ja maksoimme stillingin kap-
paleesta. Kaupungin alapuolella lewisi satama lailvoi-
neen. Tämä satama on niinkuin kaikki, jotka tällä ran-
nikolla näin, ihan amonainen merta kohden, niin ettei se
myrskyn aikana tarjoo mitään suojaa eikä siis ansaitsisi-
kaan sataman nimeä. Höyrylaiiva näkyi ulkona merellä,
joka, tullen Europasta päin, läheni rannikkoa. Se tuli

»vihdoiu niin lähelle, että selwiisti woin nähdä sen keik-
kumista aalloilla.
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Täällä herätti Pietari opetuspiiau, nimeltä Tabi-
tha, kuolleista ja asui täällä sitten monta piiiwiiä Simon
parttarin huoneessa (Apost.-T. 9: 36—43). Matkusta-
jille näytetään wielii »vanha huone, jonka sanotaan olleen
Simon parttarin.

Tänne lähetti Kornelius pallveliansa, noutamaan
Pietaria sen ilmestyksen jälkeen, jonka hän oli saanut,
ja täällä näki Pietari, kun miehet liihestyitvät loppea,sen näyn, jonka kautta Herra opetti häntä, ettei hän y-
lenkatsoisi pakanoita, maan saarnaisi heillekin emankeliu-
mia, joka on Jumalan woima itsekullekin uskowaiselle
autuudeksi, ensin ludalaisille niin myös Grekiliiisille (A-
--post.-T. 10, wertaa Rom. l: 16).

loppea mainitaan usein Makkabein sodissa.
Kun Franskallliset Napoleonin aikana hyöttiisimiit

Syriaan ja Pyhään maahan, joutui loppekin heidän
»valtaansa, ja he harjoittimat täällä semmoista julmuutta»
joka paremmin olisi sopinut raaoille Beduineille kuin eu-
ropalaisille sotureille. Osoitteeksi heidän hirmuisuudes-
taan mainittakoon, että kun lähes 3000 miestä kaupun-
gin lvarustuslviikeii oli antaunut sillä ehdolla, että saisi-
wat jäädä henkiin, antoi Napoleon, sotaoikeutta pidetty-
ään, ampua heidät kaikki, sillä hän ei luullut woiwansa
elättää niin paljon »vankeja. Nuot uhriraukat asetettiin
joukottain merenrannalle, heille suotiin muutamia minuu-
teja, Mlllmistullksensa kuolemaan. He rukoililvat mielä
kerran armoa, turwautuen niihin ehtoihin, joilla he oli-
wat antautuneet; »vastaukseksi komennettiin: »ampukaa!"
ja neljän tunnin kuluessa ei kuulunut muuta kuin kitvä-
rin laukauksia ja kuoleman parkua. Tämä työ on ruma
pilkku, joka monen muun senkaltaisen teon kanssa saastut-
taa »suuren" Napoleonin muistoa!

Kiilveltyämme kerta kaupungin kadut, joilla wiikeii
wilisi yltä kyllin, suorimme uudestaan matkaan:

Kuljettuamme noiden pitkien puistojen poikki, jotka
kolmelta puolelta ympiiröiwiit loppea, tulimme taas tuol-
le hedelmälliselle lakeudelle. Noin kolme tiimaa kestä-
män ratsastuksen perästä saamuimme Lydd a an, jossa
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meidän leirimme oli pystytettynä. Kottimme ja mie-
hemme kcttseliivllt meitä ällistyneinä, ja kysymät mikä
syynä oli meidän »viipymiseemme; he oliwat kelvottomuu-
della odottaneet meitä koko yön ja oliwat nyt iloissaan
nähdessään meidät taasen. Me istahdimme nyt maahan
ja söimme murkinaksemme sen päimiillisen, jonka Moses
(meidän kottimme) edellisenä päiwänä oli »valmistanut.

Lyddankin ympärillä on kukoistamia istutuksia ja se
on rakennettu kauniille kunnaalle. Puolen penikulman piiiis-
siiAteliiiin Päin näimme Ramlah'n tornit, mutta meillä
ei ollut aitaa käydä katsomassa paikkaa eikä sillä olet-
kaan mitään erityistä merkitystä.

Lyddassa löytyy mielä niin kutsutun Pyhän Irjön
kirkon kauniit rauniot. Kirkko on suuri ja muutamat
osat siitä owat joteukin hywin säilyneet. Se on hywin
wanhll ja Richard Leijonamielen sanotaan ristiretkein ai-
kana rakennuttaneen sen uudestaan.

Lydda on sama tuin Vanhan Testamentin Lad,
joka kaupunki kuului Benjaminin sumulle, niinhymin en-
nen kuin jälkeen Babelin »vankeuden (1 Aikak. 8: 12;
Esra 11: 33; Neh. 11: 35). Paikalla on mielä manha
hebrealainen nimensä.

Apostoli Pietari tuli myöskin lähetysretkilläiin »py-
häin" tuoksi Lyddaan. Siellä tapasi hän miehen nimeltä
Eneas, joka kahdeksan muotta oli hallvattuna maannut
»vuoteellaan. Ia Pietari sanoi hänelle: Enea, paranta-
koon sinun Jesus Kristus : nouse, tee itse muotees, ja hän
kohta nousi. Ia kaikki Lyddan ja Saronan asumaiset nii-
ttivät hänen, jotka tuliwat kiiiityksi Herran tykö (Apost.
T. 9: 32—35). Täällä Pietari wielii oli, kun opetus-
lapset loppesta liihettilviit kaksi miestä hänen luoksensa
rukoilemaan, ettei hän miimyttelisi heidän tykönsä tule-
masta.

Jättäen Lyddan ratsastimme nyt yli lakeuden itään-
päin ja saaivuimme »vihdoin taas ludean »vuorille.

Alenewan auringon »valossa aloitimme waiwallois-
ta matkustustamme ylös muoren jyrkille kukkuloille kalli-
oista polkua pitkin, joka kierteli ylöspäin »vuoren melkein
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pystysuoraa rinnettä myöten. Kun ehdimme yliseen Beth
Horoniin, johon olimme aikoneet sijoittaa leirimme ensi
yöksi, oli aurinko jo lähestynyt taimaan rantaa, ja meis-
tä näytti ikäänkuin sen punertawa kehä olisi hetken aikaa
lviilviihtänyt Välimeren peilikirkkaalla pinnalla. Me kat-
selimme näiltä Ajalonin laakson yli kohoaivilta kukkuloil-
ta kaunihinta auringon laskemista mereen, mitä milloin-
kaan olimme nähneet. Me seisoimme noiden armasten
ludan lvuorten läntisellä rinteellä, etelässä näimme Aja-
lonin laakson ja Gibeon oli »vähiin matkan päässä taka-
namme; jalkamme alla lemisi Filistean alvara lakeus,
täynnä todistuksia lehowan, Israelin wiikewiin Jumalan
lvoimasta, ja sitten tuolla sen takana tuo kullan kiiltiilvii
Välimeri, jonka sylihin aurinko laski — aurinko, josta
Raamattu kertoo, että se seisahti, kun losua sillä paikalla,
jossa me nyt olimme, puhui Herran kanssa ja sanoi koko
Israelin läsnä ollessa: Aurinko seiso alallas Gibeonissa
ja kuu Ajalonin laaksossa (Jos. 10: 12, 13). Täällä
myös ludas Mattllbeus pienellä joukollansa kohtasi Sy-
rialaisten sotalauman ja tuiman taistelun perästä ajoi
heidät takaisin alempana olemalle kedolle. (1 Macc. 3:
13—24).

Beth Horonin muistoja mieleemme johdattaessa,
tulimme yhtäkkiä siinä toimessa keskeytetyksi ankaran
melun kautta, jonka tulttimme ja passaajamme olimat
nostaneet eräässä tcltissii; me kuulimme muutamia aika
liitkiiyksiii lellistä ja heti sen perästä tuliwat he ulos
tuimasti painellen. Me erotimme heidät toisistansa ja
palmelia riisui nyt turbaninsa, Miskasi sen mihan »vim-massa maahan, kohotti sitte molemmat kätensä taitvasta
kohden ja huusi täyttä kurkkua: «Allah!" jonka arabia-
laiset aina tekewiit, kun he olvat epiitomon tai lvihan
»vimmassa. Hän sitten koko iltakauden uhkasi yöllä tap-
paa tulkin »veitsellä, mutta ennen kuin yö tuli, oliwat
he taas hylviii ystiiwiii ja söiwiit warsin lewollisina il-
lallista yhdessä. Arabialaisen »viha asettuu tawallisesti
yhtä pian kuin se syttyykin.
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Varhain seuraawana aamuna läksimme Beth Ho-ronista, ratsastaaksemme Jerusalemiin.
H:ra Doughty, joka edellisenä päiwänä oli ollut

warsin terweenä sai nyt taas matkalla milutaudin puus-
kan. Hänen oli taasen laskeuminen maahan ja minä
jäin tulkin kanssa häntä odottamaan, toiset jatkomat mat-
taansa Jerusalemiin ja aitoiwat poiketa Gibeoniin ja Alis-saan. Neljän tai »viiden tiiman kuluttua oli taudin aika
ohitse ja me »voimme taas pitkittää matkaamme tuota
lvailvalloista tietä myöten.

Illemmalla saawuimme Jerusalemiin ja näimme
tuon kalliin kaupungin toiselta puolelta kuin ennen, sillä
nyt tulimme pohjoisesta päin suoraan sille portille, jota
sanotaan Damaskon portiksi. Tältä puoletta katsoen näyt-
tää kaupunki aiman kauniilta. Näköala ei ole niin alva-
ra kuin Jerikosta tullessa, mutta täältä näkyy yhtii haa-
maa itse kaupunki, koto lehosaphatin laakso ja tuo mah-
talva Öljymäki kolmen korkean huippunsa kanssa.

Me ratsastimme nyt kaupunkiin siihen hotelliin,
missä Lejonhuflvud asui, ja armas oli se hetki, jonataas
sain nähdä rattaan ruotsalaisen matkatolverini.

Kun lyhyesti olimme kertoneet toinen toisellemme tär-
keimmät halvaintomme sillä aikaa, tuin olimme olleet eroi-
tettuina, jätin minä hänen ja Doughtyn, jota oli päättä-
nyt asua hotellissa siksi että hän oli kokonaan toipunut
sairaudestaan, ja lähdin tulkin kanssa leiriimme, joka oli
sijoitettu Öljymäen eteläisimmälle huipulle. Kaupungin
portti oli jo suljettu, kun me aioimme ratsastaa ulos,
mutta turkkilainen »vartta aukaisi sen meille, »vaikka au-
rinko jo oli aikaa laskenut ja oli ihan pimeä.

Me ratsastimme nyt alas lehosaphatin laaksoon,
yli Kidronin ojan eli oikeimmin yli tuon entisen puron
uoman, kuljimme Gethsemanen simutse ja nousimme Öl-
jymäelle.

Eliilviisti muistuilvat mieleeni öisen ratsastuksen
aikana Vapahtajani miimeiset elämänmaiheet. Minä rat-
sastin samaa tietä, jota hän oli käynyt. Minä kuljin
sen paikan ohitse, jossa tuo rakkaudesta rikas Somittaja
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waipui maahan meidän syntikuormamme alla ja jossa
hän murehti, »vapisi ja hikoili merta, tunteissaan sen kau-
hean kuoleman esimakua, jonka hän seuraamana päiwänä
oli kärsiw a.

Minä kiiwin näin »viettämään ensimäistä yötäni
Öljymäellä, jossa Vapahtaja oli »viettänyt niin monta
yötä rukoillen Jumalaa — mikä kallis, mikä autuas yö
oli tämä minulle — semmoisina hetkinä ja semmoisilla
paikoilla tuntee itsensä oleman ikäänkuin hywin lähellä
Jumalalansa.



Leiristämme oli meillä »vapaa näköala yli Jerusa-
lemin; me katselimme täältä joka piiiwii tuota »pyhää
kaupunkia ja koetimme painaa tätä kallista näkyä muis-
tiimme ijiiksi piiilviksi.

Täällä on tapahtunut asioita, jotka owat luoneet
maailman uudestaan, täällä on elänyt pyhiä miehiä, joi-
den sanat, joiden maine on lelvinnyt kaukaisiin kansoihin
ja etäisiin aikoihin, ja jotka wielii wuosisatojen kuluttua
waikuttawat kansakuntain ja yksityisten elämään ihmetel-
tälviillii »voimalla. Täällä »vaikutti ja opetti se ihmeelli-
nen Propheta, jota Raamatun Pyhät miehet owat kutsu-
neet Messiaaksensa ja Mestariksensa, ja joka on kaikkein
heidän kirjoitustensa ihanana pääaineena. Täällä uhrat-
tiin se rakkauden Ruhtinas, joka lvoitti kuoleman, sowitti
Jumalan maailman kanssa ja aukaisi meille ijankaittisen
elämän portit; sillä täällä jossakin paikassa meidän jal-
kamme alla on Golgatha, jossa Jumalan poika kuoli.
Täältä astui elämän Ruhtinas alas tuonelaan jakukisti
ihmiskunnan nimessä sen lvoiman, sen hirmuisen »vallan
ja muutti kuoleman uskomaisille tunnustajillensa sillaksi
maan ja lamaan »välille — kiiltiimiksi Eliaan »vaunuiksi,
joilla he »viedään maan „sumuisista laaksoista" tailvaal-
liseen Jerusalemiin, elämän Jumalan kaupun-
kiin, lehowan »valtaistuimen eteen, saavaksensa ijankaik-
sessa rauhassa asua heidän Isänsä monissa majoissa.

Jerusalem on se paitta, jossa Jumala on tehnyt
suurimmat rakkauden ihmeensä, mutta tämä kaupunki on

Äliimelsei paiwLl Jerusalemina.
Kahdestoista FuKu.
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myöskin se paikka, jossa maailman suurin synti on tehty.
Täällä oivat ihmiset, samassa tuiu he wapauttiwat mur-
haajan, ilkcimmillii syytöksillä ahdistaneet ainoata puh-
dasta, miatonta olentoa, jota jälkeen syntiin lankeemuksen
heidän joukossansa on ollut. Täällä owat he julistaneet
Elämän Ruhtiuaan syylliseksi, ja tuominneet hänen
kuolemaan. Täällä owat he ristiinnaulinneet Kunnian
Herran. Jumalan rangaistus näyttää sentiihden erit-
täin kohdanneen tätä kaupunkia; sillä ei Niissäkään maa-
ilmassa ole ihmiset niin nuhaisina ja iverenhimoisina teu-
rastaneet ja raadelleet toinen toisiansa kuin täällä.

Neljäkymmentä lvuotta tämän murhatyön jälkeen
piiritti kaupunkia romalainen sotajoukko, jonka päällikkönä
oli Titus. Kristityt pakenilvat silloin kaupungista, niin-
kuin Mestari oli heitä eläissään käskenyt, sanoen, koska
Jerusalemia saartaa sotalauma, on silloin sen hiilvitys
lähellä; ja hiilvitys seurasikin, hiilvitys niin julma ja
kauhistama, ettei maailma ole semmoista milloinkaan
nähnyt. Se kansa, joka Pilatuksen palatsin ulkopuolella
niin yksimielisesti oli huutanut: „hiinen »verensä tulkoon
meidän ja meidän lastemme päälle", sai tässä tuta tuon
»väkelviin Kostajan »vanhurskasta »vihaa. Heidän kau-
punkinsa hälvitettiin, heidän temppclinsii poltettiin ja he
itse kaatuiwat joukottain. Muutamat luottivat niittään,
ju nähtiinpä esimerkkejä, että isät ju intit cpiitoiivossa
söiwiit omia lapsiansa. Monta paloi tulen liekeissä, suuri
joukko sai surmansa keskinäisissä sodissa, jotka näinä kau-
histuksen piiilvinii raimosilvat Juvalaisten kesken, ja suu-
rimman osan teurustiwut woitollisct Romalaiset.

Toisella »vuosisadalla, keisari Hadrianon aikana,
nostmut ludalaisct kapinan Romalaisia wastaan. Eräs
mies nimettä Bar-Coch-Ba johti heitä. Hän sanoi ole-
lvansa Jumalalta lähetetty lvapauttamaan sorrettua Is-
raelia. Jerusalem, ynnä monta muuta paikkaa Palcsti-nassa lankesi heidän käsiinsä, mutta heidän maltansa oli
lyhyt. Suuri romalainen sotajoukko ryntäsi heitä mus-
taan. Jerusalem »valloitettiin lviikirynnäköllii ja niistä
ludalaisista, jotka puolustmat kaupunkia, kaatui enin,
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osll sodassa ja muut myytiin orjiksi. Tiililä oli Juva-
laisten lviimeincn yritys, saadakseen takaisin isiiinsii kau-
punkia eli sitä paikkaa, jossa se oli ollut. He jiittiiviit
sitte mnllusa, ollaksensa »vierasten kansain seassa eliiwinii
todistuksina raamatun ennustusten totuudesta.

Jerusalem pysyi nyt Romalaisten hallussa lvuotecn
636, jolloin kiihkoisten muhumedilaisten armeija ilmaan-
tui kaupungin eteen. Se otettiin nyt taasen lviikirynnä-
köllii ja Saracenit harjoittiwat tawallista julmuuttansa.

Kaupungissa olewat kristityt sailvat nyt usein kär-
siä ankaria »vainoomisia ja pyhissä lvaeltajia rääkättiin
ja tapettiin tuontuostakin. Sitä kesti monta »vuosisataa
perätysten, kunues wihdoin tuo yhä tiihkcnelvii wainoo-
minen Palestinassa asuwiaKristityttä wastaan herätti koko
Europassa yleistä mielipahaa. Nyt päiitcttiiu walloittaa
pyhä maa uskottomain käsistä, ja niinkutsutut ristiretket
alkomat. Saksanmaan, Englannin, Franskan jaItalian
parhaimmat soturit riensmiit tälle pyhälle paikalle taiste-
lemaan Saracencja wastaan, ja Jerusalem mirui taasen
»veressä.

Ristiarmeija »valloitti kaupungin lv. 1099, muha-
medilaiset teloitettiin säälimättä ja kristityt harjoittiwat
semmoista julmuutta, joka paremmin olisi sopinut Ara-
bialaisille kvin kristityille.

Sittemmin Saracenit ja kristityt »vuorottain lval-
loittilvat kanpungin toisiltansa, jolloin »verta aina »vuosi
»virtana, kunnes kristityt wihdoin ajettiin siitä pois iäksi
Pamiksi w. 1243.

Tästä ajasta saakka on kaupunki yhtämittaa ollut
muhamedilaisten hallussa. Kuitenkin käy puhe Arabia-
laisten kesken, että kristityt wielii kerran lvalloittalvat
kaupungin ja tukistcmat muhamedilaisten mallan, ja huhu
kertoo myöskin minkä portin kautta he tunkemat sisään,
nimittäin »Kultaisen portin" kautta, joka on kaupungin
itäisessä kyljessä juuri lvastapiiiitii Omarin moskejaa ja
joka johtaa isolle temppelitartanolle. Tämän ennustuksen
tähden on tuo Kultainen portti muurattu kiini, etteilviit
Kristityt pääsisi sisään.
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Omituista oli johtaa mieleensä tämän kaupungin
monmaiheista historiaa ja kaikkia niitä tverisiii mullis-
tuksia, jotka täällä omat tapahtuneet, samalla haatvaa kuin
olimme tilaisuudessa leiristämme katselemaan tuon suu-
ren kuninkaan kaupunkia, semmoisena kuin se näkyy mat-
kustajan silmiin. Se ei tätä nykyä ole paljon sen iha-
nan kaupungin näköinen, jonka Titus hiilvitti, mutta sillä
on sama nimi, ja sen pyhät muistot kirkastamat sitä ja
tekemät sen kalliiksi kaikille kristityille, niin kauman kuin
maailma seisoo.

Me emme »väsyneet katselemasta Jerusalemia, ja
illoin lviiivyin minä kaiman ulkona teltistäni, katsellen,
tuota muistojen kallista kaupunkia ympäristöineen, heleän
kirkkaan tuuivalon »valaisemana.

Jerusalemin »väkilukua owat eri kirjailijat hywin
erinkaltaisesti arlvostelleet. Muutamat emät sano sennousewan yli 10,000, toiset lukelvat taas sen 30,000
asti. Erään laskun jälkeen, jonka mina olen nähnyt ja
jonka sanotaan oleman taittein todenperäisimmän, olisi
lviitilutu 4,000 muhamedilaista, 6,000 ludalaisia, 1,610
Kreikkalaista kristittyä, 1,200 Romalais-katolilaista, 200
Armenialaista, 150 Syrialaista, Kopteja ja Abyssinia-
laisia ynnä 100 protestantilaista — yhteensä 13,340.

Kaupunki on jaettu neljään suureen kortteeriin, joissa
eri uskolaiset asumat erillään toinen toisistaan. Koilli-sessa kortteerissa asumat Muhamedilaiset, luoteisessa kris-
tityt, lounaisessa Armenialaiset ja kaakkoisessa Juvalaiset,

Näistä kortteereista on erittäin Juvalaisten kort-
teeri silmiinpistiilvii huonoin rakennustensa ja äärettömän
likaisuutensa tähden. Sen perästä on muhamedilaisten
kortteeri kurjin. Molemmat jätillä olemat owat paljoa
siilvommat. Nämä kortteerit owat eroitetut toisistaan
kaupungin kahden suurimman kadun kautta, joiden »var-
rella bazarit owat.

Jerusalemissa on useampia isoja, eri kirkkokunnille
kuululvia luostareita, ja juuri nykyään on Zionin »vuo-
relle rakennettu yksinkertainen, mutta erinomaisen soma
protestanttinen kirkko. Tämän kirkon esimiehenä on pispa
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Me saimme useiksi illoiksi ystiilviillisen kutsumuksen
pispa Gobatin luokse ja kohtasimme siellä ne protestan-
tiskt opettajat ja lähetyssaarnaajat, jotka asumat Jerusa-lemissa. Niimiit olimat: pastori Crawford Englan-
nista, pastori Valentiner Preussista, herrat Hefter
ja Vaeley, erään Londonissa löytylviin judalaisen lähe-
tysseuran lähettämät saarnaajat, ja herrat Klein ja
Sandrecsky, jotka Englannin kirkon lähetysseura oli
lähettänyt. Paitsi näitä tapasimme täällä koko joukon
matkustamia niinhymin Englannista kuin Saksanmaalta.

Nämä iltaseurat tuon protestantisen vispan luona
Jerusalemissa alkoimat rukouksella, jonka pispa itse piti
ja jonka aitana laitti läsnäolijat olimat polmillansa.
Sitten puheltiin taiten iltaa hengellisistä asioista, ja
kokous päättyi rukouksella ja »veisulla. Kalliita oliwat
todellakin nämä kristillisten »veljesten kokoukset tuossa
pyhässä kaupungissa. Milloinkaan emme unohda sitä
rakkautta ja ystiilviillisyyttii, jolla pispa ja haven rou-
wansa meitä tohtelmat, ollessamme Jerusalemissa.

Prostestantinen seurakunta Jerusalemissa ei ole
monen muoden manha. Se on sen lähetysseuran toimeen
panema, joka Londonissa on syntynyt Kristin uskon le-
ivittämistä warten Juvalaisten seassa.

Ensimäinen saarnaaja, jonka tämä seura lähetti
Palestinaan, tuli tänne 1820; mutta »vasta lv. 1824
asettui ensimäinen lähetyssaarnaaja Jerusalemiin asumaan;
hän oli T:ri Dalton. Hän kuoli jo lv. 1826, melkein
kohta sen jälkeen kuin tuo myöskin jo kuollut pappismies
Nicolayson saapui paikalle hänen apulaiseksensa. Vih-

Gobat ja hänen allensa kuuluu useita englantilaisia ja
saksalaisia emankelisia opettajia.

Tuossa protestantisessa kirkossa olimme, täällä mii-
pyessiimme, joka sunnuntaina tilaisuudessa muiden kristi-
meljein kanssa miettimään harrasta jumalanpalmelusta
ja meisaamaan Jumalan kunniaa juuri samoilla »virsillä,
joita Dalvid tällä sialla teki ja lauloi. Hywin liikutta-
wa oli kuulla Jerusalemissa saarnattaman ristiinnauli-
tusta.
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V. 1841 piiiittitvät Englannin ja Preussin halli-
tukset yhteisellä kustannuksella toimeen panna ja lvoimas-
sa pitää erityistä protestantista hiippakuntaa Itämaillasa Jerusalem määrättiin vispan istuimeksi. Tämä hiip-
pakunta oli käsittämä Mesopotamian, Kaldean, Syrian,
Palestinan, Egyptin ja Abyssinian. Englannin jaPreus-
sin hallitukset wlllitsewllt vispan lvuorotellen. Jo syksyllä
lv. 1841 lvihittiin Mikael Salomo Aleksander, eräs kään-
tynyt Juvalainen, Jerusalemin ensimiiiseksi protestanttiseksi
pispaksi. Msi Juvan hajoitetun sumun jäsen palasi ta-
kaisin isiiinsii kaupunkiin kristittynä pispana — todellakin

tapaus, suuri ajan merkki, jota kristityt, tuo
hengellinen Israel, pitilviit enteenä sen lupauksen täyttä-
miseen, joka sanoo että uudistuneet heistä tulemat
autuaiksi ja tunnustamat sydämessänsä Messiaan, jonka
heidän esi-isiinsä tuomitsimut kuolemaan, ja ottamat Hä-
nen nimessään haltuunsa lumatun maan niinhymin sanan
maallisessa kuin hengellisessä merkityksessä.

Pispa Aleksander kuoli jo m. 1845 ja hänen jäl-
keensä tuli pispaksi Gobat, joka ennen suurella innolla
M lähetyssaarnaajana työtä tehnyt Itämailla, erittäinkin
Abyssiniassa.

Toisena päiwänä senjiilkeen kuin Filisteasta olim-
me takaisin tulleet, oli sapatti. Jo »varhain aamulla
jätin minä leirimme ja ohjasin kulkuni Jerusalemiin Päin,

»viettääkseni siellä jumalanpalmelusta. Edessäni olema kau-
punki, tuo rakas muori, jonka jyrkkää tietä minä kuljin,
Gethsemane sen juurella, ja sapatin rauhallisuus, — nämä
laitti yhdistyneenä oliwat »voimallisin saarna sydiimelleni,
minkä milloinkaan olin kuullut.

doin, monien wastustcn perästä Turkkilaisten puolelta,
onnistui saada ostaa protestantism kirkon rakentamista
Marten tarpeellinen tontti. Useita rakennuksia rumettiin
heti panemaan toimeen, mutta kun työ jo oli melkoisesti
edistynyt, kuoli rakennusmestari ja tämä tapaus ynnä

Egyptiä »vastaan syttynyt sota esti rakennuksen »valmis-
tumista.
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Minä kiilvin ensin hotellissa asuwain ystiiwiiini,
Lejonhuftvudin ja Doughtyn luona ja menin sitte heidänseurassansa protestantiseen kirkkoon.

Tämä kirtto on rakettu kauniille alvonaiselle pai-
kalle Zionin »vuorelle, ja on todellakin siellä Herran Zio-
nina tuon pyhän kaupungin pimeyden keskellä.

Vuonna 1842 laski pispa Aleksander tämän kirkon
perustuksen. Työtä jatkettiin sitten yhtämittaa Tammikuu-
hun »v. 1843, jolloin Turkkilaiset koettmat estää sen
pitkittämistä. Vastuksia ilmaantui nht runsaasti, mutta
Herran aivulla ja kristittyjen uutteruuden kautta päästiin
niistä kaikista, ja siellähän nyt seisoo Zionin wuorella
tuo yksinkertainen mutta erinomaisen soma kirkko ikään-
kuin Jumalan wartiatornina, josta hänen sotamiehensii
katselemat pyhää maata, malloittaaksensa sitä ja tehdäk-
sensä sitä pyhän kansan maaksi.

Me olimme täällä emankelisessa jumalanpalmeluk-
sessa, joka alkaa k:lo 10 e. p. p. ja iltapuolla piiiwiiä
kuulimme saksalaisen saarnan; semmoinen pidetään täällä
joka sunnuntai klo 3. Molemmat saarnat oliwat erin-
omaisen hylviit.

Ilman sitä on Jerusalemissa Diakonissa-koulu,
jonka pispa Aleksander on perustanut, ja tätä koulua
pidetään »voimassa sekä tuon judalaisen Londonissa ole-
man lähetysseuran kustannuksella että lvapaaehtoisilla apu-
rahoilla. Poikakoulu on Zionin wuorella, ulkopuolella
kaupungin muuria eräässä nykyään rakennetussa huoneessa.
Täällä opetetaan noin 30 lasta. Tyttökoulu on kaupun-
gin sisäpuolella ja oppilasten lukumäärä on lähes 20.

Jerusalemin protestantiset kristityt teketviit työtä
monella haaralla. Täällä löytyy eräs sairashuone lu-
dalaisia marten, jossa on siaa 36 sairaalle, ja moni köy-
hä Israelilainen on täällä saanut sekä ruumiin että sielun
terweyden. T:ri Mac-Gawon on tämän sairashuoneen
esimiehenä ja hänen apunansa on eräs herra Atkinson
ynnä useampia sairashoitajattaria; ja esimiehessii on yh-
tyneenä totinen kristillinen rakkaus tottuneen lääkärin
taitawuuteen.
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Täällä löytyy myös työhuone köyhiä »varten, jotka
owat joko kääntyneitä kristityttä tahi semmoisia, jotka
siksi tahtomat tulla, ja erityinen koulu ludalaisia naisia
Marten. Näiden lisäksi tulee mielä Preussilainen sairas-
huone ja tyttökoulu, joiden johtajina on neljä diakonissaa,
kaikki Kaisermerthista kotoisin, ja eräs majapaikka mat-
kustajia Marten.

Protestantinen liihetystoimi näyttää sillä tawoin
täällä Vakaantuneen, ja on tama työ jo rumennut hedel-
miä kantamaan. Paitsi useampia kääntymisiä sairasmuo-
teilla, joista tuulimme puhuttaman, kertoi pispa Gobat
etta jotenkin suuri joukko turkkilaista sotamiikeii alkoi ru-
meta kuultelemaan emankeliumia, ja, samassa kvin tama
häntä ilahutti, lausui hän »vakuutuksensa olelvan, etta,
jos nämä sotamiehet todellakin muuttuisimat kristityiksi,
sen seurauksena möisi olla yleinen kristittyjen murha.

Kun tulimme takaisin hotelliin, oli siellä minun
hemoiseni, jonka aamulla, ennenkuin leiristä lähdin olin
käskenyt tulkin lähettämään hotelliin jälkeen puolenpiii-
lviin. Minä. sanoin nyt jäähyiväiset ystälvilleni ja rat-
sastin ylös Öljymäelle olemaan leiriimme.

Me lviiivyimme mielii kolme piimää Jerusalemin
läheisyydessä ja kaksi »viimeistä piiiwiiä asuin minä itse
kaupungissa eräässä hotellissa, saadakseni sanoa että kum-
minkin olin asunut Jerusalemin muurein piirissä.

Me mietimme nämiit piimät ystiilviiin ja kristi-
weljesten seurassa ja teimme useampia kiitvelyitii ulos
kaupungista, joilla retkillä meitä useimmasti seurasi Je-
rusalemissa asumia opettajia, jotka hymiintahtoisesti selit-timät meille kaikkein raamatussa nimitettyin paittain ase-
man niin hywin, kuin he monmuotisten tutkimusten amulla
sitä luulimat moilvansa tehdä.

Eräänä iltana olimme lähetyssaarnaajat!» kokouk-
sessa, joka pidettiin suuressa koulusalissa Zionin wuorella.
Kun olimme tulleet paikalle, kehoitettiin minua kertomaan
hengellisistä liikunnoista Ruotsissa, joista huhu oli le-
lvinnyt »veljesten kokoukseen Jerusalemissakin ja joista
täällä olemat kristityt iloitsimat. Vähän aikaa arweltuani,
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lupasin noudattaa »veljesten tahtoa; mutta eräs lähetys-
saarnaaja Indiasta, jonka ensin tuli mainita jotakin ko-
kemuksistaan tältä lähetysalalta, kulutti niin paljon aikaa
kertomukseensa, ettei enää kellään toisella ollut tilaisuutta
nousta puhumaan. Kuitenkin ilmoitin minä opettajille
yksityisesti yhtä ja toista niistä suurista yleisistä herä-
tyksistä, jotka liikkuivat minun kotimaassani, ja pieninkin
silvuseitta näytti heitä suuresti miellyttämän.

Kun nyt lopetan tämän lumun ja samassa jätän
Jerusalemin, tunnen minä kuinka heitto ja maillinainen
kertomukseni tästä kaupungista on. Minä olen waan
lausunut muutamia sanoja siitä, enkä »voinutkaan muuta
tehdä; sillä jos täta kaupunkia olisin ruwennut laweam-
min kertomaan ja sen erityisiä osia kulvaamaan, olisi siitä
syntynyt suuri teos, johon ci minulla ole kykyä ja johon
ilman sitä olisi tarlvittu enemmän tutkimusta ja kaumcm-
paa lviipymistii näillä pyhillä seuduilla, kvin mitä mi-
nulle oli sallittu.



Tuorstaina 3:s piimii Toukokuuta suorimme me
matkaan. Iltapuolella piimää otettiin teltit alas, kaikki
kapineet sälytettiin kokoon, ja muulit, jotka olimme »vuok-
ranneet koko siksi ajaksi, kuin mielä Palestinassa ja Sy-
riaSsa matkoillamme miimyimme, olimat aamulla marhain
saapumilla meidän leirissä. Puolipiiimiin aikaan läksimme
me hotellistamme Jerusalemissa ja ratsastimme ylös
Öljymuorelle, nähdäksemme kuinka miehemme kuormitti-
tvat muuleja.

An^lllemizill Asemiin — Zamlltilllmsei.
Kolmastoista <^ukn.

Silloin tällöin lvilkahti silmä miesten puuhasta
alaS Gethsemaneen, Kidronin ojaan ja Morian muorelle,
jolla jälkimmäisellä on temppelin piha ja koko kaupunkisen ympärillä. Kun rattaista ystämistä on erkaneminen,
tahtoo mielellään ikäänkuin wiiwyttiiii noita »viimeisiä
rientiiwiii hetkiä, että oikein ehtisi painamaan armastensa
muodon iäksi päimiksi muistiinsa. Melkein sama oli mei-
dän laitamme täällä, kun jätimme nämä armaat seudut.
Me nousimme wihdoin hewostemme selkään, katselimme
»viimeisen kerran tätä kaunista näkyä — Öljywuoren py-
hää ympäristöä — ja ulotimme matkamme Pohjoseen
päin — meidän rakasta maitta kaukaista kotoa kohden.

Me ratsastimme alas Öljymuoren rinnettä myöten,
silvusimme mielä kerran Gethsemanen ja Kidronin ja tu-
limme sille tielle, joka Damaskun portista menee Pohjo-seen päin Jerusalemista.
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Matkamme alussa katsahdimme me useasti taaksem-
me, saadaksemme.mielä kerran nähdä Jerusalemin kolkko-
ja muureja ja Öljywuoren tummia kukkuloita laskeman
auringon matossa. Vihdoin katosi taaksemme tuon pyhän
kaupungin »viimeinen haame ja Öljywuoren korkein kukku-
lakin meni näkymistämme.

Vähän ajan perästä, sitte kuin Jerusalem oli ka-
donnut näkymistämme, laski aurinko ja iltarusko leivitti
punertaman loistoaan ludean muorille ja taksoihin ja
»valaisi esineitä yhä waihtelewilla, ihanilla »viireillä. Vä-
rit wiilttyiwiit joka tuokio eri tulvalla, sillä auringon walo
heikkoni heittonemistansa ja nousseen kuun himeii kumo-
tus rupesi taistelemaan sen kanssa ivallasta, kurmes wih-
doin täyden kuun hopealta hohtalva kehä oli ainoa walo,
joka johti meidän kulkuamme.

Seutu, jonka liipitse matkasimme, oli hedelmällisempi
kuin mikään toinen paikka, jonka ludeassa olimme näh-
neet. Eiwiit ainoastaan laksot olleet »viljellyt, waan
useimmat »vuoretkin oliwat peitetyt ivihannoilla penkerillä
aina huippuun asti, ja näköalat oliwat wiihiin wapaam-
mat kvin tawallisesti tässä omituisessa wuorimaassa.Illan suloinen »viileys ynnä tuo ihana seutu, jonka
liipitse matkasimme, ja tuo kirkas kuuwalo, joka mei-
tä johti, teki tämän ratsastuksen eriomaisen lviehiittci-
wiiksi.

Me ohjasimme kulkumme Beth elia kohden, jossa
aioimme pystyttää telttimme ja olla yötä. Matkalla
sinne sitvusimme me Anathoth'in joka on yksi niistä
neljästä kaupungista, jotka lnwatun maan jaossa tuliwat
Benjaminin sumulle (Jos. 21: 17, 18). Anathoth on
erään Isralin suurimman prophetan, nimittäin Jeremiaan,
syntymäpaikka. Hän oli Hiskiaan poika, Anathothin pa-
peista, Benjaminin maalta (Jer. 1: 1). Täällä tuli hän
jo nuorukaisena kutsutuksi Herran prophetaksi. Kun häntäällä mustasi Jumalalle: »moi Herra, Herra! katso en
minä kelpaa saarnaamaan, sillä minä olen nuori", sai
hän »vastaukseksi : »älä sano: minä olen nuori; mutta
sinun pitää kaikkiin niihin menemän, kuin minä sinun
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lähetän ja puhuman kaikkia, kuin minä sinulle käsken.
Alii pelkää heitä! sillä minä olen tyköniis, ja pelastan
sinun, sanoo Herra" (Jer. 1: 6, 7, 8). Kun Jeremias
tässä syntymäkaupungissaan sai kärsiä lvainoomista ja
asujamet emät tahtoneet ottaa karmiinsa hänen sanojansa,
»vaan uhkasmat tappaa hänen, jollei hän lakannut puhu-
masta Herrasta, julisti Herra prophetan kautta Anatho-
thille seuraaman rangaistuksen: »Sentiihden sanoo Herra
näin Anathothin miehiä wastaan, jotka sinun henkeiis lviii-
jylviit ja sanolvat: älä ennusta meille Herran nimeen,
jolles muutoin tahdo kuolla meidän käsissämme. Sen-
tiihden näin sanoo Herra Zebaoth : katso, minä etsin heitäkostolla, nuoret miehet pitää heistä miekalla tapettaman,
heidän poikansa ja tyttärensä pitää nälästä kuoleman,
niin ettei heistä pidä mitään jäämän; sillä minä saatan
Anathothin miehille onnettomuuden sinä »vuonna, koska
heitä kostolla pitää etsittämän (Jer. 11: 21—23).

Me saawuimme sitte Betheliin klo V210aikaan ja
pystytimme leirimme ihan kaupungin tviereen. H:ra Bot-
charbyn muulit eiwiit tulleet perille samaan aitaan tuin
meidän, maan paljoa myöhempään, niin että Botcharby ja
Taylor joilvat teetä meidän kanssa ja lepiisiwiit meidän lel-
leissä klo I:teen yöllä, jolloinheidän telttinsii ivihdoinkin tuli.

Nykyinen Bethel on rakettu jotenkin awaralle »vuo-
relle, jota laaksot ympäröimät. Vuoret rajoittuivat näkö--
alaa joka taholta, etelässä eiwiit ne kuitenkaan ole ylen
korkeita, niin että kenties tuon suuren moskeijan kuivus»
ta Jerusalemissa moi nähdä Betheliin. Tuon wanhan
kaupungin rauniot wiruiwat hajallaan meidän leirimme
ympärillä ja näyttiwiit todistawan, että me nyt olimme
samalla paikalla, jossa raamatussa mainittu Bethel
kerran seisoi. Rauniot omat kukistuneitten huonetten pe-
rustuksia, muurein jätteitä ja suurempia ja pienempiä
kiwiliijiii. Alhaalla länteenpäin antawassa laaksossa on
lammikko eli »vesisäiliö, joka on rakettu kilvestii 300 jal-
kaa pitkäksi ja noin 200 jalkaa lelveiiksi. Täällä löytyy
»nyös kaksi kirkasta lähdettä.

Näillä lähteillä juotti Abraham usein karjaansa,
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sillä patriarkka on tänne toisinaan pystyttänyt telttinsii;
laaksoin runsaat laitumet ja lähdetien raitis mesi houkut-
teli häntä tänne.

Täällä lepäsi kerran Jakob, paetessaan weljensii E-saun ivihaa, ja oli yötä paljaan tailvaan alla, kiwi pään-
alaisena. Täällä näki hän unissaan ne kummalliset tika-
puut, jotka oliwat lamaan ja maan wälillä, ja niiki lv.
malan enkelein käymän niitä myöten ylös ja alas, ja
Herra itse seisoi ylimpänä ja sanoi: »Minä olen Herra,
Abrahamin sinun isiis Jumala, ja Isakin Jumala: tä-
män maan, jonka päällä sinä makaat, annan minä sinulle
ja sinun siemenelles. Ia sinun siemenes pitää oleman
niinkuin maan tomu, ja sinun pitää lelviämän länteen ja
itään, pohjaan ja etelään päin. Ia sinussa pitää kaikki
sukukunnat maan päällä siunatuksi tuleman, ja sinun sie-
menessäs. Ia katso, minä olen sinun kanssas, ja »var-
jelen sinua, kuhunkas ikiinäs joudut, ja saatan sinun jcil-
lensii tälle maalle : sillä en minä hylkää sinua siihen asti,
että minä laitti teen, mitä minä sinulle puhunut olen".
Kun Jakob heräsi, pelkäsi hän ja sanoi: »totisesti on Her-
ra tässä paikassa; eitä tässä muu ole kuin Jumalan huone
ja tailvaan omi". Hän pystytti kilven, jota hän oli käyt-
tänyt päänsä alaisena, muistopatsaaksi ja kutsui paikan
Bethel (Jumalan huone). Hän teki täällä lupauksen että
jos Jumala oli hänen kanssansa ja »varjeli häntä mat-
kalla ja toi hänen takaisin rauhassa kotia isänsä tykö.
Herra oli olema hänen Jumalansa ja tämä kiwi, jonka
hän oli pystyttänyt, oli olewa Jumalan huone (1 Mos.
K. 28).

Kolmenkymmenen »vuoden perästä tuli Jakob takai-
sin Betheliin, muttei silloin yksinäisenä pakolaisena, maansuuren pallvelia-joukon ja mahtaman karjalauman kanssa,
jotta hän oli ansainnut sukulaisensa Labanin luona Me-
sopotamiassa. Täällä hautasi hän erään tammen alle
Deboran, Rahelin imettäjän. Täällä ilmestyi uudestaan
Jumala Jakobille ja antoi hänelle toistamiseen nimen
Israel. Täällä' pystytti hän alttarin Herralle Jumalalle,
niinkuin hän lulvannut oli (1 Mos. K. 35: 6—10).
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Kun Israelin waltakunta jaettiin, tuli Bethel kah-
dessa suhteessa merkilliseksi, ensiksi että se oli pyhä paikka,
toiseksi että se oli rajalinnana ja tosiaankin aivaimena
molempiin waltakuntiin.

Kuningas lerobeam rakensi Betheliin alttarin ja
asetti sen päälle kultaisen lvasikan ja pakoitti kansansa
uhraamaan sille, eikä päästänyt heitä menemään lerusa»
lemin temppeliin mieltämään jumalan pallvelustansa,
sillä hän pelkäsi että kansa siinä tapauksessa kääntyisi
uudestaan ludan kuningasten puolelle. Kun lerobeam
kerran oli walmistanut Bethelissii suuren juhlan ja juuri
seisoi alttarinsa edessä, malmisna uhraamaan, tuli Ju-
malan mies Jadasta Herran sanan kautta Betheliin ja
huusi alttaria wastaan ja sanoi: „Alttari, alttari! näin
sanoo Herra: katso, Dawidin huoneelle on syntylvii poika,
losia nimeltä: hän on uhraama sinun piiiilliis korkeuden
pappeja, jotka sinun päiilliis suitsuttamat, ja on polttama
ihmisen luita sinun piiiilliis". Ia hän lisäsi: »tämä on
se ihme, jonka Herra puhunut on: katso, alttarin pitää
halkeaman, ja tuhka, joka sen päällä on, pitää hajotet-
taman". Koska kuningas lerobeam tämän kuuli, julmis-
tui hän, oikaisi kätensä tuota uskaliasta miestä kohden
ja sanoi: ottakaat hän kiinni; mutta samassa kuimettui
hänen kätensä, ettei hän taitanut sitä jälleen wetiiii puo-
leensa, ja ennenkuin kukaan ehti tuohon rohkeaan mieheen
kiinni käymään, halkesi alttari ja tuhka sen päältä hajosi.
Kuningas sanoi miehelle: »rukoile sinun lumalaas minun
edestäni, että minun käteni taipuis minun tyköni. Niin
Jumalan mies rukoili nöyrästi Herraa, ja kuninkaan käsi
taipui jälleen hänen puoleensa ja tuli niinkuin se oli en-
nenkin ollut" (1 Kun. K. 12: 26—33; 13: I—6).

Tämän epäjumalan palmeluksen tähden muutettiin
Bethetin nimi toisinaan Bethawen'iksi: epäjumalain
huone (Hosea 10: 5, 8).

Iti näiden muorten ja näiden laaksoin kautta mat-
kusti Elias Jordanin »virralle »viimeisellä matkallaan
maan päällä (2 Kun. K. 2: 3).

Jumalan miehen ennustus Vethelin alttarista käwi
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wiimein toteen, kun losia, täynnä kiiwautta epäjumalia
»vastaan, myöskin tuli Betheliin sille korkeukselle, jonka
lerobeam tehnyt oli ja joka Israelin saatti syntiä teke-
mään. Hän kukisti sen alttarin ja korkeuden, surwoensen tuhmaksi ja poltti myös metsistön. Kun losia kään-
tyi taaksepäin, sai hän nähdä haudat, jotka olimat wuo-
rella, ja lähetti noutamaan luut haudoista ja poltti ne
alttarilla ja saastutti sen Herran sanan jälkeen, kuin Ju-
malan mies huutanut oli. Ia hän tappoi laitti korkeus-
ten papit, kuin siellä olimat, alttareilla ja poltti ihmis-
ten luut niitten päällä ja palasi Jerusalemiin (2 Kun.
K. 23: 15, 16, 20).

Me jätimme Bethelin warhain seuraawalla aamulla
ja pitkitimme matkaamme Pohjoseen päin. Meillä oli
aikomus sioittaa illaksi leirimme Sichariin, jonka »maa-
kartanon" Jakob antoi pojallensa Josephille ja jossa me
olisimme tilaisuudessa käymään tuolla rattaalla Jakobin
lähteellä, jolla Herra kerran matkasta wäsyneenii letviihti.

Me poikkesimme matkallamme Silvon, joka on tai-
paleen matkan päässä itäänpäin Bethelin ja Sicharin
wälillä käymättä tieltä. Silon ympärillä olelva seutu
on ruma; et näe muuta kuin pyöreitä alastomia muoria
ja kun tulet tuon entisen kaupungin raunioille, eimiit ne
mitään erinomaisia ole. Ensin tullaan eräälle neliskul-
maiselle rakennukselle, joka silininniilitiilviisti ei ole aiivan
»vanhoitta ajoilta; se näyttää ensin olleen kirkkona, mutta
on sitte muutettu linnaksi; sen muurit omat 4 jalkaa
paksut. Vähän matkan päässä tästä rakennuksesta lviru-
wat Silon rauniot siellä täällä hajallaan.

Paikan Pyhät muistot ainoastaan moimat houkutella
matkustajaa tälle syrjiiretkelle Siloon.

Täällä sai liitonartti ensimiiisen »vakinaisen paik-
kansa, sitten kuin Israelin lapset olimat »valloittaneet
maan, jota heille oli lulvattu, ja täällä jakoiwat he kes-
kenänsä maan arlvalla (Jos. 18). Arkki jäi Siloon, siksi
kunnes se Aphet'in tappelussa joutui woittawain Philis-
tealaisten käsiin. Täällä lankesi pappi Eli alas tuolil-
taan ja kuoli, saadessaan sanoman tästä tappelusta, ar-
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kin ryöstöstä ja molempain poikainsa kuolemasta (1
Sam. 4).

Siloon wei kiitollinen Hanna pienokaisen poikansa
Samuelin, »antaaksensa häntä Herralle kaikeksi elinajak-
sensa, että hän Herralta rukoiltu oli" (1 Sam. 1:24—28).

Silossa lvietettiin joka »vuosi suurta juhlaa sen
ajan muistoksi, jolloin Monarkki oli täällä. Silon tyt-
täret hyppilviit tässä juhlassa ja eräsnii »vuonna, kun
tätä juhlaa »vietettiin, kiitkiwiit nuoret miehet Benjaminin
sumusta itsensä läheisiin lviinamiikiin. Kun HYPPY oli
parhllimmallansa, riensimät miehet esille jaryöstimiit nuo
Innssilvat neidot, weiwiit heidät kotiansa ja jokainen otti
-»vaimoksensa sen, jonka hän oli kiinni saanut (Tuom.
K. 21: 19—23).

Todistukseksi, kuinka julmalla lamalla naisia näillä
seuduilla nykyään kohdellaan, tahdon »vaan kertoa seuraa-
man kohtauksen: Me olimme istahtaneet keskelle raunioita,
letviitätscmme hetken aikaa ja syödäksemme aamiaista.
Suuri joukko miehiä, kumminkin 50 luwulta, istui mei-
dän ympärillämme, katsellen meitä kummastuksella ja
uuteliailla silmäyksillä. Joukko »vanhoja ja nuoria nai-
sia oli myöskin lähestynyt katselemaan »vieraita; muuta-
mat miehistä ärjäsmiit heille, että korjaismat luunsa.
Kun eiwiit he kohta noudattaneet heidän epäkohteliasta
käskyänsä, miskasilvat he isoja kilviii heidän jätistänsä ja
ajoilvat heidät pois, ikäänkuin lammaslaumaa ajetaan.

Tämän paikkakunnan mäestä on tunnettu hywin
milliksi. He kokoontumat aina suurissa joukoissa matkus-
tawain ympärille ja pyytämät hywin waatiwalla tawalla
„baksjisjta". He kalistelewat samassa miekkojansa ja
pitkiä pyssyjänsä, ja jos he matkustajissa hamaitsewat
mahankin pelkoa, tulewat he yhä rohkeammiksi ja hälvyt-
tömiimnliksi; mutta he omat itse tawallisesti hywin pelku-
reita ja pysyivät tarpeenmukaisen matkan päässä, jos
matkustajat näyttiilvät heistä lewollisilta ja wakawilta.

Me pitkitimme matkaamme Pohjoseen päin. Me
käwimme tänä päiwänä yli ludean rajan ja tulimme
Samarian maakuntaan. Nuo alastomat, hedelmättömät
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kalliot rupesiwat nyt harwenemaan ja me siwusimme yh-
den wiljawan lakeuden toisensa perästä. Useampia kyliä
näkyi etäällä ja näköalat lewisiwiit joka askelelta.

Me tulimme wihdoin ylängölle, josta meillä oli
mapaa ja ihana näköala edessämme. Suuri, puoltatoista
penikulmaa pitkä lakeus ulottui täältä etelästä Pohjoseen
ja sen lelveys saattoi olla noin puolta penikulmaa.
Idässä rajoittilvllt tätä lakeutta synkät, matalat lvuoret,
lännessä päin oliwat lvuoret paljoa korkeammat, niin
että niiden kukkulat nousimat yli koko ympärillä oleman
seudun. Korkein näistä muorista on tuo tunnettu Ga-
rizim, jonka kukkulalla mielä löytyy Samarialaisten
temppelin jäännöksiä. Heti Garizimin pohjoispuolelta
tulee näkymiin Ebal. Vedellä runsaasti siunatussa lak-
sossa näiden molempain mahlamäin »vuorten lviilissii on
tuo tunnettu Sichar, ja idiinpuolella kaupungista tuonsuuren äsken mainitun lakeuden rajalla on mainio Ja-
kobin lähde. Kaukana pohjassa päin näkyy Hermonin
mahdottoman suuri muorenhuippu kohottaman hopealta
hohtalvaa lumilakeansa pilmiii kohden. Maksaa kyllä
waiwan seisahtaa tähän hetkeksi aikaa lviihän likemmin
tarkastelemaan tätä näköalaa, joka on kauniimpia py-
hässä maassa.

Kun sitte ratsastat yli tämän suuren lakeuden, ha-
maitset sen joka paikassa oleman hedelmällisen ja lverrat-
tawasti hywin wiljellyn ja tie luikertaa edelleen yhtä
mittaa läpi pelloin ja wiljawainioiden. Samalla lakeu-
della, jossa maamies kyntää peltoa, jonka hän äsken on
niittänyt, hiiiilyttelee tuuli juuri hänen lvieressiiiin kyp-
sinyttä eloa, joka odottaa leikkuuta.

Kylät elivät ole lakeudella, waan niitä nähdään
siellä täällä »vuorten »viilissä, jonne ne owat rakctut parem-
man turmallisuuden »vuoksi »vihollisen piiiillekarkauksilta.

Kaksi tietä käy tätä lakeutta pitkin Sichariin, toi-
nen seuraa noiden läntisten »vuorten juurta, toinen kul-
kee lakson pohjassa. Tuo »viimeksi mainittu wie matkus-
tajan Jakobin lähteen ohitse, jonka tähden me tietysti
walitsimme tämän tien.
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Luuttawasti matkustiMestari opetuslastensa kanssa
tätä samaa tietä, kun hän aikoi ludeasta Galileaan ja
silloin täytyi kulkea Samarian kautta. Hän käwi yli tä-
män polttaman lakeuden, juuri kuin piimii oli palamim-
mallansa, sillä kuudennella hetkellä eli puolipiiitvän aikaan
saapui hän Jakobin lähteelle, jossa hän matkasta lviisy-
neenii istahti lelvähtiimäiin.

Puolipäilviin aikaan saalvuimme mekin nyt tälle
lähteelle ja istahdimme tähän niinhymin lewiitäksemme
kvin myöskin saadaksemme itse paikalla lukea tuota su-
loista kertomusta Johanneksen 4:ssii limussa. Kun Je-sus lviisyneenii oli istahtanut tähän ja opetuslapset oli-
wat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa, tuli yksi Sa-
marian waimo mettä noutamaan ja Jesus sanoi hänelle:
anna minun juodukseni.

Vaimon mastans osoittaa seltviisli mikä kiukku »val-
litsi Samarialaisten ja Juvalaisten wälillä, kun hän
»vastasi tuolle janooivalle, joka lähteellä pyysi häneltä
wettii: »kuinka sinä minulta juoda tahdot, joka olet Juva-
lainen, ja minä olen Samarialainen?"

Vapahtajan mastans sitä »vastaan osoittaa hänen
ääretöntä rakkauttansa. Vaimolle, joka ci tahdo antaa
hänelle mettä Jakobin lähteestä, tarjoo hän pyytämät-
tä Elämän mettä, Jumalan anteeksiantamaa rakkautta,
joka »iankaikkisesti sammuttaa sielun janon. Hän alvaa
maimon sydämen uskolle puhumalla hänen kanssansa hä-
nen synneistänsä ja osoittamalla todeksi, että hän oli
propheta, jonka kaitti-niikewii silmä jo aikoja sitten oli
nähnyt hänen, ennenkuin hän nyt tuli lähteelle, wettii
noutamaan.

Kun mainio tämän hamainnon johdostarupesi puhu-
maan hänen kanssansa rukouksesta ja sanoi: »meidän
isämme olvat tällä wuorella kumartaneet ja rukoilleet, ja
te sanotte: lurusalemissa on se sia, jossa pitää rukoil-
tamlln", opettaa »vapahtaja hänelle oikean rukouksen laa-
tua, sanoen: te ette tiedä, mitä te rukoilette, mutta hetki
tulee ja on nyt jo, että totiset rukoillut rukoilemat Isää
hengessä ja totuudessa; sillä Isä tahtoo myös senkaltai-
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sia, jotta häntä rukoilemat. Jumala on henki, ja jotka
häntä rukoilemat niiden pitää hengessä ja totuudessa
häntä rukoileman.

Tähän ivastasi maimo: minä tiedän, että Messias
on tulema, joka kutsutaan Kristus: koska se tulee, niin
hän ilmoittaa meille kaikki.

Jesus ilmoitti silloin kuka hän oli, sanoen: „minä
olen se, joka puhun sinun kanssas". Tämä sana tunki
sywiille »vaimon sydämeen ja hän uskoi sen.

Opetuslapset tuliwat nyt takaisin ja heidän tulonsa
keskeytti tämän merkillisen keskustelun Jakobin lähteellä.

Vaimo jätti »vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sa-
noi ihmisille: Tullaat katsomaan sitä ihmistä, joka mi-
nulle sanoi kaikki, mitä minä tehnyt olen: olleeko hän
Kristus?

Sillä aikaa rukoiliwat opetuslapset häntä, sanoen:
Rabbi, syö.

Hän »vastasi heille: »minulla on ruokaa syödäkseni,
jota ette tiedä", ja selitti heille mitä ruokaa hän tarkoitti,
lisäten: »minun ruokani on se, että minä teen hänen
tahtonsa, joka minun lähetti, ja täytän hänen tekonsa".

Kun sen piiiwiin ilta tuli, jolloin Jesus oli istah-
tanut lemahtamaan lähteelle, oli suuri joukko Samaria-
laisia kokoontunut hänen ympärillensä, kuulemaan hänen
sanojansa. Moni uskoi hänen sanainsa tähden ja hän
»viipyi siellä kaksi piiiwiiä, saarnaten Jumalan maltakun-
nasta, joka nyt oli tullut aiwan lähelle.

Hywin liikuttawa oli tämä kertomus, kun istuttu-
amme maahan lähteen ympäri, aukaisimme raamattumme
ja luimme sen.

Lähde on lviimeisinii lvousina täytetty kiivillä ja so-
ralla melkein aina reunoihin saakka. Kerrottiin minulle
että lähiseuduilla asumat Muhamedilaiset omat tämän
ilkiötyön tehneet »vihasta kristityttä lohtaan, jotka aina
kiiwiwiit tällä lähteellä ja pitimiit sitä kalliina paikkana.

Kun se »viimeisen kerran, ennenkuin se täytettiin,
mitattiin, oli se noin 75 jalkaa symii. Se on hakattu
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lomaan kallioon. Se on ihan ymmyrkäinen ja on 9 jal-
kaa läpimitaten.

Lähteen ympärillä nähdään erään rakennuksen jät-
teitä, luultllwasti jonkun kirkon raunioita, joka kristin
uskon ensi aikoina oli rakettu yli tämän kuuluisan lähteen.

Kreettalainen kirkko on luullakseni juuri nykyään
ostanut paikan, peratuksensa puhtaaksi kaiwon ja arlvat-
tllwasti sitte pilatuksensa koko paikan rakentamalla sen
ylitse komean kirkon ja »varustamalla 'lähteen reunat kiil-
tiiwiillii marmorilla, joten se menettää kaiken sen ihanuu-
den mikä sillä nyt on, niin lauman luin lähde on cmo-
naisella kentällä paljaan taiwaan alla, jommoinen se oli,
silloin kuin »vapahtaja lepäsi sen reunalla.

Vähän matkan päässä Pohjoseen päin lähteestä on
Josephin hauta. Paikkaa osoittaa pieni nelikulmainen

rakennus ja on mannaankin sama paikka, johon Josephin
luut todellakin laskettiin, sitte kuin Israelin lapset oli-
wat ne tuoneet Egyptistä liimattuun maahan. Joseph
mannotti nimittäin kuolimvuoteellaan Israelin lapsia ja
sanoi: »kun Jumala on teitä etsimä, wietiiät pois minun
luuni täältä" (1 Mos. K. 50: 25). Ia Josephin luut,
jotka Israelin lapset olimat tuoneet Egyptistä, hautasi-
wat he Sichemissii siihen peltoon, jonka Jakob osti He-
morin lapsilta sadalla hopiapenningillii; ja tuli Josephin
lasten perinnöksi (Jos. 24: 32). Jakob osti nimittäin,
palattuaan Mesopotamiasta Kanaan maalle, Hemorin
lapsilta sadalla hopeapenningillä pellon-tilkun juuri lähellä
Sichemiii. Tänne pystytti hän majansa ja rakensi alt-
tarin ja rukoili wiikewiitä Israelin Jumalan nimeä
(1 Mos. K. 33: 19, 20).

Tässä kaupungin läheisyydessä, arwattawasti sa-
malla lakeudella, jolla me nyt olimme, olimat Sichemin
ihanat laitumet, joilla Josephin »veljet paimensimat isänsä
karjaa, kun Joseph lähetettiin heitä katsomaan, jolloin he
ensin piiiittmiit tappaa hänen, mutta sitten tyytyilviit sii-
hen, että myilviit hänen Egyptin kauppamiehille (1 Mos.
K. 37: 12—36).

Me jätämme Jakobin lähteen ja Josephin haudan
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ja pitkitämme matkaamme länteen päin. Meidän oikealla
puolellamme on nyt tuo mahtama Ebal ja lvasemmalla
kädellämme tuo mielä korkeampi Garizim. Juuri suoraan
edessämme on Sichar, lvanha Sichem, jota nyt kutsutaan
N abu lus, keskellä ihaninta ja hedelmällisintä laksoa näi-
den korkeain »vuorten »viilissä.

Tähän laksoon kokosi losua koko Israelin seura-
kunnan, sille kuin hän oli »valloittanut luwatun maan ja
»rakensi Herralle Israelin Jumalalle alttarin Ebalin
wuorella". „Ia koko Israel heidän wanhempainsa, piiii-
miestensii ja tuomareinsa kanssa seisoilvat molemmilta
puolilta arkin tykönä: puoli heistä Grisimin (Garizimin)
muoren kohdalla ja toinen puoli Ebalin muoren kohdalla".
Täällä kuulutti losua »kaikki lain sanat, siunauksen ja
kirouksen, kaiken sen jälkeen kuin kirjoitettu on lakikirjassa"
(Jos. 8: 30-34).

Lakso on tässä niin ahdas että kansa, joka seisoisen kummallakin mierteellii, hywin woi kuulla lain käskyt,
jotka tässä heille julistettiin.

Me ratsastimme edemmäksi tätä laksoa pitkin ja
saamuimme wihdoin Sichemin kaupunkiin. Me ratsas-
timme sen liipitse, tullaksemme leiriimme, joka jo oli pysty-
tettynä toisella puolella kaupunkia.

Ei juuri kukaan Europalainen pääse tämän kau-
pungin liipitse tulematta herjatuksi sen milliltä, kiihkoiselta
»väestöltä. Me saimme nähdä monta irwistelewiiii naa-
maa ja kuulla monta pistosanaa.

Kaupungissa on noin 8,000 asukasta, joista 500
owat kristityttä, 150 Samarialaisia, 50 ludalaisia ja
tähteet Muhamedilaisia.

Täkäläinen muhamedilainen miiestö on tunnettu hur-
jiinmaksi sumuksi, mitä koko Palestinassa löytyy, ja se
on jotakin se. He omat melkein yhtämittaa puolittain
kapinallisessa tilassa ja Turkkilaiset, maan herrat, eiwiit
juuri mitään moi näille alamaisillensa.

Ibrahim Pashan lvoimallisen hallituksen aikana,
jolloin hän hallitsi Syriaa isänsä Mehemed Alin nimessä,
oli heidän taipuminen hänen tahtonsa mutaan, sillä hän
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lannisti heidän uppiniskaisuutensa suurella merilöylyllä.
Mutta nykyisen heikon hallituksen aikana, owat he palan-
neet takaisin entiseen »vallattomuuteensa.

Kristityt raukat, samaten kuin Samarialaiset ja
Juvalaiset, saamat yhä kokea heidän julmuuttansa ja »vai-noansa, ja heitä hiiwäistäiin, rääkätään, »vieläpä tape-
taankin toisinaan hirmeällii lamalla. Muutamia muosia
takaperin ampui eräs Muhamedilainen marsin raakealla
mielellä ludalaisen pojan eräässä puolissa, ilman että
hän siitä sai kärsiä mitään rangaistusta. Juuri hiljak-
koin hätyytti roistolviiti, hallitusmiesten yllytyksestä, kris-
tityttä. He ryöstilviit kristittyin kirkon, protestantisen
kouluhuoneen ja lähetyssaarnaajiin asuinpaikan sekä monta
muuta kristityille kuulumaa rakennusta. He tappoimat
useita ja harjoittiwat monenkaltaisia julmia tekoja; ja
kaikki tämä sai tapahtua, ilman että turkkilaiset hallitus-
miehet ryhtyiiviit mihinkään toimeen, mallattomuutta hil-
litäksensii.

Kaupungin rakennukset owat tiwestii, kadut ahtaat
ja likaiset, niinkuin muut itiimaalaiset kaupungit. Ei
mitään raunioita wanhoilta ajoilta löydy täällä, siellä
täällä waan nähdään särjettyjä pyllviiitii ja suurempia
hakattuja marmorin ja granitin lohkareita.

Kaupungin historia ulottuu aina 4000 muotta ta-
kaperin, jolloin kerrotaan että Abraham tultuansa maa-
han „waelsi sen maakunnan liilvitse, hamaan Sichemin
paikkakuntaan, Morehn lakeuteen asti"; arlvattalvasti oli
Moreh Sichemin laakson senaikainen nimi. »Ia siihen
aikaan", kuuluu mielä, »asuimat Kananealaiset maalla"
(1 Mos. K. 12: 6).

Sittemmin mainitaan uudestaan tätä paikkaa py-
hässä historiassa, kun kerrotaan kuinka patriarkka Jakob
»tuli siihen kaupunkiin Sichem, joka on Kanaan maalla,
sille kuin hän oli tullut Mesopotamiasta; ja sioitti itsensäkaupungin kohdalle". Täällä osti hän, niinkuin jo on
mainittu, pellontilkun, johonka hän teki majansa ja asui
muutaman aitaa (1 Mos. K. 33: 18—20). Täällä har-
joitettiin sitten sitä wäkiwaltaa Dinaa, Lean tytärtä lvas-
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Kinuta Josephia täällä pahoin pidettiin, kuinka hän
myytiin ja kuinka koko Israel maan malloituksen perästä
kokoontui tänne kuulemaan lakia, on jo mainittu.

taan, jonka kaupungin miehet sailvat hengelliinsii maksaa
(1 Mos. K. 34).

Sitten mainitaan taas Sichcmiii Abi Melechin »ve-
risessä historiassa (Tuom. K. 9) ja ivaltakunnan jaka-
misessa Rehabeamin ja lerobeamin wälillä (1 Kun. K. 12).

Tämän paikan rittahin muisto on Vapahtajan mii-
pyminen tässä kaupungissa, jolloin monta Samarialaista
kääntyi ja uskoi Häneen hänen sanainsa tähden.

Sanoin kaupungissa tätä nykyä olewan 150 Sa-
marialaista ja niimiit omatkin ainoat tähteet tästä lahko-
kunnasta. Heidän lukunsa, omituista kyllä, ei ole mo-
neen aikaan enennyt eikä lviihennyt. He pitämät mielä
katteriuta mihaa ludalaisia wastaan, mutta odottamat
samoin kuin jälkimmäiset Messiasta, jota on tulema aut-
tamaan heitä heidän hädässänsä ja on hankkima heille
»valtaa ja rikkautta, arlvoa ja kunniaa.

Heidän jumalanpalweluksensa on hywin Juvalais-
ten jumalanpallveluksen kaltainen ja he wiettiiwiit useim-
pia Israelilaisten juhlia ja juhlallisia menoja.

Sinä piiilvänii, jolloin me saamuimme Sichemiin,
miettimiit Samarialaiset Garizimin kukkulalla Passah'nsa
(Pääsiäistä). Me olimme sentiihden kiiruhtaneet mat-
kaamme, ehtiäksemme paikalle hymäiin aikaan näkemään
tätä juhlallisuutta. Pääsiäistä miettimiit Samarialaiset
samoin kuin Juvalaiset jälkeen auringon laskun. Kun
saamuimme leiriimme, saimme harmiksemme kuulla että
juhlallisuus oli jo lopussa, maikka aurinko tuskin mielä
oli laskenut. Syynä siihen oli että seuraamana päiwänä
oli sapatti (lamvantai) ja heidän Pääsiäisensä täytyi siis
loppua klo 6 perjantlli-iltana, jolloin lepopiiiwii alkaa.

Toisena päiwänä ratsastimme me ylös Garizimin»vuorelle; muori ei ole nimittäin niin jyrkkä, ettei sen
huipulle möisi ratsastaa.
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Täällä näimme Samarialaisten leirin, johon kuului
useampia telttejii. He jäimiit nimittäin »vuorelle sapatin
piimäksi.

Me käwimme ylimmäisen papin luona hänen lel-
lissään ja puhelimme hetken aikaa hänen kanssansa tulk-
kimme alvulla. Hän kertoi meille muun ohessa että Ga«
rizim oli korkein »vuori maan päällä, maiktei se nouse
yli 3,600 jalan yli merenpinnan. Kun me lvastasimme
että muoria moidaan mitata erinomaisen tarkasti ja että
löytyy pian lukemattomia Muoria, jotka omat korkeammat
kuin Garizim, sanoi hän kyllä oleman mahdollista että
muoria moi löytyä, jotka juuresta huippuun olimat kor-
keammat kuin tämä pyhä muori, jolla me nyt olimme,
mutta että Garizim seisoi niin korkealla ylängöllä, että
sen juuri melkein kohosi yli korkeimpain kukkulain. Kun
me todistukseksi moitteellemme, että löytyi korkeampia
wuoria kuin Garizim, osoitimme Hermonia, jonka täältä
näimme kaukana taimaanrannalla ja joka muori on peitetty
lumella ja jo siitäkin syystä näyttää oleman korkeampi,
»vastasi hän syynä Garizimin lumettomuuteen oleman sen,
että tämä »vuori oli likempiinii aurinkoa kuin Hermon.
Tähän tviiitteesen emme tietäneet mitään »vastata. Me
käänsimme sentiihden puheen toisaalle ja ylimmäinen pappi
jäi luuttalvasti siihen luuloon, että meidän oli myöntä-
minen hänen oleman oikeassa, kun hän ilmoitti meille
kuinka korkea Garizim oli.

Hän sanoi myöskin Garizimin sisuksista »virtaaman
mettä kaikkiin liihteisin maan päällä ja että sillä tawoin
kaikki maailman maakunnat saamat hedelmällisyytensä ja
kaikki ihmiset elatuksensa tästä »vuoresta.

Täällä oli, hänen ennustuksensa jälkeen, Messias
kerta ilmestyviä. Silloin on hän siunaama Samarialaisia
ja tekee heidän suureksi ja moimatliseksi kansaksi.

Tässä olisi ehkä paikallaan lausua muutaman sa-nasen Samarialaisten synnystä ja historiasta. Kun Is-
raelin lapset olimat »viedyt pois Babelin wankeuteen,
lähetettiin uudisasukkaita heidän hiilvitettyihin kaupunkei-
hinsa idänpuolella Palestinaa olewista maista. Maa oli
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sillä aikaa sodan kautta paljastunut ja oli muuttunut
melkein erämaaksi, ja kun kansa oli wiety wankeuteen, oli
maa tullut autioksi ja asuttomaksi. Sentiihden oli melkein
koko Kanaan maa tähän aikaan joutunut petojen maltaan.
Danista Bersabaan, Viilimerestä Jordaniin kuleksi lei-
jonia, karhuja, panteria, hyenoja, susia ja sjakaleja. Uu-
disasukas ei lvoinut Niissäkään olla turmassa näiltä pe-
doilta. Ne hiiwittiwiit hänen karjansa ja uhkasiwat hänen
omaakin henkeänsä.

Maahan muuttaneet muukalaiset luuliivat syynä
tähän onnettomuuteen oleman sen, että Kanaan Jumala
oli unhoissaan että he wielii palweliwat tvanhoja juma-
liaan ja kun eiwiit he tietäneet kuinka heidän tuli Pal-
mella Israelin Jumalaa, pyysilviit he Assyrialaisia lähet-
tämään heille ludalaisia pappeja, jotka moisimat opettaa
heille Juvalaisten jumalanpallvelusta. Uksi Kanaan maas-
ta wankeuteen wiedyistä papeista lähetettiin nyt heille ja
hän asettui asumaan Betheliin ja opetti heitä Herran
pelkoon. »He pelkäsilviit Herraa ja palweliwat myös epii-
jumalitansa pakanain talvan jälkeen, kusta he tulleet oli-
wat" (2 Kun. K. 17: 24—33).

Semmoinen oli Samarialaisten lahkokunnan synty.
He samat sillä lamoin osan Juvalaisten raamatusta,
oikeastaan Moseksen lviisi kirjaa, ja omistiivat koko jou-
kon Juvalaisia juhlamenoja. He nimitettiin Samaria-
laisiksi, koska he enimmästä päästä asuilvat Samariassa.

Kun Juvalaiset tuliwat takaisin »ankeudesta, pyysi-
lviit Samarialaiset saada auttaa heitä temppelin raken-
nuksessa ja sillä tawoin yhtyä heihin; mutta Juvalaiset
kielsmiit tämän heiltä ja sanomat itse tahtoivansa raken-
taa Jumalansa huoneen (Esra 4).

Kun Juvalaiset sillä tawoin hylkiisiwiit Samaria-
laiset, piiiittiwiit he rakentaa itsellensä erityisen temppelin
Garizimin wuorella, jonka temppelin he saiwatkin »val-
miiksi noin 420 lvuotta ennen Kristuksen syntymää.

Sichem tuli nyt Samarialaisten pääkaupungiksi ja,
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losephon luulon mukaan, myöskin turmapaikaksi Juva-
laisille, jotka olimat tehneet rikoksen, tahi semmoisille, jotka
eiwiit tahtoneet noudattaa kirkkolain ankaria käskyjä.

Tähän aikaan syttyi tuo tunnettu »vihollisuus lu-
dalaisten ja Samarialaisten wälillä, joka on kestänyt
aina meidän aikoihin saakka.

Näistä ajoista asti näyttämät Samarialaiset aina
pysyneen näillä seuduilla. Kun he kerran hyöttäsimiit
Sicharissa asumain kristittyin päälle, ajettiin he joksikuksi
ajaksi pois Garizimin wuorella. Kristityt rakensmat sil-
loin »vuorelle kirkon ja kun Samarialaiset yhtenään sitä
ahdistilvat, jaottaaksensa sitä maahan, antoi keisari lusti-
nianus ympäröidä kirkon mahlvalla linnoituksella, suojel-
luksensa sitä Samarialaisten päiillekarkauksilta.

Kun ristiretkein aikana maassa marsi milloin min-
käkin »vihollisen sotajoukko, sai Sichar kärsiä samoja ko-
mia kohtaloita kuin muut kaupungit; se malloitettiin ja
ryöstettiin kerta toisensa perästä.

Koko tällä melskeiscllii ajalla ei, minun tietääkseni, mai-
nita sanaakaan Samarialaisista niissä kertomuksissa, jotka
puhumat Sicharista, ja»vasta eräs matkustama ludalainen.
Benjamin Tudelasta, mainitsee heistä jotakin, kun hän kah-
dennellatoista »vuosisadalla käwi näillä tienoilla. Hänsanoo laivanneensa CNsareassa Välimeren rannikolla noin
200 Samarialaista ja Nabulossa, »vanhassa Sichemissä
lähes 100. Muuten kuivailee hän heitä, heidän uskonto-
ansa ja tapojansa melkein samallaisiksi, jommoisina mat-
kustaja ne mielä tiinäpiiilvänä näkee.

Tästä lähin omat matkustajat tuon tuostakin ker-
tomuksissaan tviihiin maininneet tätä merkillistä kansaa.

Oikein alakuloiseksi tuli mieli nähdessä tätä »vähäistä
Mielä eliilviiii Samarialaisten joukkoa kokoontuneena sen
muoren huipulla, jolla heidän esi-isiinsii tawallisesti rv'
koilmat ja jossa he turhaan odottamat Messiastansa.

Se paikka »vuoresta, jossa me kohtasimme Sama-
rialaisten leirin, oli jotenkin alvara ala heti alapuolella
muorenhuipun.
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Me jätimme nyt Samarialaiset ja käwimme ihan
muoren huipulle. Täällä löytyi awaria raunioita, jotka
ivarmaantin oliwat tuon äsken mainitun kristillisen kirkon
ja sen linnoituksen jäännöksiä, ja kenties löytyi näiden
raunioin seassa myöskin Samarialaisten entisen temppe-
lin kiiviä.

Vähän matkan päässä etelään päin näistä rauni-
oista löytyy jonkinlainen tasainen paikka, jonka luonto
itse on tehnyt kallioon. Tämä tasakatto, joksi sitä »voisisanoa, on epäsäännöllinen soikio muodoltaan, ja se on
lähes 45 jalkaa liipimitaten.

Tämä paikka on Samarialaisten »kaikkein pyhin".
Joka kerta kuin he lähestyivät sitä, riisumat he kenkänsä
ja tätä paikkaa kohden kääntyivät he aina rukoillessaan,
samoin kuin Muhamedilaiset aina rukoillessaan käiintiiivät
kaslvonsll itäänpäin.

Samarialaiset luulemat että Abraham tällä kalliolla
aikoi uhrata poikansa ja että Jakob makasi täällä, kun
hän näki unta taimaan tikapuista, jonka tähden he kutsu-
ivat tätä paikkaa »Jumalan huoneeksi" Betheliksi.

Vähän matkan päässä länteenpäin tuosta äsken
mainitusta suuresta linnanrauniosta seisoo 12 kimeä yh-
dessä ritvissii. Samarialaiset sanomat näiden olelvan ne
kimet, jotka otettiin Jordanista, kun Israelin lapset tul-
lessaan pyhälle maalle kiimilviit yli tämän wirran.

Rauniot owat siellä täällä hajallaan itse wuoren
kukkulalla ja kun suurella waiwalla olimme nousseet rau-
nion korkeimmalle kohdalle, joka on jonkinlainen torni,
oli meillä sieltä niin suuri ja alvara näköala, että se weti
mertoja mille näköalalle hywiinsä niistä, kuin jo pyhässä
maassa olimme nähneet.

Idässiipiiin oli juuri alapuolellamme tuo rikas ja
hedelmällinen Mukhnan lakeus, jonka ylitse edellisenä päi-
wänä olimme matkanneet. Näin korkealta katsoen, näytti la-
keus lewitetyltii matalta. Sarat olimat nelikulmaisia pilk-
kuja siinä, joista muutamat, äsken kynnetyt, niiyttiwiit tum-
manharmailta, toiset taasen, äsken kylwetyt, rehoittiwat
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Täältä ulottuu sitte muoren selänne pohjoista koh-
den, kunnes se näyttää loppuman hopealla seppelöittyyn
Hermaniin, joka tuolla etäällä näyttää mahtamalla tul-
makilveltii.

Tästä alangosta lähtee kaksi »vihreätä haaraa. Toi-
nen menee länteen päin ja se on Sichemin lakso. Toi-
nen kulkee »vastaisella puolella itään päin harmahtamain
»vuorentörmäin mälissä. Tätä jälkimmäistä laaksoa sano-
taan Salemi n latsotsi ja se on saanut nimensä erääs-
tä »vähäisestä kylästä, joka on öljypuiden keskellä lakson
pohjoisella »vierteellä.

Täällä oli warmaankin Salen», yksi Sichemin kau-
pungeista, johon Jakob, palattuaan Mesopotamiasta Ka-
naan maalle, pystytti majansa (1 Mos. K. 33: 18).

Lännessä päin kohouu koko joukko »vuoria, joista
muutamat omat terälvii-huippuisia, toiset ymmyrkäisten
tumpuin niikösiii. Näiden muorten Malista miltahtelee
sieltä täältä esiin Saronin miljama, tammia taswawa
lakeus, joka ulottuu länteen päin aina Välimeren rantaan
asti.

ihanilnmassa mihannuudessa ja mielä toiset, kypsinä leit-
tuuseen, hiiitäsilviit silmää heleiin-teltaisella loisteellaan.

Tällä matkustuksellamme oli meidän seuralaisenam-
me ollut eräs kristitty Arabialainen Sichemistii, joka oli
täällä opettajana ja saarnaajana, ja julisti Kristuksen
etvankeliumia maanmiehillensä. Tässä tärkeässä toimes-sa oli hänellä apulaisena eräs hänen kansalaisiansa, joka
myös oli tullut käännetyksi Kristin uskoon. Pispa Gobat

Kun jätimme Garizimin, ratsastimme alas toista
tietä kuin muorelle nousseet olimme, ja tulimme nyt juu-
ri Jakobin lähteen edessä olemalle kedolle. Me käwim-
me mielä kerran tuolla rakkaalla paikalla ja palasimme
sille leiriimme.

Ämpärillämme töröttiilviit Ephraimin lvuoret, joi-
den malissa hedelmällisiä lakeuksia ja wiljawia taksoja
luikertelee joka taholle mahdottoman suuren »verkon ta-
ivalla.
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Jerusalemissa oli mihinnyt heidät molemmat protestanti-
sitsi papeiksi. He puhuimat molemmat jotenkin hywin
engelskan ja heillä oli enemmän silvistystii ja oppia kuin
mitä olimme moineet odottaa.



Iltapuolella päilviiii jätimme Sichemin, ratsastaat»semme Samariaan. Tie, jota nyt kuljimme, tiimi lvilja-
ivain seutujen liipitse. Jota paikassa näimme muorien ma-
lissa lvihantalvia taksoja ja lakeuksia, joitarunsaat, raittiit
lähteet kostuttilvat. Useat kukkulat oliwat myös »viljel-
tyjä ja näyttitviit runsasten istutustensa kanssa penkeren
tapaisilta puutarhoilta. Tämä iltapuolipiiilväinen rat-
sastus oli sentiihden aiwan suloinen ja tuntui pikemmin
wirwoittawalta huwitukselta kuin waiwalloiselta,rasittawal-
ta matkalta.

Neljästoista FuKu.
AcöemiM Sameliin.

Me saamuimme illan päälle Samariaan, joka on ra-
kettu erään töyrään kukkulalle, joka nousee tuolta ympärillä
olemalta lakeudelta 300 jalan korkeuteen. Samariasta
moi sentiihden nähdä erinomaisen cmaralle. Me siivusim-
me itse kaupungin ja sioitimme itsemme eräiisen lehtoon,
jossa oli runsaasti miikunapuu-istutuksia. Täällä saa-
toimme katsella Saronin ihanaa lakeutta ja tuolla taa-
empana kimalteli Välimeren kiiltiilvii selkä.

Seuraawana päiwänä oli sunnuntai ja me saimmesentiihden leivittä piiilviikauden tällä kauniilla, warjottaal-
la paikalla.

Melkein koko sunnuntainpuhalsi raitis merituuli suo-
raan Välimereltä. Tämä tuuli kiihkeni piiiwiin kuluessa
»varsinaiseksi myrskyksi, niin että pelkäsimme sen puhalta-
man telttimme pois. Mi teltti — h:ra Botcharbyn —

meni todellakin nurin. Herra Votcharby makasi silloin
telttisängyssiiän, kun hän yht äkkiä tuli häirityksi; kaatuma
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Mtitanko sattui häntä nenään, joka siitä rupesi pahasti
wertii wuotamaan.

Tämän kaupungin alku on seliviisti kerrottu raa-
matussa, joka sanoo: "Assan, ludan kuninkaan, ensimiii-
senii lvuonnll neljättäkymmcntä oli Amri Israelin ku-
ningas kaksitoistakymmentä ajastaikaa, ja hallitsi Thirt-
saa^sa kuusi ajastaikaa. Hän osti Semcriltii Samari-
an muoren kahdella hopiacentncrillii, ja rakensi »vuorelle,
ja/kutsui kaupungin, jonka hän rakensi, Semerin muoren
herran nimellä Samariaksi" (1 Kuu. K. 16: 23, 24).

i Samaria kilpaili nyt Manhan Sichemin kanssapääkaupungin armosta Israelin ivaltakunnassa, joka sil-
vin jo oli eroitettu ludan »valtakunnasta.

Amrin kuoleman jälkeen nai Ahab, hänen poikansa
a jälkeläisensä, tuon pahamaineisen lesebelin, Sidonin
uninkaan Eth'in tyttären.

lesebel houkutteli puolisonsa pallvelemaan Vaalia
a asettamaan tälle epäjumalalle alttarin Vaalin huonees-
st, jonka Kuningas sille rakensi Samariassa (1 Kun. K.
Isi: 31, 32). Annellaan tämän Vaalin temppelin sei-soneen sen töyrään kukkulalla, jolle Samaria oli rakettu.

! Ahabin aikana piiritti Samariaa Venhadad, Sy-
rmn kuningas, joka oli tullut maastaan äärettömän suu-
ren sotalauman kanssa. Pieni joukko Israelilaisia löi hei-
dät Herran atvulla ja Samaria tuli tällä erällä pelas-
tetuksi (1 Kun. 20).

! Syrian kuningas hyökkäsi toisen kerran Israelin
maahan. Propheta Elisa ilmoitti silloin »vihollisen hank-
keet^ Israelin kuninkaalle, niin että hän moi lvalmistaida
puolustukseen. Kun Syrian kuningas wihdoin sai tästä
tiedm, lähetti hän osan sotajoukkoansa Dothaniin, jossaEli-sa aM, ottamaan hänen kiinni. He saapuitvat kaupunkiin
yöllä ja piirittilvät hänen. Kun jumalan miehen Palme-
lla parhain aamulla nousi, mennäksensä ulos: katso,
suuri sotajoukko piiritti kaupunkia hemvisten ja mannuin
kanssa Palmella sanoi silloin Elisalle : moi, minun her-

Sekin paikka, jossa nyt olimme, oli hywin rikas
muistoista.
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rani! mitä me nyt teemme? Propheta lvastasi: älä pel-
kää, sillä niitä on eniimpi kuin meidän kanssamme omat,
kuin niitä, jotka heidän kanssansa owat. Ia kuin Elisasamassa rukoili, että Herra atvaisi hänen Palmeltansa
silmät, niin katso, lvuori oli täynnä tulisia helvosia ja vau-
nuja Elisan ympärillä. Elisa ei ollut niin yksitäiin
kuin hänen pelästynyt Palmellansa luuli. Mimmoisen
ivoimll oli hänen puolellansa ja hän woi Paawalin kans-sa sanoa: jos Jumala meitä puolustaa, ken moi nmtä
wastaan seisoa. Viiketvii Herran nimessä käwi hän hk-
sin koko tuota lvihollisten joukkoa wastaan, jonka Juma-
la löi sokeudella, niin että Elisa mci heidän keskelle Hei-
diin lvihollisillnsa. Kun Israelin kuningas näki että »vi-
holliset oliwat hänen »vallassansa, kysyi hän Elisatta, löö
sikö hän heitä. Elisa lvastasi: älä lyö! Pitääkö sinm
lyömän niitä, kuin sinä lvangiksi saat mielallas ja jout^
sellas? Anna heille leipää ja ivettä, että he söisilviit ja
joisitvat, ja anna heidän mennä heidän herransa tykö. Ia
niin tuli loppu sodasta sillä kertaa.

Sitten tapahtui, että Benhadad, Syrian kuningas
uudestaan kokosi sotajoukkonsa ja meni piirittämään Sep
marina. Tämän piirityksen aikana tuli kauhea niiliin-hö-
tii kaupunkiin. Vihollisen sotajoukko saarsi kaupunkia u-
ka taholta niin misusti, ettei yksikään päässyt ulos.

Hätä nousi yhä korkeammalle kaupungissa, niin a-
tä wihdoin aasinpiiiistii maksettiin kahdeksankymmentä tv-
piapenninkiä; nälkä sai tästä syystä niin hirtveiiu wtt-
lan, että waimot rupesiwat teurastamaan ja syömään
omia lapsiansa. Kun kuningas sai tämän kuulla piittti
hän tappaa Elisan, ikäänkuin olisi hän syypää tähän nu-
histamaan kurjuuteen, waitta tämä »vaan oli Herran Ran-
gaistus Ahabin ilkeän epäjumaluuden tähden. Kun kuo-
leman sanoma tuotiin Elisalle, »vastasi propheta: tuu/kaatHerran sanaa: huomenna tähän aikaan maksaa yksi/mak-
kainen pieniä jauhoja sillin, ja talsi mättäistä ohrn sil-
lin Samarian portissa. Kun yksi kuninkaan piiiin/iehis-
tii sanoi: jos Herra tekis mielä akkunat taimaasen, kuin-
ka se tapahtuis? mastasi Elisa: katso, sinun silmiliis Pi-
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diin pelätyttä europalaisia ampuma-aseitamme silmäyksillä,
jotka niiyttilvät sanoman: »jos maan tohtisimme".

Mitä enemmän lähestyimme meren rannikkoa, sitä
autiommaksi ja kolkommaksi tuli seutu. Lakeus muuttui
nyt »vähitellen hedelmättömiksi hietakummuiksi, joita myrs-
kyin tuoma hiettä tekee ja johon hiekkaan koto Välimeren
rantamaa miihitellen hautaantuu. Samoin kuin Philis-
tean hedelmällinen maa joka wuosi wiihenee tämän erä-
maista tuleman turmiollisen elementin kautta, niin ta-
pahtuu täälläkin Saronin lakeudella, joka on lähinnä
Philisteaa sen pohjoisella puolella.

Saronin lakeudet eiwiit ole raamatun muistoja
mailla. Täällä paimensi Sithrai, Saronilainen, kunin-
gas Dlllvidin karjaa (1 Aikak. 27: 9), ja Esaias sanoo
että Saronin pitää oleman laumain huoneen (Es. 65:
10). Esaias puhuu mielä Karmelin ja Saronin ihanuu-
desta (Es. 35: 2) ja Salomo on ylistänyt Saronin
tuttia, sen taksojen liljaa ja sen ruusua orjantappurain
seassa (Kortta meisu 2: 1, 2).

Vielä nyt on tämä lakeus maan kauniimpia, tam»
miensa, wihreiin ketonsa, pyöreiiin kumpuinsa ja mienosti
Miertälviiin laksoinsa kanssa; Pohjosessa kohouu tuo kau-
nis Kannel ja idässä Samarian »vuorentörmät.

Vie olimlne nyt, illan tullessa, ratsastaneet yli
tämän lakeuden ja saapuneet noiden hedelmättömäin hieta-
kumpujen keskelle, jotka lännessä sitä rajoittamat ja eroitta-
wat sen Välimerenrannasta. Me jätimme tähän muulimme
ja miehemme ja joudutimmeratsastustamme, niinhymin sen

»vuoksi että ehtisimme C^sareaan niin aikaseen, että mielä
piimiin lopulla saisimme katsella sen raunioita, kuin myös-
kin sentiihden että miehemme rupesiwat napisemaan ja
tcchtoimat seisahtaa, sillä he sanomat eksyneensä Cöesa-
reaan wiewiiltii tieltä. Me arwasimme tämän »vaan ole-
man »veruketta ja päätimme itse omin piiimme ratsastaa
merenrannalle etsimään C^sareaa, sillä me tiesimme että
miehemme kyllä seuraisimat meitä. Tulkkimme jäi myös
perään ja tuli muulein kanssa, sillä hänen helvosensa oli
miisynyt.
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Me — 7 matkakumppania — ratsastimme suoras-
taan länteenpäin tullaksemme merenrannalle. Joka kerta
kuin pääsimme jonkun kummun kukkulalle, toilvoimme saa-
mamme näkymiimme Cöesarean rauniot, mutta kerta toi-sensa perästä petyimme me toimossamme, me emme näh-
neet edes mertäkäiin milaukselta. Useat kerrat jouduim-
me niin tiheään, läpipiiiisemiittömäiin »viidakkoon, että
meidän oli palaaminen takaisin ja tekeminen suuri määrä,
päästäksemme pois. Hewosemme rupesiwat »väsymään,
sillä tätä lvailvalloista ratsastusta sywiissii hiekassa kesti
kaksi tiimaa aikaa.

Koska minun hemoseni oli mahmimpia, ratsastinminä edeltäpäin korkeuksille, tiihystelliikseni toisella puolella
olemaa maisemaa ja hamaitakseni merta tahi C^sarean
raunioita. Ilokseni sain lvihdoinkin eräältä töyräältä
nähdä kaukana lännessä päin kolme kilvipylmiistii, jotta
emät woineet olla muuta tuin tuon muinoin lvoimalli-sen SNsarean jäännöksiä. Minä miittasin kumppaneille,
jotka nyt riensmät ylös töyräälle, ja me olimme kaikki

yhtiimieliset siinä, että lvihdoinkin matkamme määrä
näkyi edessämme, ja me ohjasimme iloisina kulkuamme
sinnepäin.

Kun sillä tawoin olimme ratsastaneet noin puolen
tiiman aikaa, tulimme eräälle lakeudelle meren rannalla,
joka lakeus kasmoi Miljaa, ja täällä saimme yhtäkkiä
nähdä jotenkin suuren joukon hurjimman näköisiä Bedui-
neja. Muutamat näistä miehistä puimat eloa, sillä aikaa
kuin toiset pitmiit Maaria, oliko joku mihollinen lähesty-
mässä. Niinhylvin työntekiiit kuin lvartiat oliwat hy-
lviisti »varustetut.

Tämä oli meille hieman odottamaton näky, erit-
täinkin kun tiesimme seudun lviiestön olelvan erinomaisen
milliä ja merenhimoista kansaa. Heitä oli myös enem-
män limultaan kuin meitä. Me ratsastimme kaikki yh-
dessä koossa ja silvusimme heidät ihan läheltä ja kysyim-
me heiltä Arabian kielellä, niinhymin kuin moimme, tietä
CNsareaan, ja he osoittavat sen meille ja tarkastelimat
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Se kaupunki, jolla muinoin oli tämä nimi, on nyt
kokonaan hiilvinnyt. Ei ole siitä yhtäkään huonetta jätillä
eikä sillä alalla asuta. Rauniot owat ainoastaan sjakalein,
hyenain ja kiirmetten tyyssiana ja toisinaan myöskin Be-
duinein, joita matkustajan tulee pelätä enemmän kuin
petoja.

Nuo mielä jätillä olewat rauniot owat hywin suu-
ret ja enimmiiksi osaksi erään wahwan linnoituksen jään-
nöksiä. Me ratsastimme tähän raunioon sisään, riisuin» °

me hewosemme ja laskimme heidät laitumelle siksi ajaksi,
tuin katselimme Ceesarean muinaisjäännöksiä. Kun hy-
wän aikaa olimme odottaneet ja kun jo rupesi hämärtä-
mään, saimme mihdoinkin etäältä kuulla muuleimme kel-
lojen kilinän ja wiihiin ajan kuluttua olimat sekä tulttim-
me että kaikki miehemme luonamme.

Me sioitilnme itsemme raunioin keskelle ja lepo oli
tänä yönä hywin terwetullut tuon tumallista enemmän
rasittaman piiilviimatkan perästä.

Illalla olimat miehemme komin pelonalaisia ja sa-
noimat, että Beduinit, jotka he oliwat kohdanneet, »var-
maankin hyökkiiisilviit meidän leiriimme yöllä. He kehoit-
timat sentiihden meitä lataamaan pyssymme ja pistoo-
limme, moidaksemme puolustaa itseämme.

Juuri kuin meidän piti mennä lelvolle, kuulimme
pyssyn laukauksen lähellä leiriämme, ja me melkein jo
luulimme »vihollisen karkaaman päällemme, mutta hetken
ajan kuluttua saimme kuulla, että eräs miehistämme oli
laukaissut pyssynsä, peloittaaksensa Beduineja, jos niitä
ehkä oli läheisyydessä.

Ceosarean rauniot omat jotenkin Askalonissa löyty-
wiiin muinaisjäännösten kaltaisia. Ne owat wahwain
linnoitusten jätteitä, joita luultalvasti ristiretkeiliiit ra-
kensilvat; mutta joka paikassa nähdään muureissa tuon
wanhan komean Ewsarean jäännöksiä; sillä joukko siemästi

meitä «uteliailla silmäyksillä, niin knmvnn kuin olimme
näkymissä.

Me tulimme sillä tawoin wiimeinkin onnellisesti
C«esareaan.
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hakatutta pylmiiitii näkyy jokaisessa muurissa; ne tekemät
tässä saman toimituksen kuin rautaliitokset meidän muu-
reissa. Paitsi muureja, on jätillä »vielä useita torneja,
jotka omat joko raketut mereen ulkonemille niemekkeille,
tahi sioitetut niin, että ne suojelemat paikkaa maan puo-
lelta nousemaa mihollista mastaan. Nuo ennen mainitut
kimiset pyllviiiit, jotka nousemat noiden sortuneiden muu-
rein ylitse, omat armattamasti kaupungin ensimiiisiltä lois-
tamilta ajoilta.

Paikka näytti niin autiolta, niin oudolta, että mi-
nun on työläs sitä turnata. Meidän ympärillämme ko-
hosimat nuo tumman harmaat särkyneet rauniot, joiden
halkeillusta melkein joka paikassa liukkaat sisiliskot tir-
kistitviit esiin. Impiirillii olema seutu ei ollut erämaata
parempi, ja sen tiheissii pensahikuissa hiipii tviiijytviii
Veduincja; mitään muuta ääntä ei kuulunut kuin tuon
meuroaman meren alituinen pauhu, kun kuohuiset aallot
siirkyiwiit rantaa wastaan tahi huuhtomat tuon suurem-
moisen raunion perustuksia.

CNsareaa mainitaan usein, kun kerrotaan aposto-
lein liihetystoimesta pyhässä maassa: niin on kirjoitettu
esimerkiksi, että Philippus, kastettuansa Ethiopian kamari-
herran, matkusti ympäri ja saarnasi emankeliumia kai-
kissa kaupungeissa, kunnes hän tuli Csksareaan (Apost.
T. 8: 40), ja että hän sitte jäi tänne asumaan ja teki
työtä neljän tyttärensä kanssa lähctystoimen hylviiksi
(Apost. T. 21: 8, 9).

CNsareassa asui sadanpäämiesKornelius, joka erään
ilmestyksen johdosta lähetti noutamaan Pietaria, jota
silloin oli loppessa Simon parttarin luona, ja täällä
sitte kastettiin Kornelius ja koko hänen perheensä, kun
hän sitä ennen oli kuullut emankeliumia saarnattaman ja
oli saanut Pyhän Hengen (Apost. T< 10). Tänne tuo-
tiin Paalvali »vankina Jerusalemista. Täällä tämä apos-
toli myös puhui »vanhurskaudesta, puhtaudesta ja tuo-
miosta, niin että Felix peljästyi ja sanoi: »mene tällä
haamulla matkaas; maan koska minä saan tilan, niin
minä sinun tyköni kutsutan". Tämän kaupungin palat-
sissa puolusti tämä uskollinen totuuden-saarnaaja itseänsä
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niin wiikewiisti, ja antoi niin hywän tunnustuksen ope-
tuksestaan, että kuningas Agrippa huudahti: „ei paljo
puutu, ettes minua saa Kristityksi". Tästä satamasta
läksi se laima merelle, jolla Paamali atolli pitkän moni-
maiheisen reitensä maailman pääkaupunkiin Roinaan, to-
distaaksensa siellä yhtä lujasti hänestä, jota hän ennen
»vainosi, kuin hän kotimaassaan oli tehnyt (Apost. T. 23:
33; 24: 25; 26: 26; 27: 1, 2).

Täällä tapahtui eräs kuuluisa, surullinen tapaus,
joka myöskin on kirjoitettuna Apostolein Tekoraamatussa.
Herodes, sen Herodeksen pojanpoika, joka oli perustanut
CLksarean, tuli tänne alas Jerusalemista, lvangittuansa
siellä useampia seurakunnan jäseniä ja kidutettuansa heitä
za tapettuansa Jakobin, Johanneksen »veljen miekalla ja
»vangittuansa Pietarin, joka kuitenkin ihmeellisellä taivalla
pelastui hänen käsistänsä. Täällä määräsi Herodes juh-
lapäimiin ja puki itsensä kuninkaallisiin tvaatteisin ja istui
tuomioistuimelle ja piti puheen kansalle, ja koto seura-
kunta huusi silloin: »Jumalan ääni (tämä on), ja ei ih-
misen". Ia kohta löi Herran enkeli häntä, ettei hän
kunniata Jumalalle antanut, ja madot söilviit hänen, ja
hän antoi henkensä (Apost. T. 12).

Jökausi, jonka »vietimme CLesarean autioilla rau-
nioilla, sai kuluneeksi rauhallisesti, maitta seuralaisemme
olimat pahaa aawistaneet, ja warhain seuraawana aamu-
na läksimme taas liikkeelle. Me seurasimme nyt meren-
rantaa matkallamme Karmeliin, jonne aioimme ehtiä il-
laksi. Me silvusimlne matkallamme kaksi kaunista raunio-
ta, jotka olimat hywin Cöesarean raunioin kaltaisia; ja
tällä piiitviimatkallll oli meidän kahlaaminen muutamain
mirtain poikki, jotka laskemat tässä Viilimereen. Ne
oliwat jotenkin sytviii, niin että wesi nousi aina helvos-
temme satuloihin asti.

Koko piiiwiikauden näimme Karmelin mahtumat kuk-
kulat ja saamuimme tälle muorelle ennen auringon laskua
ja ratsastimme ylös sen harjalle eriiiisen luostariin, joka
on rakettu muoren korkeimmalle huipulle ja jonka niini
on Eliaan-luostari.



Nakeltuna Karmelin korkean harjan läntiseen pää-
hän on Eliaan luostarilla mapaain ja kauniin asema.
Sieltä katselet 1750 jalan korkeudesta yli tuon uljaan
meren, jolla näimme useita malkeita, pullistuneita pur-
jeita, „noita meren muhkeita joutsenia". Oikealla kädel-
läsi tuolla alhaalla on tuo kaunis S:t Jean d'Acre'n
lahti ja tvllsemmallasi lviljcma lakso, nimeltä Dor, jonka
liipitse juuri olimme matkustaneet.

Itse rakennus on kaunis ja suuremmoinen ja mat-
kustaja mol asua täällä niin mukalvasti kuin hän mil-
loinkin toiivoll saattaa. Vierasten huoneet owat isot ja
ilmaiset ja sisustus on parhaimmassa kunnossa. Mun-
kit owat erinomaisen ystiilviillisiii ja hytviintahtoisia.

Tuo mahtama luostarirakennus on monenkertainen
ja katon päältä nousee pyöreä torni, josta matkustaja
älköön laiminlyökö tuon ihanan näköalan katselemista.Keskellä tätä rakennusta on kirkko, jonka alla näy-
tetään sitä luolaa, jonne Elias kätki itsensä, lesebelin
ivainoomista lvälttiiiiksensii.

Jo »varhain kokoontui tänne koko joukko erakotta,
jotka sitten yhdistyiiviit, seuraten ivissejii sääntöjä, ja
muuttuilvat sillä tawoin munkeiksi.

Kun Napoleon piiritti S:t Jean d'Acre'ta, käytet-
tiin luostaria sairashuoneena haawoitettuja Franskalaisia
»varten, ja kun hän tvetiiytyi takaisin, ryöstmiit Turkki-
laiset luostarin ja hiiwittiwiit sen miltei kokonaan.

turmeli. Malka Aarmeligta Nazareiiin.
Miidestoista </uKu.
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Vuonna 1826 hantti eräs munkki, Jean Wattista,
itsellensä luwan Turkin hallitukselta, saada uudestaan
rakentaa luostarin, ja 14 tvuoden perästä seisoi se tval-
misna wuorella kaikessa komeudessaan ja oli maksanut
lähes puolen miljonaa riisiä.

Paikan mainio muisto on se suuri ihmetyö, jonka
Herra täällä Palmeltansa Eliaan kautta teki. Hänen
pyynnöstänsä oli Herra sulkenut tailvaan, niin ettei sata-
nut moneen muotcen eikä myöskään langennut kastetta.
Tästä syystä tuli suuri nälänhätä maahan, kunnes wih-
doin aika tuli, että Herra tahtoi lakkauttaa rangaistuk-
sensa. Hän sanoi silloin Eliaalle: mene ja osota itses
Ahabille, että minä annan sataa maan päälle.

Elias meni ja astui Ahabin eteen, joka »vihoissaan
kysyi prophetalta: etkö sinä ole se, joka Israelin »villit-
set? Tähän »vastasi tuo peloton Jumalan mies: „En
minä »villitse Israelia, maan sinä ja sinun isiis huone,
että te olette hyljänneet Herran käskyt, ja sinä macllat
Vaalin jälteen. Lähetä siis", lisäsi hän, »nyt kokoomaan
minun tyköni koto Israel Karmelin muorelle, ja neljä
sataa ja »viisikymmentä Vaalin prophetaa ja neljä sataa
metsistöin prophetaa, jotka syömät lesebelin pöydältä".

Olisi »voinut luulla, että Ahab, Vastaukseksi tähän
uskaliaasen puheesen, olisi antanut tappaa tuon rohkean
saarnaajan. Mutta Eliaan Jumala, johon hän turmasi,
oli hänen kilpensä. Ahabin oli tällä kertaa häntä totte-
leminen. Hän lähetti taittein Israelin lasten tykö, ja
kotosi prophetat Karmelin muorelle.

Täällä astui Elias kansan eteen ja sanoi: »kuinka
kauivan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on
Jumala, niin maeltataat hänen jälteensä, mutta jos Baal,
niin lvaeltataat hänen jälteensä".

Kun ei kansa mitään hänen kysymykseensä mustan-
nut, pitkitti hän: „Minä olen ainoasti jäänyt Herran
prophetaista; mutta Vaalin prophetalta on neljä sataa
ja Viisikymmentä miestä: Niin antakaat nyt meille kaksi

kalpea, ja antakaat heidän Malila toinen kalpei ja hakata
kappaleiksi, ja pantaan puitten päälle, mutta ällään sii-
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hen panko tulta; ja minä otan sen toisen kalpein ja pa-
nen myös puitten päälle, ja en pane siihen tulta. Ia
huutakaat te teidän jumalainne nimeä, ja minä huudan
Herran nimeä. Kumpi Jumala »vastaa tulen kautta,
hän olkoon Jumala".

Arwattawasti eiwiit Vaalin papit mielellänsä tähän
kilpailuun suostuneet tuon pelätyn lehoman prophetan
kanssa, mutta ei heillä tässä ollut muuta neuivoa; sillä
ei Elias kysynyt heiltä maan kansalta, joka ikäänkuin
yhdestä suusta »vastasi Eliaan esitykseen: »Se on oikein".

Noiden määräin prophetain oli siis koettaminenonneansa, sillä, jos he olisiwat kieltäneet ottamastansaosaa uhraukseen, he silloin julkisesti olisiwat tunnustaneet
koko kokoontuneen miikijoukon edessä, ettemät he itse luot-
taneet jumalaansa. Kun siis Elias sanoi heille: »ivalit-
kaat teillenne ylsi lalpei, ja tehkiiiit te ensin, sillä teitä
on monta, ja huutakaat teidän Jumalainne nimeä", niin
ottilvat he kalpein, jonka hän heille antoi, ja tvalmisti-
lvat ja huusimat Vaalin nimeä aamusta puolipäilviiiin
asti, sanoen: »Baal kuule meitä". Mutta ei siinä ollut
ääntä eli »vastausta.

Ikäänkuin pilkaten heidän jumalaansa, sanoi Elias
heille: „huutakaat mahivasti; sillä hän on jumala, hän
ajattelee jotakin, eli on jotakin toimittamista, eli on mat»
kalla, eli jos hän makaa, etta hän heriiis". Epcltoiwos-
saan huusimat he »vahwasti ja wiileskeliwiit itseänsä »veit-
sillä ja naskaleilla heidän laivallansa, niin että he wertii
tiuttuiwat. He pitkittiwiit sitä iltapuoliin siihen aSti,
että ruokauhri uhrattaman piti, mutta ei ollut siinä ään»
tii, ei mustaajaa, elikkä joka Maaria otti.

Silloin sanoi Elias kaikelle kansalle: »tullaat mi-
nun tyköni". Ia koska kaikki kansa tuli hänen tykönsä,
paransi hän Herran alttarin, joka kukistunut oli, ja otti
kaksitoistakymmentii kimeä Jakobin lasten lumun jälkeen
ja rakensi näistä kilvistii alttarin Herran nimeen, ja teki
kuopan ympäri alttarin, »valmisti sitten ja hakkasi kal-
pein palasiksi ja pani sen puitten päälle. Hän antoi sitten
tuoda neljä saamillista mettä ja kaataa ne polttouhrin
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ja puitten päälle ja teki tämän kolme kertaa, niin että
mesi juoksi ympäri alttarin ja kuoppakin täyttyi medestä.

Kun kaikki näin oli lvalmistettu, korotti Elias iiii»
nensii ja sanoi: »Herra, Abrahamin, Isaakin ja Jakobin
Jumala! ilmoita tiiniipiinii, että sinä olet Israelin Ju-
mala ja minä sinun palivelias, ja että minä kaikki nii-
miit sinun sanas jälkeentehnyt olen. Kuule minua, Herra,
kuule minua, että tämä kansa tietiiis sinun oleman Her-
ran Jumalan; ettäs kääntäisit heidän sydämensä takaisin".
Niin lankesi Herran tuli ja poltti polttouhrin, puut, ki-
met ja mullan, ja nuoli meden kuopasta.

Kun kaikki kansa näki tämän, lankesimat he kas-
woillensll ja sanoiwat: »Herra on Jumala, Herra on
Jumala". Mutta Elias sanoi heille: »ottakaai Vaalin
prophetllt kiinni, ettei yksikään heistä Pääsisi", ja he otti-
mat heidän kiinni ja Elias mci heidän Kisonin ojan tykö
ja tappoi heidän siellä.

Sillä tawoin kukisti Elias, Jumalan propheta,
tuon määrän epäjumalan ja asetti Israeliin lehowan
palweluksen.

Hän menee mielä toisella ihmetyöllii näyttämään
että elämä Jumala on Herra, tun hän astuu Ahabin
eteen, jota, mitä hän liekin itsessään ajatellut, tämän
kaiken tapahtuessa ei kuitenkaan uskaltanut mastustella
Eliasta, sillä kaikki kansa, hänen ihmeestänsä hämmästy-
neenä, piti hänen puoltansa.

Elias sanoo Ahabille: »mene ylös, syö ja juo; silläsuuren sateen hyminä kuuluu".
Kun Ahab meni syömään ja juomaan, meni Elias

Karmelin kukkulalle, ja lankesi maahan, ja kumarsi itsen-
sä kastvoillensa, ja pani päänsä polmeinsa matille; ja
sanoi palmeliallensa: »mene nyt ylös jakatso meren puo-
leen". Hän meni ylös, katsoi ja sanoi: »ei siellä ole
mitään". Elias »vastasi: »mene mielä sinne seitsemän
kertaa". Ia seitsemännellä kerralla sanoi palivelia: »katso,
sieltä nousee lviihii piltvi merestä, niinkuin miehen käm-
men". Elias sanoi silloin hänelle: „mene ja sano Aha-
bille: »valjasta ja mene, ettei sade sinua käsittäisi". Ia
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sillä wälillä tuli tamas pillvistii mustaksi ja tuulesta,
ja tuli sangen suuri sade (1 Kun. K. 18).

Niin osoitti Elias tälläkin ihmeellä että se Herra,
jota hän paliveli, oli Jumala.

Heti näiden tapausten jälkeen täytyi Karmelin Mii-
kewiin prophetan, joka siellä ikäänkuin käski Jumalan
tulta ja tailvaan pillviii, paeta pelastaaksensa henkeänsä
ja lvälttäiiksensii kuningatar lesebelin »vihaa, kun hän
lähetti sanansaattajat sanomaan Eliaalle: »jumalat minun
niin ja niin tehköön, jollen minä huomenna tällä aikaa
tee sinun sielulles niinkuin yhdelle näitten (Vaalin prophe-
tain) sielulle".

Elias pakeni silloin etelän puolella Kanaan maata
olemaan erämaahan ja tuli Jumalan muorelle Horebille,
jossa hän puhui Jumalan kanssa, niinkuin jo mainitsin
Siuailla käydessämme (1 Kun. K. 19).

Paikka, jossa niimiit suuret ihmetyöt tapahtuilvat,
on Marinaankin Karmelin muoren harjan itäinen kamara,
kuuden tai seitsemän tiiman matkan päässä luostarista.
Paikan nykyinen nimi on el-Muhratah (uhri), joka
nimi luultalvasti on saanut alkunsa Eliaan polttouhrista,
jonka Herran tuli ihmeellisellä lamalla kulutti.

Koska olisi kulunut puolentoista »vuorokautta, jos
olisimme matkanneet tälle paikalle, emme tahtoneet tuh-
lata niin paljon aikaa tämmöiselle simuretkelle, maan tyy-
dyimme siihen, että kummiukin olimme nousseet muoren
meren-puoliselle harjalle, ja matkalla Kanaan ja Naza-
rethiin saimme myös nähdä muoren itäisen selänteen.

Vielä toisen kohtauksen kertoo raamattu täällä ta-
pahtuneeksi. Karmelin wuorella asui nimittäin propheta
Elisa, kun Sunemin maimo, jonka huoneessa jumalan
mies kerran oli asunut, tuli häntä etsimään ilmoittaat-
sensa hänelle, että hänen poikansa oli kuollut, ja pyytiiiit-
sensii häntä herättämään hänen poikaansa kuolleista. Vai-
mo meni prophetan tykö muorelle, lankesi maahan hänen
eteensä ja tarttui hänen jalkoihinsa ja rukoili apua. Elisa
lähetti silloin Palmellansa Gehasin maimon huoneesen, että
hän lastisi Elisan sauman pojan taswoille. Mutta pojan



246 Viidestoista luku.

äiti sanoi prophetalle: »niin totta kuin Herra elää ja
sinun sielus elää, en minä päästä sinua". Elisa nousi,
seurasi maimoa ja herätti hänen poikansa (2 Kun. K. 4:
25—37).

Me jätimme luostarin Myöhäseen illalla jaratsas-
timme alas »vuorelta polkua pitkin, joka oli melkein ki-
»viporrasten kaltainen, ja saamuimme miihiissii ajassa
Haifll'n kaupunkiin, jossa leirimme jo oli malmisna.

Haifll siaitsee juuri Karmelin juurella meren ran-
nalla. Kaupunki ei ole mikään merkillinen paikka. Siinä
on 2000 asukasta.

Seuraamana päiwänä ratsastimme tuon suuren S:t
Jean d'Acre'n (Ptolemais) lahden ympäri. Me käwim-
me matkallamme yli Kisonin ojan, jonka rannalla Elias
surmasi Vaalin papit. Se on hywin sylvii, niin että
täytyy kahlata kappaleen matkaa ulos merelle wirransuun ympäri.

Me ratsastimme lauman aikaa tuota hietaista me-
renrantaa ympäri lahden ja käwimme mielä yli toisenkin
wirran, Namon, jota maantieteessä on tunnettu nimellä
Belus. Täällä, niin kertoo Plinius, keksimät Phoiniki-
laiset sattumalta lasin. Neljänneksen tiimaa wielii rat-
sastettuamme, saamuimme S:t Jean d'Acre'hen ja rat-
sastimme sen aimollisen portin kautta kaupunkiin sisään.

Kaupungin arabialainen nimi on Akka. Vanhassa
Testamentissa mainitaan sitä Accon nimellä, kun kerro-
taan että Asser ei ajanut Accon asujamia pois, maan
asui heidän seassansa (Tuom. K. 1: 31, 32).

Tuo Phoinikilainen Acco sai sitten nimen Ptole-
mais, luultalvasti jonkun Ptolemeus-nimisen Egyptin ku-
ninkaan jälkeen, sillä Aleksander Suuren maltakunnan
jaon jälkeen hallitsmat Egyptin Ptolemeit osaa Syrias-
takin.

Paawali käwi Ptolemaissa, kun hän matkusti Je-rusalemiin, ja tästä retkestä sanoo hän: »mutta me pää-
timme meidän purjehdusretkemme, tulimme Tyrosta Pto-
lomaidaan, terwehdimme meljiä ja olimme piiiwiin hei-
dän tykönänsä". (Apost. T. 21: 7).
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Ristiretkein aitana piiritettiin Maa useat erät ja
se tuli monasti »valloitetuksi, jolloin aina täällä wertii
»vuosi »virtana.

Paikka oli ristiretkeiliiiin wahwimpill linnoituksia.
Kun oliwllt menettäneet Jerusalemin ynnä koko maan,
pysyi Ptolemais mielä heidän hallussansa, ja täällä puo-
lustimat he itsiänsä niin lauman kuin mahdollista Turk-
kilaisia wastaan, kunnes wihdoin suttani Khalib ibn Ka-
liman »verisellä rynnäköllä »valloitti kaupungin 1291.

60,000 kristittyä silloin joko tapettiin, tai myytiin
orjiksi.

Niin piiiittyilviit ristiretket, sittekuin Europan kris-
tityt kansat kaksi wuosisataa oliwat ponnistelleet »voimi-
ansa lvalloittaatsensa pyhää maata iverilvihollisiltansa
Muhamedilaisilta, ja sitte kuin enemmän kuin kuusi mil-
jonaa ihmistä oli menettänyt henkensä näissä yrityksissä.
Tämä jiittiliiistaistelu oli nyt loppunut — puolikuu oli
»voittanut — kolkko ja haikea hiljaisuus »vallitsi taas
niillä rannoilla, jotka niin kauwan oliwat kajahdelleet
mailman suuren sodan pauhinasta.

500 »vuotta sai nyt kuluneeksi, jolla aikaa Akkam
kohtalot omat peitetyt pimeyteen.

Kahdeksannentoista muosisadan loppupuolella sai se-
taas surullisen maineen hallitsiansa julmuuden tähden.
Tämän hirmiön nimi oli el-lezzar. Monien lvaihet-
ten ja seittain perästä pääsi hän wihdoin Attan pashaksi
ja koko hänen elämänsä oli sitten yhtämittainen jakso ri-

koksia ja julmia tekoja. Hän myi usein saman piirikun-
nan hallituksen useammille hakijoille yhtä haaivaa; toisi-
naan »veljeksille, Malistapa isälle ja pojallekin; ja sitten
yllytti hän heitä salaisesti surmaamaan toinen toistansa.

Usein tapahtui, kun hän oli haremissaan lemmi-
tyistensii kanssa, että hän sieppasi jotakuta heistä kor-
masta kiinni, ikäänkuin pilan »vuoksi, ja leikkasi samassa
törmän pois wiikipuukollaan.

Eräs Juvalainen, joka oli hänen pankkiirinsa, oli
tunnettu erinomaisen kauniiksi. Muutamana päiwänä
terwehtiiii lezzar häntä ja ylistää hänen kauneuttansa.
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mutta samassa kutsuu hän Palmeltansa paikalle ja käskee
puhkaista Juvalaiselta silmän pois päästä. Jonkun ajan
kuluttua huomasi lezzar, että pankkiiri osasi niin kääriä
turbllninsa, että hän melkein sai peittoon tuon puhkaistun
silmän, ja hän antoi nyt ilman ariveleinatta leikata hä-
neltä nenän. Ia wihdoin leikkautti hän häneltä päänkin.
Tämän Juvalaisen perhe elää mielä Damaskussa ja on
rikkaampia panttiirihuoneita siellä.

lezzar antoi kerran polttaa hirmuisen suuressa uu-
nissa erään muukalaisen elämältä, jonka hän yhtenä päi-
wänä tapasi istumasta ulkopuolella kaupungin porttia ja
joka ei noussut seisoalle hänen tullessansa, ja samassa
uunissa poltatti hän myös kaikki orjat, jotka tällä hänen
kiimelyllänsii seurasimat häntä, sentiihden että hän luuli
yhden heistä matkilvan häntä.

Muutamana päiwänä tappoi hän omalla kädellään
suurimman osan seraljissaan olewista naisista, ja kun
hän itse wihdoin lviisyi teurastamiseen, kutsutti hän saa-
pumille kolme hurjaa soturiansa, jotka tappoimat nuo jä-
tillä olemat, niin että wähintiinsiitin 15 kaunista nuorta
tyttöä sillä tawoin julmimmalla tulvalla raadeltiin. Hän
pani tämän tekonsa toimeen eräässä kauniissa puutarhas-
saan ja syynä oli että hän epäili heitä kaikkia uskotto-
muudesta.

Eräällä toisella Merisellä taivalla tuli Atta lviihän
ajan kuluttua toistamiseen kuuluisaksi, kun Napoleonin
laimasto 1799 laski maalle sen rannalla. S:t Jean
d'Acre'n mahma marustusmärtti testi kuitenkin piirityksen
ja löi takaisin 8 mäkirynnättöä ja Napoleonin oli metc-
raneinsa kanssa jättäminen kaupungin tyhjin toimin.

Ei kauwoja kumminkaan kulunut, niin walloittiwat
Egyptiläiset, tuon »voimallisen Ibrahim Pashan johdossa,
tämän wahwasti marustetun kaupungin.

Kun tämä urhokas ruhtinas sitten lelvitti malloi-
tuksiaan yhä edemmäksi, niin että Europalainentin Tur-
kinmaa oli waarassa, kiilvitvät Englanti, Itämältä ja
Venäjä keskenänsä liittoon häntä wastaan. Englantilai-
nen lailvaSto, amirali Stassordin ja Commodore Char-
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les Napierin komennon alla, purjehti silloin Akkaan ja
ampui maahan kaupungin marustukset hymin lyhyellä,
mutta llukarallll pommittamisella. Attan ynnä koko Pa-
lestinan jätti nyt »voittaja tuolle kurjalle Turkin halli-
tukselle, maakunnalle itse »vahingoksi.

Varustusmiirkit, jotka sodasta omat kärsineet niin
paljon että ne näyttämät suuretta raunioryhmiittä, omat
jääneet sillensii luhistumaan eikä Turkin hallitus näy ot-

taman niitä korjatuksensa.
Kaupungissa on lähes 5,000 asukasta, eikä sillä

ole mitään erittäin merkillistä näytettämiinii, jonka täh-
den emme »viipyneetkään täällä kaumoja aikoja, maan
pitkitimme matkaamme, katseltuamme marustusmiirkit.

Ilma ei ollut tänä aamuna niin kaunis, kuin meillä
tawallisesti oli ollut. Taiivas oli pilivessii ja tuontilas-
takin tuli sadekuuroja.

Kun olimme jättäneet S:t Jean d'Acre'n, ratsas-
timme itäänpäin yli suuren miljalvan lakeuden. Tie, eli
oikeimmin polku, oli täällä erinomaisen tasainen ja hylvii,
niin ettei mikään estänyt meidän Mirkkuja hemosiamme
raivaamasta ja tuontuostakin heittämästä nelistä.

Kun olimme tulleet lakeuden loppupuoliin, sanoi
tienoftas, jonka Allasta olimme ottaneet, ettei hän moi-
nut käydä etemmälsi, mutta lvaluutti samassa, ettemme
woineet eksyä tieltä, kun ivaan seurasimme polkua. Me
tulisimme, hänen sanainsa jälkeen,pian kylään, josta moi»
simme pyytää uutta opasta. Me maksoimme hänelle hä-
nen palkkansa ja laskimme hänet menemään.

Kun aamulla läksimme liikkeelle Haisusta, olimme
lähettäneet miehemme muulein kanssa menemään suorinta
tietä Kanaan. L., joka oli lviisynyt, seurasi heitä, ettei
hänen tarivinnut tehdä niin pitkää matkaa sinä päiwänä.
Meitä oli siis ivaan nuot toiset matkakumppanit ja tutt-
iimme.

Sitte kuin oppaamme oli meistä luopunut, pitki-
timme me omin piimine ratsastustamme itää kohden.
Me jätimme nyt heti pian tuon ennen mainituu lakeu-
deu ja tulimme keskelle korkeita ja kauniita puita kastva-
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Kuleksittuamme sillä tawoin noin kaksi tiimaa aikaa,
löysimme »viimeinkin hywän ja tasaisen tien ja päätimme
seurata sitä, sillä, jos ei se micnytkiiän meitä Kanaan,
johtihan se meidät kumminkin johonkin kylään, josta ivoi-
simme saada tienoppaan.

Juuri kuin parhaiden iloitsimme että olimme löy-
täneet tämän tien, hämmästyimme suuresti kun emme
nähneet H:ra Tayloria seurassamme; hän oli jäänyt pe-
rään, eikä ollut kai sitten enää löytänyt meidän jälkiämme.

H:ra Botcharby hämmästyi kaikkein pahimmasti,
sillä hän pelkäsi hoidottaansa niin eksyneen lvuoristoon,
ettemme enää löytäisi häntä.

Me ratsastimme nyt kaikille haaroille etsimään hän-
tä, ja huusimme hänen nimeänsä moimaimme perästä.
Me etsimme häntä kaulvan aitaa turhaan, mutta wihdoin
näimme hanen tulla ratsastaman täyttä nelistä juuri sa-
maa tietä, jonka asken olimme löytäneet.

Me olimme iloissamme että tapasimme hänen, mutta
hän sai ankaria nuhteita maromattomuutensa tähden, että
oli eronnut meistä semmoisella paikalla, jossa helposti
olisimme woineet erota iäksi piiilviksi.

Me seurasimme nyt tietä, jonka olimme löytäneet
ja muutaman tiimaa ratsastettuamme, tulimme amaralle
lakeudelle, jossa muutamat paimenet paimensimat lau-
maansa. Me huusimme näille miehille että tulistivat
näyttämään meille tietä Kanaan, mutta he pelästyneinä
ottmat turwansa käpälämäkeen ja potkimat tiehensä.

wia kumpuja, joiden »viilissä meidän tiemme luikerteli
edelleen läpi hedelmällisten taksoin, joista muutamat oli-
mat »viljellyt, toiset »villisti kaswawan heinän mallassa.

Emme olleet pitkälle ehtineet, ennenkuin jo kotonaan
eksyimme tieltämme. Laksot olimat niin toinen toisensa
kaltaisia, ettemme tietäneet missä olimme, tai mihin oh-
jaisisimme kulkumme. Me ratsastimme sentähden suo-
rastaan itää päin, toimoen löytiilvämme jonkun polun
tai tapaamamme jonkun ihmisellisen olennon, joka möisi
neulvoa meitä taas oikealle uralle.



Matka Kanaan. 251

Me näimme nyt kumminkin etäällä kylän, jonne
ohjasimme kulkumme. Kylän asukkailta saimme tietää että
Kanaan kaupunki oli kappaleen matkan päässä Pohjosessa
päin tällä lakeudella.

Lakeus oli erinomaisen kaunis ja miljama, sen nimi
on el-Battlluf.

Me ratsastimme nopeasti hymiiii tietä miljamain
mainioin liipitse. Aurinko laski juuri noiden ympärillä
olemain muorien taa ja lähetti pitkiä marjoja lakeudelle
lähellä Kannata Galileassa.

Vihdoinkin näin taas ruotsalaisen matkakumppanini
ja sain kuulla että hän oli saanut kokea samoja lvastutsia
tuin me; miehemme, joita hän seurasi, olimat nimittäin
käyneet harhaan, niin että he, samoin kuin me, olimat
kuleksineet sinne tänne koko piiimiikauden ja saapumat
Kanaan ainoastaan puolta tiimaa ennen meitä. Me o-
limme sentiihden kaikki jotenkin »väsyneitä sinä iltana.

Kanaa on rakettu sen muoren mierteelle, joka sattuu
tuohon äsken mainittuun lakeuteen, ja sieltä on jotenkin
amara näköala yli tuon kauniin lakeuden ja yli »vuorten,
jotka sitä ympäröimät.

Täällä ei löydy mitään raunioita ja lauttamaa on
ettei Kanaa milloinkaan ole ollut mikään etelvii kaupunki.
Ainoa, mitä kaupungista on muistettmvaa, on tuo kerto-
mus loh. 2:ssa limussa lesuksen ensimiiisestii ihmetyös-
tii Galileassa, jonka hän teki »ilmoittaaksensa kunniaansa".

Me jätimme nyt Kanaan seuraamana päiwänä, rat-
sastaaksemme Nazaretiin, joka on noin kolmen tiiman
matkan päässä täältä. Me ratsastimme yli tuon kau-
niin el«Vattauf'in lakeuden ja tulimme taas »vuoriselle
maalle.

Kohta kun olimme lakeuden jättäneet, silvusimme
erään kylän, jota nyt kutsutaan Sefurieh, muinoin olisen nimi Sepphoris ja Diocsesarea. Kylä on rakettu
erään ymmyrkäisen kummun mierteelle, jonka huippua
kaunisti jotenkin ison linnan raunio. Iltympäri mirui
pylwiisten ja suurten hakattuin timein lappalia, jotka
osoittamat että paikka ennen on ollut sangen tärkeä paikka.
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loscphus mainitseekin useassa paikassa että Sepphoris
oli wahwimpia kaupunleita, mitä Romalaisilla Galileassa
oli. Itse kaupungissa löytyy gootilaiseen malliin rake-
tun kirkon raunioita. Kirkko rakettiin luultamasti risti-
retkein aikana ja taru tietää kertoa sen seisoneen samalla
paikalla, jossa Neitsyt Marian manhemmat, Joakim ja
Anna, kerran asumat.

Sefurieh'n ja Nazaretin wälillä olewa tie käwi koko
ajan ivuoristen seutujen kautta. Kerran wei se meidät
korkealle wuoren'selälle, josta meillä oli »vapaa ja ihana
näköala. Länteen päin näimme maan ulottuman aina
Viilimereen asti. Etelässä näimme ainoastaan korkeita
Muoria, toinen toisensa takana; kaikkein kauwimpana idäs-
sä päin olimat Gilboan lvuoret, sitte Samarian kauniit
kukkulat keskellä, ja lännessä päin Karmelin harja, ulot-
tuen aina Välimeren rantaan saakka. Pohjoisessa päin
katosi myöskin näköala muoristoihin ja korkealle yli tä-
män harmaan ryhmän kohosi tuo lumella peitetty Her-
mon, jonka lvalkea huippu topeasti katseli ympärillään
olemia alempia wuorenselkiii. Syyllä siis ansaitsee se
nykyisen nimensä Gebel es-Sheit (ivuoripiiiillittö). Itään-
päin lelveni tuo yhtä suuri kuin kaunis Esdraelonin la-
keus, ja tuolla toisella puolella Jordanin tohosmat Gi-
leadin »vuoret. Lakeudella, taipaleen matkan päässä, tö-
rötti tuo kaunis tammia kasmama Tabor ja samalla suun-
nalla, maitta hywän matkaa toisella puolella muoren, tie-
simme tuon kuuluisan Genesarethin jiinven eli Galilean
meren oleman. Nämä mapaat, ihanat näköalat »viehätti-
mät kauman meidän silmiämme, ja katseltuamme niitä
hywän hetken, ratsastimme nyt alas wuorella ja saalvuim-
me pian Nazaretiin.



Niiden muorien sylissä, jotka ympäröimät Esdrae-
lonin suurta lakeutta pohjan ja luoteen puolelta, on Na-
zaret. Kaupungin rakennukset omat kaikki kimcstii ja pa-
remmin raketut ja huolellisemmin hoidetut kuin minkään
muun kaupungin rakennukset pyhässä maassa. Ne seiso-
mat joto alhaalla ahtaan lakson pohjassa, tahi niiden
»vuorten lvierteillii, jotka ympäröimät laksoa. Kadut owat
kapeat ja likaiset, niinkuin kaikissa itämaalaisissa kaupun-
geissa.

Asukasten lukumäärä on 4000 paikoille. Niistä
owat ainoastaan 680 muhamedilaista, muut kristityttä.

Ne tapaukset, jotka owat tehneet Nazarctin kuului-
saksi ja owat houkutelleet tänne lukemattomia joukkoja
pyhissä waeltajia, omat »Marian ilmestys", joka tapah-
tui tässä kaupungissa, ja lesuksen lapsuuden ja nuoruu-
den aika, jonka hän mietti täällä manhempainsa luona.

»Kuudentena kuukautena lähetettiin enkeli Gabriel
Jumalalta Galilean kaupunkiin, joka oli Nazaret, neitseen
tykö, joka oli kihlattu miehelle, jonka nimi oli Joseph,
Damidin huoneesta; ja neitseen nimi oli Maria. Ia
enkeli tuli sisälle hänen tykönsä ja sanoi: tertve, armoi-
tettu! Herra on sinun kanssas: siunattu sinä »vaimoin
seassa!

'

Mutta kuin hän näki hänen, hämmästyi hän hänen
puheestansa ja ajatteli, millinen se termehdys oli. Ia
enkeli sanoi hänelle: älä pelkää, Maria! sillä sinä löysit
armon Jumalan tykönä. Ia katso, sinä siität kohdussas
ja synnytät Pojan, ja sinun pitää kutsuman hänen ni-

Kuudestoista FuKu.
Nazaiet.
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mensä Jesus. Sen pitää oleman suuren ja pitää kut-
suttaman ylimmäisen pojaksi; ja Herra Jumala antaa
hänelle Dalvidin hänen isänsä istuimen, ja hänen pitää
Jakobin huoneen kuningas ijankaikkisesti oleman ja hänen
»valtakunnallansa ei pidä loppua oleman".

Niin sanoi Maria enkelille: »kuinka tämä tulee,
sillä en minä miehestä mitään tiedä?" Enkeli »vastasi ja
sanoi hänelle: „Pyhii Henki tulee sinun piiiilles ja ylim-
mäisen moima marjoo sinun: sentiihden myös se Pyhä,
kuin sinusta syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi"
(Luc. 1: 26—35).

Täällä ilmestyi myös enkeli Josephille, Marian
kihlatulle miehelle, kun hän salaisesti aikoi hylätä hänen;
ja enkeli sanoi: »Joseph, Dalvidin poika! älä pelkää ot-

taakses Mariata puolisotas tykös; sillä se kuin hänessä
on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Ia hänen pitää syn-
nyttämän pojan, jonka nimen sinun pitää kutsuman Je-sus; sillä hän on mapllhtama kansansa heidän synneis-
tänsä". Tämä kaikki on tapahtunut, että täytettäisiin
mitä Herralta sanottu on prophetan kautta, jota sanoo:
„katso neitseen pitää raskaaksi tuleman ja synnyttämän
pojan, ja hänen nimensä pitää kutsuttaman Emanuel;se on niin paljo sanottu: Jumala meidän kanssamme"
(Matth. 1: 19—23).

Kun Joseph ja Maria tuliwat takaisin Israelin
maalle lapsen kanssa pakoretkeltiiiin Egyptistä, »tuliwat
he ja asumat kaupungissa, joka kutsutaan Nazaret, etta
täytettäisiin kvin prophetain tantta sanottu oli: hän pi-
tää Nazareutsetsi kutsuttaman" (Matth. 2: 21—23).

Tässä kaupungissa lasmoi lapsi ja mahmistui hen-
gessä ja täytettiin miisaudella, ja Jumalan armo oli hä-
nen kanssansa (Luc. 2: 39, 40).

Kahdentoista muooen manhana jätti Jesus Nazare-
tin, mennäksensä manhempainsa kanssa Jerusalemiin Pää-
siäisjuhlalle, ja kun hän siellä temppelissä oli todista-
nut totuuden opettajille, niin että kaikki, jotka hänen kuu-
limat hiimmästyilviit hänen ymmärrystänsä ja mastauk-
fiansa, ja lun hänen »vanhempansa täältä wihdoin löysi-
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tviit hänen, niin »meni hän alas heidän kanssansa ja tuli
Nazaretiin ja oli heille alamainen. Ia Jesus menestyi
»viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten
edessä (Luc. 41—52).

Näin kuuluu raamatun kertomus niistä tapauksista,
jotka omat tapahtuneet Nazaretissa ja jotta omat tehneet
tämän »vähäpätöisen kaupungin niin kuuluisaksi. Täällä
ilmoitettiin Jumalan Pojan syntyminen hänelle, joka oli
synnyttämä Hänen ihmisen pojaksi, täällä mainitsimat
enkelein kielet ensimiiisen kerran lesuksen nimen ja sen
merkitys sanottiin oleman: »hän on mapahtalva kansansa
heidän synneistänsä".

Eräs matkustaja lausuu Nazaretista näin: „Kuinka
usein on Vapahtaja lapsuudessaan juoksennellut näillä
kaduilla? Kuinka usein on hän marinaankin seurannut
äitiänsä lähteelle? Kuinka usein on hän rauhallisina ilta-
hettinii istunut ivanhempainsa kanssa heidän asuntonsa
katolla, niinkuin näillä seuduilla tapa on? Kuinka usein
on hän kiiyskennellyt näillä lvuorilla, aatelien jumalal-
lista kutsumustansa ja keskustellen tuttamallisesti Isänsä
kanssa?"

Melkein samankaltaisia kysymyksiä heräsi meissä si-
nä päiwänä, jolloin telttimme seisomat pystytettyinä lä-
hellä Nazaretia ja kun nuo muistorikkaat kukkulat joka
taholta ympiiröitsilviit meitä.

Kahdesti mainitaan evankeliumeissa, että Jesus
matkoillaan pyhässä maassa tiimi kotiseuduillaan, sitte
kvin hän oli alottllnut opettaja-Mirkansa.

»Ia hän tuli Nazaretiin, kussa hän kaslvatettu oli,
ja meni tapansa jälkeen sapatin päiwänä synagogaan, ja
nousi lukemaan. Ia hänelle annettiin Esaian prophetan
raamattu. Ia kuin hän raamatun awasi, löysi hän sen
paikan, kussa on kirjoitettu: Herran Henki on minun
päälläni, sentiihden on hän minun »voidellut ja lähettä-
nyt saarnaamaan köyhille hywiiii sanomata, parantamaan
särjetyttä sydämiä, saarnaamaan lvangeille lunastusta ja
sokeille näkönsä jälleensaamista, särjetyltä mapauteen saat-
tamaan, saarnaamaan Herran otollista muotta". Sitten
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selitti hän tämän raamatun paikan ja sanoi sen tarkoitta-
man häntä itseä, lausuen: »täniipiinii on tämä kirjoitus
täytetty". Hän todisti mielii tätä monesta muusta pai-
kasta, mutta sai lopuksi itse tuntea sen sananparren
totuuden, jonka hän tässä synagogassa lausunut oli: »ei
yksikään propheta ole isänsä maalla otollinen", sillä Na-
zaretin asujamet eiwiit kauivemmin tahtoneet kuullella
hänen termeellisiä sanojansa, Maan »kaikki kuin synago-
gassa olimat, tuliwat wihaa täyteen, koska he niimiit kuu-
lmat, ja nousilvat ylös ja ajoitvat hänen ulos kaupun-
gista, ja iveilviit hänen hamaan muoren kukkulalle, jonka
päälle heidän kaupunkinsa rakettu oli, syöstiikscnsii häntä
alas; mutta hän liilvi ohitse heidän keskeltänsä ja meni
pois" (Luc. 4: 16—30).

Kun Jesus toisen kerran käwi Nazaretissa, saihan
kärsiä samaa malttamattomuutta ja mielen nurjuuttc»,
maiktei niin lviikmaltaisella tulvalla kuin ensimiiisellii ker-
ralla: ja hän läksi sieltä ja meni isänsä maalle, ja hänenopetuslapsensa seurasilvat häntä. Ia kun sapatti tuli ru-
pesi hän synagogassa opettamaan; ja monta, jotka kuuli-
mat, häinmiistyilviit, sanoen: kusta tällä nämät oivat? ja
mikä miisaus hänelle annettu on, että myös senkaltaiset
wiikewiit työt hänen kättensä kautta tapahtuivat? Eikö
tämä ole se seppä, Marian poika, Jakobin ja Josen ja
ludan ja Timonin lveli? eikö myös hänen sisarensa ole
tässä meidän kanssamme? ja he pahenitvat hänessä"
(Marc. 6: I—3).

Nazaretissa on suuri Romalaiskatolinen luostari,
johon kuuluu koko joukko korkealla muurilla yinpiiröittyjii

rakennuksia. Pyhin paikka tässä luostarissa on eräs luo-
la, jossa munkit sanoivat Marian ilmestyksen tapahtu-
neen. Tässä luolassa, joka on 25 jalkaa pitkä ja 10
jalkaa leweä, näytetään paikkaa, jossa Maria seisoi kuul-
lellen enkelin terlvehdystii, ja sekin paikka, jossa enkeli
ilmestyi. Kappaleen matkan päässä tästä luolasta näy-
tetään Neitsyt Marian kyökkiä, erästä pitkää siilvotonta
wuorentoloa.
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En woi tässä olla kertomatta erästä Nomalais-
katolisen kirkon eriskummaista uskonkappaletta, joka kos-
kee tätä paikkaa. Sanotaan nimittäin että ilmestyksen
luolan edessä ja lähellä Marian kyökkiä oli maja, jossa
hän asui ja jossa hän otti wastaan enkeli Gabrielin.

Kun Muhamedilaiset walloittiwat Palestinan ja
lljoilvat kristityt pois joka paikasta, weiwiit enkelit tämän
majan pois uskomattomain käsistä ja laskiwat sen ensik-si lvuorille lähellä Fiumea Dalmatiassa ja kuljettimat sen
sieltä sittemmin Loretton muorelle Italiassa, jossa se
nyt mielä seisoo ja on se paikka Europassa, jossa pyhis-
sä »vaeltajia runsaimmin käy. Paami Leo X:s teki tä-
män tarinan uskonkappaleeksi bullalla, joka tuli ulos »vuon-
na 1518.

Eräässä toisessa paikassa näytetään tässä kaupungis-sa Josephin „työhuonetta", tappelinkaltaista rakennusta,
joka on Romalaisen kirkon oma. Siellä nähdään Man-
han muurin jäännöksiä, joiden sanotaan olelvan niittä
ajoilta, kuin Joseph täällä työskenteli.

Seuraama paikka, johon matkustaja lviediiiin, on
niin kutsuttu N6NB2. Otu-isti-capeUi (Kristuksen pöydän
kappeli). Tämä kappeli on pienoinen suoja, jossa näh-
dään pöydän kaltaiseksi muodostettu kallio. Tarun mu-
kaan — »traäitio oontinua et Uimanani intsrruptg."
(ainainen ja jiirkähtymiitöin taru), joka latinalainen lau-
se on kirjoitettu seinään — on tämä sama pöytä, jossa
Jesus ja hänen opetuslapsensa niin usein söimiit niinhy-
tvin ennen kuin jälkeen ylösnousemisen.

Myöskin näytetään täällä synagogaa, jossa Jesus
puhui Nazaretilllisille, kun he mihastuneina ajoimat ha-
nen pois ja weiwiit hänen jyrkälle muoren reunalle, jota
»vuorta myöskin näytetään, mutta se on liian kaukana,
ettei se moi olla oikea.

Idän puolella kaupunkia on Kreettalainen kirkko.
Pyhin paikka tässä kirkossa on sylvii kallionkolo, josta
pursuaa kirkas lähde, nimeltä Neitsyt Marian lähde.
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Täällä, niin sanomat kreettalaiset munkit, oli Maria met-
tä noutamassa, kun enkeli ilmaantui hänelle ja ilmotti
lesuksen syntymän. He omat sentiihden tälle paikalle
rakentaneet heidän „Marian ilmestys-kirkkonsa" ja jonkun
matkan päässä näkyy tuo latinalainen luostari, jossa Ro-
Mlllais-katoliset lviiittiilviit tämän tapauksen tapahtuneen,
ja on tämä seikka mielä riidan aineena näiden molem-
pain kirkkojen wälillä.

Vähän matkaa ulompana Kreettalaista kirkkoa on
lähde, josta Nazaretin asukkaat saamat metensii. Vesipursuaa miihäisestä reiästä maassa, niin että medennou-
tajat ainoastaan yksi erältään lvoimat täyttää astiansa.
Tämän tähden on täällä joukko naisia kokopiiimiikauden
klo 4:stii aamulla klo 12:teen yöllä ja Harmoin saa näh-
dä niin paljo kauniita kaslvoja yhdellä paikalla koossa, kuin
täällä ; sillä Nazaretin miiestö on tunnettu kauneudestaan.

Sen illan, jonka miilvyimme Nazaretissa, mietimmeL.
ja minä erään lähetyssaarnaaja Zcllerin luona, joka asui
tässä kaupungissa. Hän oli nainut pispa Goleatin tyttä-
ren ja meillä oli kirjeitä ja termeistä hänelle ja hänen
mainiollensa Jerusalemista. Heidän iloisessa kodissaan
lvietimme sangen hupaisen illan.

Kun palasimme leiriimme, lvalaifi meidän tietämme
Nazaretin »vuorilla wälähtelewät ihanat ukkosen leimauk-
set.

Nazaretissa olimme lamanneet erään nuoren Ame-
rikalaisen, h:ra Turnbull'in, jonka jo Jerusalemissa
alimme tulleet tuntemaan ja joka oli seurannut meitä mat-
kallamme Kuolleelle merelle ja Jordanin mirralle. Hän oli
piuwää ennen saapunut Nazaretiin, ja kuultuansa ettemme
ivieN olleet menneet, päätti hän odottaa meitä, saadaksen-ssa meidän seurassamme pitkittää matkaa Damaskuhun.

Hän kertoi meille kohtauksen matkastaan, joka hel-
posti blisi lvoinut tuottaa hänelle kuoleman. Hän oli
ensin matkannut erään nuoren maanmiehen kanssa, mut-
ta tämä oli niin tuimasti sairastunut Jerusalemissa,
ettei hän uskaltanut lähteä tuolle lvailvalloiselle retkelle
läpi Palesttnan, »vaan matkasi loppeen, mennäksensä
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sieltä sitten höyrylailvalla kotimaallensa. Turnbull jatkoi
matkaansa nyt yksinään tulttinsa ja miestensä kanssa.

Kun hän ja tulkki ynnä kaksi turkkilaista sotamiestä,
jotka hän oli ottanut »vartioiksensa, eräänä iltana oliwat
luopuneet miehistä, jotka kuljettuvat muuleja, käyväksensä
katsomaan jotakin tien syrjässä olemaa paikkaa, kiiivilviit
he harhaan emättä tietäneet missa oliwat. He tuliwat
wihdoin eriiiiscn kylään ja kun he ulkopuolella kylää ta-
pasitvat miehen, kysymät he häneltä, tokko lähitienoilla
löytyi jotakin lähdettä. Hän tarjousi nyt lviemäiin heitä
lähteelle, jonka jälkeen mies ynnä yksi sotamiehistä läksi
noutamaan mettä ja Turnbull tulkin ja tuon toisen soturin
kanssa jäi odottamaan samalle paikalle, jossa ensin olimat
seisahtaneet. He riisuiwat hewosensa ja piiiistitviit heidän
läheiselle laitumelle.

Vähän ajan perästä sailvat he nähdä suuren joukon
miehiä, kaikki »varustetut pitkillä pyssyillä, tuleivan täyttä
wauhtia ulos kylästä ja karkaaivan suoraan heitä kohden.
Nämiit miehet piirittiiviit heidät ympäri tiheässä ryhmäs-
sä, tiihtäsilviit heitä pyssyillänsä ja kirkuiivat lvoimainsa
perästä.

Tulkki ja sotamies olimat jiihmistyii pelosta, ja
tuskin saattoi tulkki hämmästyksissään mastata, kun Turn-
bull kysyi häneltä mitä miehet tahtoimat. Vihdoin mas-
tasi hän kumminkin: „me olemme kuoleman omia laitti
kolme, he tulemat ampumaan meitä, sillä he luulemat
Turkin hallituksen lähettäneen meidät kiskomaan sotamiehiä,
ja luulemat meidän ottaneen sen miehen, joka oli mennyt
tuon toisen soturin kanssa noutamaan »vettä". Turnbull
käski hänen sanoa heille kuinka asian laita oli, mutta joko
kirkuiivat he liian suuresti, etteilviit kuulleet tulkin sanoja,
taikka ei osannut hän oikein puhua heidän murrettansa.

Sillä aikaa tähtäsi kuitenkin enemmän kuin 30 pys-
syn piippua Turnbullia kohden; hän tunnusteli nyt myö-
tänsä, jossa hän tawallisesti säilytti rewolweriansa, mutta
onneksensa oli hän sinä päiwänä unohtanut rewolwerin
pistoolin koteloon, joka oli helvosen selässä, ja hanen
hewosensa kaiveli nyt laitumella hywän matkan päässä
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tästä. Kun Turnbull tämän hawaitsi, sieppasi hän pis-
toolin sotamiehen myöltii, mutta se oli lataamatta.

Tällä tawoin huomattuansa ettei hänellä ollut mi-
tään millä itseänsä puolustaisi, istui hän maahan kilvelle
niin lelvollisen näköisenä kuin mahdollista ja jatkoi illallis-
atriaansa, jonka hän jo oli alottanut, ennenkuin niimät
kutsumattomat wieraat oliwat tulleet häiritsemään häntä
niin epäkohteliaalla lamalla. Kaiken tämän aikaa tiihtii-
simiit Pyssyt häntä, eikä hän tietänyt minä hetkenä pau-
kahtaisi.

Mikä häntä enimmiisti huoletti, sanoi hän olemansen seikan että, jos hän seuralaistensa kanssa tulisi ammu-
tuksi, hän katoisi ihan kuulumattomiin ja hänen omaisensa
emät milloinkaan saisi tietää missä ja millä taivalla
hän oli kuollut.

Kun tätä tuskallista tietämättömyyttä, tätä silmin-
niihtätväii hengenivaaraa oli kestänyt hetken aikaa, joka
meidän ystätvällemme tuntui sanomattoman pitkäksi, nä-
kyi lviimeinkin etäällä tuo toinen sotamies sen miehen ke-
ralla, jonka kylän asukkaat luutimat petollisella taivalla
tulleen ryölvätyksi. Kun he taas samat nähdä hänen wa-
hingoittamattomana, nostimat he paikalla lasketut pyssynsä
ja niiyttiwiit hiipeemiin tekoansa. He pyysmiit Turnbultilta
anteeksi ja somittaaksensa erehdystiinsii, pyysilviit he, kun
oliwat kuulleet hänen eksyneen, että hän lviipyisi yötä hei-
dän kylässänsä, ja walmistiwat hänelle sian moskeiassa,
joka todellakin osoitti suurta ystiitviillisyyttä Muhamedilai-
silta kristittyä kohtaan.



Perjantaina Toukokuun 11 päiwänä jätimme me
aamulla »varhain muistorikkaan Nazaretin ja »vähiin ai-

kaisen ratsastuksen perästä saawuimme tuolle suurelle
Esdraelonin lakeudelle, joka Nazaretin muorilta ulot-
tuu monta peninkulmaa kaakkoista ilmaa kohden.

Ratsastettuamme muutamat tiimat pitkin tätä la-
keutta etelää kohden, tulimme paikalle, jonka nimi on
El -Fule h. Paikka on nykyään asumaton, niinkuin mel-
kein koko Esdraelonin atvara lakeus. Me näimme täällä
eräällä isolla ja korkealla maatöyräällä Manhan, aimolli-sen linnoituksen rauniot.

Täällä, lukijani, mahdamme »viipyä hetken aikaa,
katselluksemme tätä lakeutta ja johtaaksemme mieleemme
mitä on tapahtunut, mitä sotia on taisteltu tällä amaralla
kentällä.

Seitsemästoista FuKu.
Allzarelizlll Kllpernllumiin.

Esdraclonin lakeus — myöskin kutsuttu lisreelin la-
keus, joka muinoin oli tunnettu Megiddon nimellä erään
wirran jälkeen, joka tästä kulki liipitse (Tuom. K. 5:19) —

tama lakeus on Jordanin lakson perästä suurin lakeus
Palestinassa. Se tekee ison epäsäännöllisen kolmikulman,
jonka itäisenä kylkenii owat leninistii etelässä Taboriin

pohjoisessa ulottuwat wuoret. Lakeuden pohjoisena rajana
owat Galilean wuoret, jotka Taborista ulottuwat lounaan
päin »vähiin matkaa simutse Nazaretin, jossa ne yhtywät
Samarian muoriin, ja ornat nuo »viimeksi mainitut wuoret
lakeuden eteläisenä rajana.

Itään päin lähtee tästä lakeudesta useampia isoja
taksoja, jotka yhdistiilviit Esdraclonin Jordanin lakson
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kanssa. Länteen päin menee eräs lakso täältä tuolle ennen
mainitulle S:t Jean d'Acre'n lakeudelle; tämän lakeuden
läpitse juoksee tuo kuuluisa Kisonin oja Välimerta kohden,
kostutettuansa ensin osan Esdraelonin lakeutta.

Ainoastaan kuudes osa tätä suurta lakeutta on ivil-
jelyksellii ja nuo kylmetyt sarat näyttämät kuinka oimal-
lista maalaatua tämä on ja kuinka runsaan saaliin se
möisi antaa taitamalle ja ahkeralle maanlviljeliälle.

Kuitenkin omat ihmiset maan ikäänkuin poikkeuk-
sena toimittaneet täällä rauhallisia askareita, he omat
enimmästiiin käyttäneet Esdraelonin ihanaa lakeutta ivaan
silloin, kuin he kokoontuneissa joukoissa omat käyneet teu-
rastamaan toinen toisiansa.

Tämän lakeuden poikki kulki Jäbin, Kananealaisten
kuningas, ivoitollisna sotajoukkonsa jayhdeksän sadan rau-
tlllvllunuinsa kanssa ja maimasi Israelia tylysti kaksikym-
mentä ajastaikaa. Vihdoin lvapautti Herra Israelin
näistä heidän mihollisistansa Deboran ja Varakin
kautta, jotka Israelin miehillä löimiit tällä lakeudella
lähellä Taboria Sisseran, labinin sotapäällikön, Maunui-
llensa, miehinensii. Täällä weisasiwat sitten Debora ja
Barak Herralle tuon tunnetun ylistys lvirren, joka lop-
pui näillä sanoilla: »Kaikki sinun tvihollises niin hukku-
koon, Herra! Mutta ne kuin sinua ratastawat, olkoon
niinkuin ylöskiiypii aurinko lvoimassansa" (Tuom. K. 4,5).

Midianitat, Amalekitat ja »ne itäiseltä maalta"
oivat ryöstäneet ja raastaneet tätä lakeutta ynnä koko
maata, kun he tuliwat laumoillensa ja majoinensa, niin-
kuin suuri metsiisirttain paljous, että sekä he että heidän
kamelinsa olimat lukemattomat; ja tuliwat hiilvittämään
maata (Tuom. K. 6:1—6). Seitsemän wuotta mailvasilvat
nämiit »viholliset Israelia, kunnes Herra Gideonin kuutta
ihmeellisellä taivalla ainoastaan kolmella sadalla miehellä
löi Midianitat, jotka oliwat sioittaneet itsensä tähän lak-soon lukemattomana joukkona »niinkuin santa meren ran-
nalla paljouden tähden" (Tuom. K. 7).

Täällä sotimat Philistealaiset Israelia wastaan
(1 Sam. 29: 1), ja Syrialaiset matkustilvat useat kerrat
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sotajouttoinensa yli tämän lakeuden (1 Kun. K. 20: 2672 Kun. K. 13: 17).
El-Fuleh, tuo raunioiksi rauennut linna, jossa nyt

olemme, tuli hywin kuuluisaksi ristiretkein aikana; täällä
taisteltiin usein tuimasti; paikkaa kutsuttiin silloinFab aksi.

Huhtikuussa »vuonna 1799 oli tällä kentällä »veri-
nen taistelu Turkkilaisten ja Franskan armeijan lviilillii,
jota jälkimmäistä johti Napoleon.

Yksi lllapiiiilliköistii, Kleber, läksi Nazaretista jouk-
konsa kanssa hätyyttämään Turkkilaisten leiriä. Viholliset
ennättilviit kuitenkin hänen yrityksensä tyhjäksi tekemään,
sillä 15,000 turkkilaista helvosmiestii ja yhtä paljon jal-
kaiviikeii marssi kentälle ja eteni aina El-Fuleh'en asti.
Kleber asetti heti pienen armeijansa neliskulmaan ja sioitti
tykistön siivuille. Tuskin oli armeija ehtinyt saamaan ase-
mansa, kun jo Turkkilaisten tiheät ratsupartvet tulla
tullvasitvat, kuin kaikki hiilvittiilvä myrsky, yli lakeuden,
yhdellä hyökkäyksellä tallataksensaMmiin mitättömän joukon
hewostensa kannoin alle.

Franskan kokeneet sotilaat ottitvat lvihollisiansa was-
taan hywin tähdätyillä laukauksilla ja koko joukko ftiiiille-
ryntiiiiiviii Turkkilaisia syöksyi maahan, niin että kaatu-
neitten ruumiit iviimein oliwat ikäänkuin muurina, jon-
ka takana tuo pieni urhollinen joukko kokonaista kuusi
tuntia puolusti itseänsä »vihollisten suurta enemmistöä
wastaan.

Wihdoin tuli Napoleon itse paikalle hewoiswiien ja
franskalaisten osakuntain kanssa. Korkeuksilta, jotka ym^
piirömiit lakeutta, näki hän sotureinsa aseman ja huomasi
heti, miten paras oli päälle hyökätä. Hän lähetti ken-
raali Letourcq'in hewoswiien ja kahden kamman kanssa
hätyyttämään Mamelutteja, jotka seisomat ivarajouttona
lähellä leniniä. Muilla joukoillaan ryntäsi hän »vihol-
lisen kylkiin, sillä aikaa kuin Kleber uskaljaalla parlvellaan
ahdisti keskustaa.

Turkkilaiset tuliwat sillä tawoin ahdistetuiksi use-
alta haaralta, eilviitkii kestäneet enää kaulvan. Heidän ar-
meijansa hajotettiin ja he jättilviit tappelukentiin, hurjasti
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Tänne rakensi Ahab palatsinsa ja tänne pakeni hän
sadetta, jonka Herra lähetti maahan ikäänkuin mustauk-
seksi Eliaan rukoukselle. Täällä hallitsi sitten taksi tä-
män onnettoman kuliinkaan jälkeläistä.

Kaksi kamalaa, meristä tapausta on tapahtunut tällä
paikalla. Ahabin mieli teki »viinamäkeä, joka oli kaupun-
gin alapuolella juuri lähellä hänen palatsiansa. Tämän
»viinamäen omistaja, Naboth, ei tahtonut sitä myydä,
sillä se oli isittä peritty. Ahab tuli tästä pahoille mielin
ja suuttui kotvin; silloin lupasi hänen pahanilkinen tvai-monsa lesebel hanttia hänelle lviinamiien. Hän palkkasi
määrät todistajat mannoinaan, että Naboth oli pilkannut
Jumalaa ja kuningasta, ja sai kansan kimittämään hänen
ulkopuolella Samarian kaupunkia, jossa hän asui. Sitte
sanoi hän Ahabille: nouse ja omista Nubothin lisreeli-
liiisen miiiiumäki, jonka hän sinulta on kieltänyt rahan
edestä; sillä ci Naboth elää, waan on kuollut. Ahab
otti silloin iviinamiien omaksensa. Kohta sen perästä lä-
hetti Herra Eliaan Ahabin tykö sanomaan hänelle: „Niinsanoo Herra: pitikö sinun tappaman ja mielä päälliseksi
omistaman? Siinä paikassa, jossa koirat nuoleskelmat
Nabothin lveren, pitää myös koirain sinun »veres nuoles-
keleman". Ia lesebelistii puhui Herra samaa, sanoen:
»Koirain pitää syömän lesebelin lesreelin muurin tykönä"
(1 Kun. K. 21).

Pian sen jälteen tapettiin Ahab sodassa Syrialaisia
wastaan. Hän ammuttiin kuoliaaksi Maunuissaan ja mie-
liin Samariaan, jossa hän haudattiin, ja kun »vaunuja

paeten, ja Franskan tykistö, joka lakaisi lakeutta kuulil-
laan, teki hirmuista tuhotyötä noiden pakenelvain jou-
kossa.

Tätä tappelua kutsutaan Napoleonin sotahistoriassa
»tappelu Taborin lvuoren tykönä".

El-Fuleh'sta ratsastimme, me lisreeliin, joka on
melkein keskellä lakeutta, puolen penikulman päässä kaak-
koista ilmaa kohden. Kylä on rakettu muorelle, josta
on amara näköala yli lakeuden ja lakeutta ympiiröiwiiin
wuorten.
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pestiin Samarian lammikolla, nuoleskeliivat koirat hänen
»vertansa, Herran sanan jälkeen, kuin hän puhunut oli
(1 Kun. K. 22: 34—38).

Kun Elias Herran käskystä oli woidellut Jehun
Israelin kuninkaaksi, tuli tuo uusi kuningas sotajoukolla
ja »valloitti lisreelin. Herran rangaistus sattui silloin
Icsebeliin, sillä hän syöstiin ulos akkunasta Ahabin pa-
latsissa ja koirat sömiit hänen ruumiinsa lisreelin pellolla
(2 Kun. K. 10: 31—37).

lisreelistii ratsastimme me itää kohden siihen suu-
reen laksoon, joka Gilboan ja erään toisen, Vähä-Her-
mon-nimisen »vuoren »välitse wie Esdraelonin lakeudelta
Jordanin laksoon.

Etelässä päin kohouwat täällä Gilboan jyrkät »vuo-
ren-törmät, joilla Saul sai surmansa sodassa Philistea-
laisia Mllslaan. Täällä kaatuiivat myös hänen kolme poi-
kaansa.

löllii ennen taistelua käwi Saul noitaivaimon luona
Endorissa, joka kylä on rakettu Vähä-Hermonin pohjoi-
selle mierteelle. Siellä näytetään luolaa, jossa Propheta
Samuelin hahmon luullaan ilmaantuneen Saulille (Sam.
28).

Toisena päiwänä taisteltiin ja Israelin sotajoukko
tuli lyödyksi. Kun Saul hmvaitsi ettei hänen tviikensii
»voinut »voitolle päästä, kaatui hän omaan miekkaansa ja
kuoli.

Kun woitolliset Philistealaiset tappelun jälkeisenä
päiwänä löysitviit Saulin ja hänen kolme poikaansa kaa-
tuneina Gilboan wuorella, hattasilvat he irti hänen päänsä
ja ripustilvat hänen ruumiinsa Bethsan muurin päälle
(1 Sam. 31).

Me ratsastimme hywän mattaa alas tätä laksoa
myöten eräälle runsaalle lähteelle, joka juoksee Gilboan»vuoressa olelvasta luolasta ja johdimme täällä mie-
leemme tätä »veristä sotaa, tätä Saulin ja hänen voi-
kainsa onnetonta loppua.

Lähteellä tapasimme koko joukon Beduineja eitä
yksikään heistä häirinnyt meitä millään tawalla, waitta
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Ruumista saatettiin hiljaisesti pitkin katuja kau-
pungin porttia kohden. Awonllisilla paareilla makasi nuo-
rukainen, äitinsä uinou poika. Perässä kulki tuo surema,
nyt lapseton leskiivaimo ja suuri joukko kaupunkilaisia.
Vaimot itkimiit ja lvalittimat suurella äänellä, niinkuin
näillä tienoilla mielä tänä päiwänä on tapana, kun kuol-
lutta saatetaan immeiseen lepokammioonsa.

Saattojoukko kohtaa joukon miehiä, jotka matkustamat
kaupungin porttia kohden Kapernaumista tulemaa tietä
myöden (he tuliwat siis pohjoisesta päin). Hän, joka käwi
tämän pärmen etupäässä, armahti tuota itkelviiii leski-
ivllimoa ja sanoi hänelle lempeiillii äänellään: »älä itke!
Ia meni ja rupesi paariin; ja kantajat seisahtmat. Ia
hän sanoi: nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse ylös!
ja kuollut nousi istualle ja rupesi puhumaan, ja hän antoi
sen hänen iiitillensä. Ia pelko tuli kaikille, ja kunnioittilvat
Jumalala, sanoen: suuri propheta on noussut meidän se-
laamme, ja Jumala on hänen kansaansa etsinyt. Ia tämä
sanoma kuului hänestä taitteen ludeaan ja kaiken sen
lähimaakunnan ympäri" (Luk. 7: 11—17).

Namista nähdään, muutamau matkan päässä Poh-
josta kohden, Tabor. Vähän oudostuttaa, kun näkee
tämän ivuoren oleivan niin matalan; mutta sen kauneus
on myös oudostuttawa. Sen tasaiset siwut kaswawat

Jätettyämme lähteen, ratsastimme ympäri Viihii-
Hermonin sen läntistä wierrettii. Heti »vuoren pohjoi-
sella tahi pikemmin koillisella siwulla tapasimme eräällä
töyräällä kaupungin, jonka nimi wielii on Nain.

Kaupungin asema ei suinkaan ole kaunis eikä täällä
löydy mitään, jota metiiisi matkustajan huomiota puoleensa,
maan hän tiiy tällä paikalla ainoastaan muistuttaatsensa
mieleensä Lukaan ewankeliumiu 7:ssii limussa mainittua
kertomusta.

h:ra Botcharbyn tulkki, joka näki »vaaroja joka paikassa,
oli pahaa aalvistanut, kun me ratsastimme alas tähän
laksoon ja Beduini-joutto tuli näkymiin. Meidän peloton
Alimme nauroi useat kerrat tuota maromaista »virkamel-
jciinsii.
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aina huippuun asti tuuheita tammia. Sen »vasemman
olan ylitse näkyy Hermonin siintälvii kukkula tuolla hime-
iissii etäisyydessä.

Me jätimme nyt Namin jaratsastimme täyttä lauk-
kaa yli lakeuden Taborille ja saamuimme illan päälle
leiriimme, joka oli pystytetty lvuoren eteläiselle ivierteelle.

Senraalvanll sunnuntaina lähetimme muulimme suo-
rastaan Galilean meren luoteiselle rannikolle, jossa Ka-
pernaum kerran oli ja jossa me aioimme mieltää seuraa-maa piiiwiiä, joka oli sunnuntai.

Opas johtajanamme, jätimme me leirimme, mustak-semme Taborin ivuorelle. Kun kappaleen matkaa olimme
ratsastaneet, halvaitsi opas unohtaneensa jotakin leiriin;
hän käski meidän pitkittää matkaa suoraan eteenpäin, sillä
aikaa kuin hän itse hetkeksi palasi takaisin.

Taipaleen matkaa ratsastettuamme, kadotimme me
tiemme, joka todellakin oli hywin eksyttiiwii, sillä polkuja
käwi ristiin rastiin, sinne tänne. Me päätimme nyt rat,
sastaa suorastaan ylös muoren sitvua myöten, mutta tätä
päätöstä ei ollut helppo toimeen panna, sillä muori tuli
yhä jyrkemmäksi, ja paikka paikoin kohtasimme alastomia
kallioita, joidenympäri meidän olikiertäminen, sillä Hemoset
eiwiit millään tawoin woineet päästä niiden ylitse. Vii-
mein emme enuii woineet ratsastaa, waan täytyi meidän,
tässä auttaa helvosiamme paljoa enemmän, tuin ne uut-
tilvat meitä, niin että tämä aamukiilvely todellakin
tuli jotenkin rasittamaksi.

Eräällä tuommoisella liukkaalla kalliolla luiskahti
L:n hemonen, meni nurin ja keikahti useat kerrat ympii-
rinsii alas muoren jyrkkää rinnettä myöten, kunnes hän
wihdoin seisahtui erästä puuta wastaan, jolloin hän taas
nousi jaloillensa. Hän ei ollut loukkaantunut, ivaitta hän
useat terrat oli mennyt nurin nistoinsa.

Enemmän tuin tiiman aitaa ponnistettuamme, saa-
muimme lviimeintin ivuoren huipulle, jossa ticnoppaamme
lepäsi kelvollisesti, odottaen meidän tuloamme.

Tabor nousee noin 1400 jalkaakorkealle yli lakeuden,
joka on 500 jalkaa ylempänä merenpintaa. Vuoren kuk-
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kula on jotenti awara ja soikean nelikulman kaltainen
muodoltaan, ja siihen woisi hywin rakentaa joltisenkin
kylän tai wiihemmiin kaupungin.

Täältä on awara näköala yli Esdraelonin muis-
torikkaan lakeuden, jossa näet jatkaisi alla pieninä pilk-
kuina lisreelin, Namin ja Endorin sekä Gilboan ja
Vähä-Hermonin ympyräin tumpuin kaltaiset wuoret.
Idässä päin näkyy Jordanin lakso, joka ulottuu aina
Gilboan »vuoriin asti, jotka kohoowat tummina tuolla
tailvaanrannlln äärellä. Tässä laksossa, lviihän Pohjosessa
päin, näet osan Genezaretin jiiriveii. Tätä ilmaa kohden
näkyy muuten ainoastaan muoria, toinen tosensa takana,
kunnes silmä wihdoin seisahtaa Hermanin korkealle kuk-
kulalle ja Libanonin kelmollisille muoren harjanteille, jotka
siintiimiit esiin tuolta takaa.

Taborin kukkulalla tapasimme useita raunioita,
jotka näyttämät olman niinhymin linnotusten kuin asuin-
huonetten jäännöksiä.

Tällä paikalla näyttää olleen asujamia jo siihen
aikaan, kuin Israelilaiset malloittimat maan, ja losua lukee
Taborin niiden kaupunkein ja kyläin joukkoon, jotka maan
jaossa tuliwat Isascharin lasten suwuille (Jos. 19: 32).

Taborin nimeä mainitaan sitten useat kerrat Van-
han Testamentin kirjotutsissa, ja puhutaan paikasta sil-
loin aina ikäänkuin jostakin asutusta kaupuugista eli
kylästä.

losephus tietää kertoa että kaupunki »vielä lesuksen
aikana oli olemassa, maitta linnoitus makasi raunioina.

Tästä siis on sellvii, ettei lesuksen kirkastaminen »voi-
nut tapahtua tällä wuorella, jota muinaistaru aina neljän-
nestä »vuosisadasta asti on tahtonut lviiittiiii. Raamattusanoo nimittäin että Jesus otti Pietarin, Jakobin ja
Johanneksen, ja mci heidän erinänsä korkealle muorelle
yksinänsä ja hän kirkastettiin heidän edessänsä (Mark.
9: 2). Tämä tapaus ei siis lvoinut tapahtua raketulla
ja asutulla Taborin wuorella.

Tätä tapausta on koetettu soivittaa jollettin Her-
monin läheisyydessä olemalle muorelle ja tämä otaksumi-
nen on paljoa uskottllMampi tuin tarun kertomus.
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Opas johtajanamme, ratsastimme me nyt alas
Taborilta jyrkkää, mutta kumminkin werrattawasti hyiviiii
tietä myöten.

Me ratsastimme sitte suorastaan Galilean merta
kohden, ja koska tie oli hywii, saawuimme tälle kalliille,
muistorikkaalle jiirwelle 4 tiiman kuluttua.

Olin jättänytkumppanini wiihiin taaemmaksi ja ajoin
täyttä nelistä yli lakeuden erästä muorta kohden ja kun
olin ehtinyt sille, ilmaantui yhtäkkiä Galilean meri kau-
nisten rantainsa kanssa eteeni ja minä katselin sitä töy-
räältä, joka kohosi muutamaa sataa jalkaa korkealle mel-
kein Pystysuorasti sen rannalta. Minä seisatin hemoseni
ja istuin kaulvan, katsellen tuota pyhää näkyä. Tuntui
suloiselta että sain olla yksinäni, tätä kallista paikkaa ensi
kerran silmäillessäni.

Raitis tuuli puhalsi merellä, niin että aallot kiilvi-
lviit wahtopiiisinii, ja Genezaretin jiirlven rannat letvisi-
wiit eteheni tuolla alhaalla. Läntisellä rannalla, jossase töyräs oli, jolle minä olin pysiihtiinyt, oli Tiberias
ja Pohjosessa päin siitä Magdalan, Kapernaumin ja Ko-

razinin Harmat jäännökset. Idän puolelta jiirmeii nousee
korkeita muoria tuolta Gadarenilaisten maan ääriltä.

Minä katselin nyt hetken aikaa näitä kalliita seutu-
ja ylhäiseltä asemaltaui ja tämä näky teki minuunsuuren lvllikutuksen.

Tällä merellä on Jesus opetuslastensa kanssa pur-
jehtinut ristiin rastiin. Hän on käynyt sen »valtamilla
aalloilla ja käskenyt niitä tyyntymään, juurituin myrsky
riehui parhaimmallansa. Hän on opettanut sen ran-
noilla ja on täällä tehnyt monta ihmetyötii.

Me ratsastimme alas tuota ennen mainittua muorta
myöten, simusimme Tiberiaan ja pitkitimme matkaamme
pitkin läntistä rannikkoa meren luoteiselle kulmalle. Lä-
hellä Tiberiasta oli tie waiwalloinen, niin karman kuin
käytiin yli jyrkkäin, epätasaisten kallioin, jotka täällä ul-
konewat aina mereen asti; mutta hetken aikaa ratsastet-
tuamme tulimme lakeudelle, joka täällä lewisi pitkin ran-
nikkoa hywän matkaa länteen päin.
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Meidän tiemme wei meidän ihan rannan reunaa
pitkin, jossa kaslvoi lvillisti oleandereita, joista muuta-
mat kukoistimat, ja nämät kauniit kaswit ylenilviit puun-
kaltaisina pensaina ja tekilviit tien luonnolliseksi lehto-lu-
jaksi.

Me ratsastimme kuuden kirkkaan puron ylitse, jotka,
lähtien läheisistä wuorista, laskeuwat jiirlveen, kostutettu-ansa ensin tuota hedelmällistä lakeutta.

Varhaiseen iltapuolella piimää saamuimme leiriim-
me, joka oli sioitettu lähelle muorta, jonka juurella juoksi
kirkas puro.

Täällä aioimme mieltää sunnuntaita — »viimeistä
sunnuntaita Palestinassa, sillä ennen pitkiä tulimme Sy-
rian rajoille.

Tämä lakeus oli paikka paikoin »viljelty ja näytti
erinomaisen hedelmälliseltä. Me näimme muutamia
maan asukkaita, jotka kokosmat eloa, toisia jotka kyllvi-
wiit.



Meidän leirimme oli nyt samalla paikalla, jossa
marinaankin Kapernaumin kaupunki muiuoin seisoi, ja
puro, jonka lorinan me kuulimme leiriimme, saa alkunsa
»lvuoresta lähellä Kapernaumia", kenties samasta »vuo-
resta, jolla Herra piti „wuorisaarnansa". Lähdettä kut-
sutaan arabiaksi Äin et-Tin (wiitunapuun lähde) ja on
saanut tämän nimensä suuresta lviitunapuusta, jota tas-
lvaa »vuoren juurella ja »varjostaa puroa.

Harlvoja raunioita löytyy enää jätillä tästä terran
lviitiriktaasta kaupungista. Enimmästäin owat ne sora-
läjiä, joissa tuskin näet kilveii kilven päällä, joita ei ole
sysätty pois paikaltaan. Ei mitään kiiytiilviiii käy rau-
nioille. »Arabialaisetkin", sanoo eräs matkustaja, »niiyt-
Mviit kamoolvan näitä autioita paikkoja".

Impiiri Kapernaumin tmirauniota taslvaa ohdak-
keita niin tiheässä, että ne estiilviit matkustajaa pääse-
mästä piiis. Kapernaum ynnä Korazin ja molemmat
kaupungit Bethsaidat omat niin kadonneet, niin kutistuneet
Totoon, ettei edes niitä paikkojakaan, missä nämiit kau-
pungit omat seisoneet, millään lvarmuudella ole lvoitu lyö-
jää.

Kahdeksastoista AuKu.
Galilean meri.

Seuraa minua, tulijani, niin nousemme tuolle iis-
-sten mainitulle muorelle lähellä Kapernaumia, tatsellatsem-
nne tältä ylhäiseltä asemalta merta, sen rantoja ja sen
nnuistoja.

Meri lepää nyt edessämme tyynenä, rauhallisena;
mutta,, nimlmu kaikki muorilta ympäröidyt jiirmet, moi se
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Täällä asuwain Arabialaisten kalastustapa on san-
gen omituinen ja hyödytön. He pyytämät kahdella tu-
malla kaloja. He joko heittämät pienen tiisinuotan ran-
nalta apajalle ja sillä onnistuu heidän silloin tällöin saada
iviihiipätöinen saalis; tahi myrkyttömät he meden myrkyl-
lisillä leilviinmuruilla: kun kala on näitä syönyt, kuolee
hän iviihiissii ajassa ja nousee meden pintaan, jolloin
Arabialainen ui ottamaan saalistansa.

Hän syö sitte tätä terlveellistii ruokaa tahi tarjoo
sitä matkustajalle, jonka hän sattumalta tapaa. Vieraalle
on kuitenkin paras että hän pidättää halunsa Galilean
meren kaloista, jollei hän itse oli niitä pyytänyt.

Siihen aitaan, tuin jiirwen rannat olimat ikäänkuin
reunustetut kukoistamilla kaupungeilla ja mäkeä milisi
runsaasti täällä, oli merikin täynnä kalastajain menheitii,
joiden uutterat isännät yöt piiilviit heittelimiit »verkkojansa
apajalle; — nyt sitä wastaan kuulin sanottatvan, että
ainoastaan yksi pursi purjehtii sen selällä, ja seudun ka-
lllstajista olen jo puhunut.

Klltselkaammepa nyt itse rantoja ja niiden muistoja.
Jos ensiksi luomme silmämme etelään päin, niin näemme
»vuoremme juurella seitsemän »valkeata telttiiimme (mei-
dän uusilla matkakumppaneilla oli nimittäin 4 telttiii
yhteensä) seisoman lviihiiisellii ruohoa kaswawalla kedolla.
Meidän miehet lepiiiilviit loikolvat matkan waiwain perästä
telttein »vieressä, ja leirimme ympärillä käymät hemoset
ja muulit laitumella.

Puut ja pensaat ympäröimät tätä pientä lakeutta
niin tiheästi, erittäinkin jiirwen puolelta, ettei leiristämme

äkkiä nousseen myrskyn mallassa rumeta raimoamaan, niin
että »venhe, joka läksi mesille, kun järmi mielä oli sileä
kuin peili, on »vaarassa huttua ennenkuin ehtii toiselle
rannalle, maiktei järmi ole mikään suuri.

Järmi on hywin kalainen ja »voisi »vielä tänä piii-
piinii antaa pyytäjälle »suuren kalansaaliin", mutta ran-
nittoin erinomaisen harmat asujamet eiwiit wiilitii tästä
elinkeinosta.
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18 wuosisataa takaperin oli tämä seutu lviitirit-
kaimpia paikkoja Palestinassa, nyt on se melkein kylmillä.
Ainoa tätä nykyä asuttu paikka koko lakeudella on tuo
lviihäpiitöinen Mejdetin — Magdalan — kylä, jonka
näemme ivuoreltamme kappaleen matkan päässä etelässä
päin, juuri lähellä niitä muoria, jotka omat lakeuden
eteläisenä rajana ja jotka longottamat pysty-suorina jiir-
meen. Nykyisessä Magdalassa on noin 20 mökkiä, joi-
den ympärillä nähdään sen kaupungin jäännöksiä, jossa
Maria Magdalena oli syntynyt.

Nuot mainitut lvuoret etelässä estiilviit meitä nä-
kemästä Tiberiasta, joka on taksassaan heti niiden takana
ja jonka kaupungin me kaikkein ensiksi saimme näkymiim-
me, lähestyessämme Genezaretin jiirmeii.

Tiberias oli aikanansa Galilean pääkaupunki. lo-
sephus kertoo Herodes Antipaan (Johannes Kastajan
murhaajan) perustaneen kaupungin noin 16 lvuotta en-
nen Kristuksen syntymää. Kaupunki sai nimensä Hero-
deksen ystiilviin ja suosijan, Keisari Tiberion jälkeen, ja

woi nähdä jiirwen kirkasta pintaa muuten kuin sieltä tääl-
tä lehtien »välistä.

Mtympiiri lakeutta näkyy sitte Kapernaumin sora-läjät ohdatteineen.
Etelän puolella Kapernaumia lewenee wihannoiwa,

V« penikulmaa pitkä ja V<i Penikulmaa leweä kenttä. Ken-
tän arabialainen nimi on el-Ghaweir — melunnemmesen Genezaretin maan nimellä (Matth. 14: 34; Mark.
6: 53).

18 wuosisataa takaperin oli tämä lakeus, losephon
kertomuksen jälkeen, maallisen paratiisin kaltainen, jossa
kasivoi runsaasti ihanimpia hedelmiä ja jossa lvallitsi
ainainen kelviit. Olemme huomauttaneet jo siihen seikkaan,
että paikan wiljawuus ihmetyttää matkustajaa. Joka pai-
kassa näet pitkää ruohoa, puita ja pensaita. »Kaikilla
haaroilla", sanoi eräs matkustaja, »kuulee täällä turturi-
kyyhkysen tuherrusta ja peltopyy »viheltelee tällä lehlvat-
taalla rannalla".
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Vanhan kaupungin rauniot makaamat hajallaan
rannikolla. Ne olvat tiivirouttioita, muurein jätteitä
ja muutama kymmenkunta kutistunutta pylmiistii.

Vähäinen Romalais-tatolinen luostari löytyy kau-
pungissa, osoittaen sitä paikkaa, jossa tarun mukaan
opetuslapset metilviit maalle sen suuren talain paljouden,
jonka he sailvat, heitettyänsä Herran kehoituksesta merk-
konsa apajalle, kun Herra täällä ilmaantui heille ylösnou-
semisensa jälkeen (loh. 21).

Kappaleen matkan päässä etelään päin kaupungista
on juuri lähellä rantaa neljä lämmintä lähdettä. Näi-
den liihdetten mesi on katkeran suolaista ja hujahtaa lvah-
wasti tulikilveltii; sen sanotaan parantalvan muutamia
tauteja, erittäinkin luuivaloa.

Jos nyt ivuoreltamme käännämme silmämme Poh-
josta kohden, niin näemme jyrkän ja epätasaisen, kallioon
halatun tien kulkeman tuolta äsken mainitulta lakeudelta
Syriaan päin. Idän puolella tätä tietä omat Korazinin
ja noiden molempain Bethsaida nimisten kaupungein
rauniot.

puhkesi äkkiä kukoistukseen, niin että se jo Kristuksen ai-
kana oli melkoinen kaupunki.

Nykyinen kaupunki ei ole marsin mitätön, siinä
on 2000 asukasta, joista 800 owat Juutalaisia.

Eräs arabialainen Sheitti, joka menneen lvuosisa-
dan keskipnikoilln lvnlloitti kaupungin, lvarusti Tiberiaan
muureilla. Maanjäristykset, jotkausein »vapisuttawat näitä
seutuja, owat suureksi osaksi hiitvittiineet nämä muurit,
niin että useasta kohdin moi marsin mukalvasti ratsastaa
sisään noista suurista halkeillusta.

Tiberias on rakettu juuri jiirwen rannalle, niin
että aallot wiruttelewat muuria.

Kowin waitea on päästä näille raunioille, sillä nii-
den ympärillä taslvaa niin pitkää ohdaketta, kuin mies
hetvosen selässä, ja niin tiheässä, että matkustajan, joka
aikoo niiden luotsi, täytyy palkata kolme, neljä miestä
raiivaamaan tietä ja nuijilla hakkaamaan maahan noita
pitkiä ohdakkeita.
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Ensimiiisen eli eteläisimmän Bethsaidan rauniot,
joka oli rakettu ihan jiirwen rannalle, owat ainoastaan
V 8penikulman päässä Kapernaumista.

Bethsaidasta (Salahuoneesta) oli neljä apostolia, ni-
mittäin Pietari ja Andreas, lakobus ja Johannes kotoisin
(loh. 1: 44; Matth. 4: 18; Luk. 5: 10).

4-kymmenessii minutissa moi täältä ratsastaa sille
paikalle, jossa Korazin lvarmaankin oli. Rauniot omat
kaatuneita pyllviiitii ja kukistuneita muureja. Ne owat
jotenkin awaralla alalla rannalla ja wesi huuhtoelee osaa
niistä. Ne todistawat Korazinissa kerran olleen isoja ja
komeita rakennuksia, jotka owat woineet wetiiii »vertoja
mille muille hylviinsii Palestinassa. Niimät rauniot owat
puolen penikulman päässä lännessä päin Jordanin wirran
laskupaikasta Galilean mereen. Jordanin itäisellä rannalla,
Vs penikulman päässä tvirrnn laskupaikasta, oli tuo toi-
nen Bethsaida. Kilvirauniot ja muutamat sortuneet ra-
kennukset owat ainoat jäännökset, mitkä täältä on moiti»
löytää.

Bethsaida oli ensin alussa waan lviihiipiitöinenkylä,
jossa asui Galilean kalastajia. Iturean ja Trachonitin
maakunnan Tetrarka Philippus (Luk. 3: 1) suurensi ja
kaunisti sitä ja pani sille nimeksi Julius, keisari Au-
guston tyttären Julian jälkeen, ja paikalla on mielä tä-
mä nimi.

Jossakin tämän Bethsaidan autioilla lähitienoilla
ruokki Herra 5000 miestä »viidellä leiwiillii ja kahdella
kalalla (Luk. 9: 10—17). Kun ihmetyö oli tehty maati
hän kohta opetuslapsiansa astumaan haahteen ja menemään
ennen häntä yli meren Vathsaidaan (toiseen tämän nimi-seen kaupunkiin, joka oli lähellä Kapernaumia), sillä ai-
kaa kuin hän päästäisi kansan. Ia koska hän oli pääs-
tänyt heidät, meni hän muorelle rukoilemaan. Ia koska
ehtoo tuli oli haaksi keskellä merta, ja hän yksinänsä maalla.
Hän näki heidän oleman hädässä soutamisessa, sillä heillä
oli mastainen tuuli. Ia liki neljäntenä yön »vartiona
tuli hän heidän tykönsä, käyden meren päällä, ja tahtoi
mennä heidän ohitsensa. Kun he pelästyilviit, puhui hän
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heille ja sanoi: »olkaat hylviissii turmassa, minä olen,
älkiiiit pelätkö". Hän astui heidän tykönsä haahteen, ja
tuuli heikeni. Ia he paljoa enemmän keskenänsä hiim-
mästyimät ja ihmettelilviit. Kun he olimat menneet Ylitse,
tuliwat he Genezaretin maalle ja laskilvat satamaan (Mark.
6: 45—53). Heidän aikomuksensa oli mennä Vethsai-
dalln, mutta myrsky oli kai heidän ajanut pois oikealta
suunnalta, että he sen siasta laskiivat maalle tuolle kau-
niille Genezaretin lakeudelle.

Paitsi näitä, enimmästi tunnettuja kaupunkeita Ga-
lilean meren tykönä, oli sen rannoilla useampia toisiakin,
niinkuin Gamala, Hippos ja Tarichssa ja samoilla
seuduilla, maitta kappaleen matkan päässä merestä, Scy-
th op olis, Gad ara ja Pella, ynnä koto joukko lväkirikkaita
kyliä.

Tämän niin kukoistaman, niin miikirittaan maan pai-
kan walitsi Jesus asuiusiaksensa, kun Nazaretilaisten miholli-suus ikäänkuin pakoitti häntä heittämään lapsuuden ko-
tinsa. »Ia meni alas Kapernaumiin Galilean kaupunkiin
ja asui siellä" (Luk. 4: 31; Matth. 4; 13).

Täällä oli hänen ympärillänsä aina „paljo kansaa".
Täällä saarnasi hän miikelviisti suurille joukoille kaupun-
geissa ja kylissä ja ulkona erämaissa ja kedoilla, ja usein
istui hän jollekin muorelle puhumaan.

Kapernaum oli tähän aikaan Mestarin marsinainen
koti ja kutsuttiin „hiinen kaupungiksensa" (Matth. 9: 1).

Kapernaumin synagogassa paransi hän perkeleeltä
riilvatun (Mark. 1: 21—28) ja Pietarin anopin (Luk. 4:
38—41). Täällä näytti hän todeksi, että »hänellä oli ivalta
maan päällä antaa synnit anteeksi", kun hän paransi
halivatun (Matth. 9: 2—B). Täällä teki hän yhdellä
sanalla sadanpäämiehen palmelian terlveeksi (Luk. 7:1—10)
ja herätti lairin tyttären kuolleista (Mark. 5: 22—45).

Kapernaumin lähitienoilla walitsi hän 12 opetuslas-
tansa ja lähetti heidän saarnaamaan taiivaan lvaltakun-
nasta, joka oli tullut ailvan lähelle (Mark. 3: 13—19),
piti »vuorisaarnansa (Matth. 5: 6, 7) ja puhui merkilliset
»vertauksensa kylwiijiistii, rikkaruohosta ja nisusta, sinapin
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siemenestä, happamesta taikinasta, aarteesta, joka oli
kätketty peltoon, kalliista piiiirlystii, »verkosta, joka heitet-
tiin mereen y. m. (Matth. 13).

Kapernaumissa saarnasi hän uskosta kansalle syna-
gogassa (loh. 6: 22—71) ja nöyryydestä, armeliaisuu-
desta ja iveljellisestii rakkaudesta opetuslapsillensa (Mark.
9: 33—50).

Näillä seuduilla on Jesus tehnyt useimmat wiikewiit
työnsä, mutta suuri oli wastus, jota hän sai kokea, ja
ainoastaan harivat noista suurista parwista, jotka tuli-
ttivat hänen ympärillensä, tuliwat hänen oikeiksi opetus-
lapsiksensa. Moni suuttui kohta hänen puheestansa ja etsi
tilaisuutta tappaaksensa häntä. Muutamat seurasiwat häntä
jonkun aikaa, kun he niittivät mitä ihmeitä hän teki sai-
raille, mutta pian he hänestä luopuimat eiwiitkii enää kul-
keneet hänen kanssansa. Harivat hylkiisilviit kaikki ja seu-
rasiwat häntä.

Jesus rupesi sentiihden nuhtelemaan niitä kaupun-
keita, joissa hän oli tehnyt wäkewimmät työnsä, eiwiitkii
ne kuitenkaan olleet parantuneet: »Voi sinuas, Korazin,
woi sinuas, Bethsaida! Jos senkaltaiset wiikewät työt oli-
siwat tehdyt Tyrossa ja Sidonissa, kuin teissä tehdyt owat,
niin he olisiwat aikaa säkissä ja tuhwassa tehneet parannuk-
sen. Jonka tähden sanon minä teille: Tyrolle ja Sido-
nille pitää oleman huokiamman tuomiopäiiviinii kuin teille.
Ia sinä Kapernaum, joka olet koroitettu taimaaseen asti!
sinun pitää hamaan hellvettiin sysiittämiin; sillä jos So-
domassa olisiwat sen kaltaiset wiikewiit työt tehdyt kuin
sinussa, niin he mielä tiiniipänii seisoisilvat. Jonka täh-
den sanon minä teille: Sodoman maalle pitää huokiam-
man oleman tuomiopäilviinii, kuin sinulle" (Math. 11:
20—24).

Näiden kaupungein nykyinen tila on juuri semmoinen
kuin Mestari ennusti. Ne owat hiiwitetyt, melkein koko-
naan kadonneet, niin että tuskin tiedetään, missä ne omat
seisoneet.

Turmiolliset sodat owat raastaneet niitä; ja maa,
joka kannatti näitä kiittämättömiä kaupunkeita, on usein
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wawissut tuimain maanjäristysten aikana, joten heidän
huoneensa, heidän komeat palatsinsa ja wahwat muurinsa
owat kukistuneet ja muuttuneet soraliijiksi, jotka seudun
hedelmällinen maa on ympäröinyt ohdake-aituuksilla, ikään-
kuin estäiiksensii yhdenkään ihmisen pääsemästä näille hy-
lätyille aloille.



Maanantaina Toukokuun 11 päiwänä läksimme liik-
keelle aamulla. Jön kuluessa oliwat miehemme olleet
erinomaisen lewottomia ja ehtimiseen kchoittaneet meidän
tulkkia herättämään meitä, että olisimme lvalmiit puolus-
tamaan itseämme; sillä he luutimat Beduinein karkaalvan
meidän päällemme. He oliwat edellisenä päiwänä joutu-
neet pelon ivaltaan huhun tähden, jonka yksi mies oli
leivittänyt, että nimittäin sota oli syttynyt muutamain
läheisyydessä asumain Beduini-heimokuntain wälillä.

Tämä huhu ei ollut marsin perätön, sillä juuri
näinä piiminä syttyi tuo Merinen, nykyään jo hywin tun-
nettu sota Drusein ja Maronitein wälillä Libanonin
»vuorella, jota sodan käyntiä pian saimme nähdä likempiiä.
Meidän miehemme, tästä huhusta pelästyneinä, luuliwat
nyt yön kuluessa niikewiinsii wiiijywiii wihollisia miltei
joka pensaassa ja olimat kuuleminansa hiipuvia askeleita
joka krcchahduksessa.

Ali ei kuitenkaan ottanut peliitiikseusii, maan kysys
leivollisesti: »missä omat Beduinit?" Kun miehet ivasta-
simat että he selmiisti kuulilvat heidän äänensä ja aske-
leensa lähitienoilla, sanoi hän ensin tahtomansa nähdä hei-
dän ryntäämän päälle, ennenkuin hän herätti herroja ja
niin saimme me kiittää häntä lemollisesta unestamme.

Lähtien Galilean meren kauniilta muistorikkaalta
rannalta, ratsastimme Pohjosta kohden erinomaisen ivai-
malloista kalliopolkua pitkin, joka ivie matkustajan noille

yhdeksästoista <^uku.
Galilean merellä Jama^uun.
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korkeille muorille, jotka nousemat pohjan ja koillisen puo-
lelta Genezaretin jiirlveii.

Vaikka tämä tie on ivaiivalloinen, ratsastetaan sitä
myöten kuitenkin kernaasti, sillä se kuljettaa korkeuksille,
joitta on ihanimpia näköaloja yli Galilean meren ja lä-
heisten maisemien.

Mdellii silmäyksellä näkee täältä koko meren, laittisen rannat korkeine wuorineen ja lviljalvine latsoineen —

kaikki on yhtaikaa niikyivissä, ikäänkuinkartalle leivitettynä.
Ahdella näistä lvuorista oli kaupungin rauniot, jonka

hirmuinen maanjäristys hiimitti, ja melkein tasoitti maan
tasalle muonua 1837. Kummallista kyllä, että maan
asukkaat owat rumenneet uudestaan rakentamaan kaupun-
kia eli oikeimmin kylää tuon Manhan raunioille.

Kun hetken aikaa olimme maeltaneet tuota »vaiival-
loista tietä, joka monipollvisena luikerti näiden »vuorten
ylitse, rupesi taas Pohjosessa päin lakeus näkymään ja
tällä lakeudella näimme me tuon lviihiiisen Meromin
jiirwen, jota mainitaan Vanhassa Testamentissa.

Me astuimme wihdoin alas tälle lakeudelle jyrkkää
»vuoren rinnettä myöten ja sioitimme »itäpuolella piiiwiiä
leirimme lähelle Meromin jiirlveii.

Täällä sai losua woiton kaikista niistä kansoista,
jotka silloin asumat näissä wuorimaissa ja jotka oliwat
kokoontuneet sotimaan Israelia wastaan (Jos. 11:1—8).

Meromin nimi on nyt Huleh ja jiirwi on kolmion
kaltainen, jonka kärki »viittaa etelään päin. Jordanin
wirta juoksee tämänkin jiirwen liipitse ja sen rannat owat
täällä hywin rämeisiä, ju koko lakeus on sentiihden terme-
ydelle »vahingollisimpia paikkoja koko maassa.

Monta »virtaa juoksee tämän lakeuden liipitse ja
meidän leirimme oli sioitettu yhdelle niistä.

Seuraamana päiwänä läksimme warhain liitteelle
ja ohjasimmekulkumme suorastaan Ban ias'i i n (Ewsare a
Philippi).

Meidän oli nyt kahlaaminen useain noiden mai-
nittujen »virtojen ylitse ja samosimme monta niin höllii-
pohjaista paikkaa, että hcwoscmme »vaimalloisesti kulkilvat.
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Eriiiillii kentällä lähellä Meromin järlveii näimme
suunnattoman joukon hattaria. Niitä oli monta tuhatta
ja ne peittilviit ison alan, niin että me ensimältii kum-
maksuimme, mikä wattonen keto tuolta loisti. Kun ha-
vaitsimme koto lakeuden oleman täynnä hattaria, ratsastin
minä ja Turnbull sinne, ampuaksemme niitä rewolweril-
lammc, saadaksemme siten tilaisuuden katsella niitä likem-
miiltii. Me emme kumminkaan päässeet niitä liian likelle,
sillä ne oliwat laskeunect maahan pehmeiiperiiisecn suohon.Me laukaisimme kumminkin pistoolimme, saadaksemmeheitä lentoon, ja oli tosiaankin uljasta nähdä kuinka koko
tämä suunnaton paljous suuria lintuja yht aikaa lewitti
hirmuiset siipensä ja kohosi ilmaan, ikäänkuin suuri, lois-
talva pillvi, jota hiljakseen ajeli pois, ja heidän siipeinsii
tohina kuului kvin kaukaisen ukkosen jylinä.

Aamiaisen aikaan saamuimme eräälle Jordanin wir-
ran lähteistä, jossaraittihinta, kirkkainta kaiwowettii juoksi
runsaasti erään »vähäisen lehlväsen kummun kupeelta.

Tämän paikan nykyinen nimi on: Tell el-Kady
(Tuomarin kumpu) — Raamatun Dan.

Tämä lähde on suurin lähde Syriassa ja suurim-
pia maailmassa.

Nuot läheiset kummut kasmalvat tammia ja muita
lehtipuita, joiden suloisessa siimeksessä matkustaja moi
nauttia wirwoittawaa lepoa, sillä aitaa kuin hän kuultelee
lähteen lorinaa ja turturikyyhkysen tuherrusta.

Tässä oli Palestinan pohjoinen raja ja me olim-
me kulkeneet maan liipitse päästä päähän, Bersebasta
Daniin

Siinä asui ensin uudisasukkaita Silmuista ja paikan
nimi oli silloin Lais. Kun Danin sukukunta maan
jaossa ei ollut saanut mitään osaa, liihettiwiit he »vakojia
näille seuduille, tiedustelemaan maata. Wakojat tuliwat
takaisin ja sanomat »maan olcwan lawian" ja että se oli
»Paikka, jossa ei mitään puutu, kuin maan päällä on".
Tästä tiedon saatuansa, läksi 600 aseilla »varustettua
miestä Danin sumusta matkaan ja walloittiwat maan.
He löilviit siellä asuivan kansan miekan terällä ja poltti-
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ivat kaupungin tulella. Valloittajat rakensiwat sitte uu-
den kaupungin ja kutsuilvat sen Dan heidän isänsä Danin
jälkeen, joka Israelista oli syntynyt (Tuom. K. 18).

Muutamia Harmoja raunioita löytyy mielä jiilillii,
mutta enimmät niistä omat tuon erinomaisesti runsaan
lehlvistön peitossa.

Voidaan jotenkin marmasti näyttää todeksi, että
tämä paikka tosiaankin on Vanhan Testamentin Dan.

Meidän tiemme mci meidät nyt koillista suuntaa
Vaniasiin päin. Maisema oli ihana ja suuremmoinen.
Vuoret ja latsot olimat peitetyt lehtimetsillä, joissa kas-
lvoi kaikenlaisia kauniita puita. Maa oli heleän mehre-
iissii pimussa ja koristettu kaiken »värisillä »villisti kas-
mamilla kukilla. Siellä täällä näkyi muorien huipulla
jonkun kylän tai ilmanhan linnan rauniot, ja edessämme
seisoi »Vuoripiiiillittö" (Hermon) kaikessa komeudessaan
ja kohotti uljaasti »valkeata päätänsä pilmiii kohden —

Harmoin saa matkustaja katsella näin ihanata luontoa
kvin tama.

Me lähenimme nyt »vähitellen niitä jyrkkiä muoren-
törmiii, joita »voisi merrata mahdottoman suuriin sille
kantakitvelle wiewiin portaisin, jolla tuo mahtawa Hermon
seisoo. Meidän karcmani saapui lvihdoinkin jotenkin ama-
ralle ylängölle, jossa kylä Banias on rakettuna tuon
wanhan Cessarea Philippin raunioiden keskelle.

Tällä ylängöllä kaslvoi runsaasti metsää ja meden-
johdatuksia käwi kaikille tahoille.

Täältä saa Jordanin toinen lähde alkunsa ja kilpai-
lee tuon edellisen kanssa, jota muutamia tiimoja takaperin
ihmettelimme. Se lähtee erään kallion juurelta, ja kohouu
100 jalkaa korkealle pohjois-puolella Vaulasta. Tämän
kallion juurella on suuri rotko, josta tuo raitis wesi juoksee.

Lähellä lähdettä löytyy erään wanhan temppelin rau-
niot, joka temppeli oli osaksi hakattu tolvaan kallioon.

Vesi lvirtaa sitten »vihaisena etelään päin, yhtyiik-
sensii kotivusen ajan kuluttua tuohon »vilppaasen »virtaan,
joka Tell el-Kadyn lähteestä juoksee samaa suuntaa kohden,
ja sillä tawoin syntyy tuo kaunis kuuluisa lordani.



Baniasin Linna. 283

Tämän lähteen itäiseltä puoletta nousee 1000 jalkaa
korkea muori, jonkakukkula on seppelöitty Syrian kauniim-
malla rauniolla, jota kutsutaan Kutat es-Subeibeh (Su-
beibeh'n linna).

Tämän raunion tamallisin nimi on kuitenkin Ba-
niasin Linna.

Me ratsastimme ylös tälle rauniolle jyrkkää mutta
kumminkin hylviiii tietä, joka monimutkaisena kierteli ylös
Muoren itäistä rinnettä myöten. Vuoren muut simut
olimat melkein pystysuorat.

Tähän uhkeaan rakennukseen tullaan iviihiiiscn yh-
dessä tornissa olelvan portin kautta.

Vuoren huippu, joka on kokonaan linnan hallussa,
on 100 jalkaa pitkä ja lelveimmiistii paikasta 200 jalkaa
leweä ala. Tämä tasapintainen ala ei ole jokapaikasta
yhtä korkea, waan wiertiiii tuntuwasti länteen päin, niin
että linnan itäinen torni kohouu yli koko rakennuksen.

Länteen ja etelään päin oli näköala täällä erinomai-
sen awara. Koko lakeus lähellä Meromia ynnä ne wuo-
ret, jotka eroittalvat tämän lakeuden Galilean merestä,
näkymät täältä. Pohjassa ja idässä päin näkyy maan
Hermon muorihaaroinensa.

Varmaankin on tämä linna Phoinikialaisten tekemä ja
on siis hywin ivllnhoiltll Phoinikialaisten kukoistus-ajoilta.

Tämän muoren juurella tvirutvat nyt Cöesarea Phi-
lippin rauniot. Niistä on jiilellii sangen suuri nelikul-
mainen linnoitus, jotaympäröimät lvahtvat, paikka paikoin
mielä 10 ja 20 jalkaa korkeat muurit. Ilman sitä näh-
dään joka paikassa tässä soraliijiii ja pyllviisten palasia.

Luultamaa on, että tällä paikalla siihen aikaan, kuin
Israelin lapset walloittiwat Palestinan, oli nimenä Baal
Gad, jonka kerrotaan olleen Libanonin laksossa alapuolella
Hermonin muoren, jonne saakka losua leivitti tvalloituk-smnsa (Jos. 11: 17).

Paikkaa kutsuttiin sittemmin Pani uin erään Pan-
jumallllle pyhitetyn temppelin jälkeen, jonka losephussanoo olleen tuossa ylhäällä mainitussa rotkossa, josta
Jordanin toinen lähde saa alkunsa.
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Nimi Panium muutettiin sitten Paniaaksi.
Philippus, Iturean ja Trachonitin maakunnan Tet-

rarka, kaunisti aikanaan tätä temppeliä ja kutsui sen
CLesareaksi, keisari Tiberius Caesarin jälkeen, ja Philip-
pitsi, oman nimensä jälteen, eroittaatsensa sitä tuosta toi-
sesta Välimeren rannalla oleivasta CNsareasta.

Tämä nimi katosi »vähitellen ja paikka sai takaisin
wanhan nimensä, muutettuna Vainaaksi.

Vapahtajamme käwi myös tällä paikalla, josta
käynnistä luemme Matheutsen emankeliumissa: Koska Je-sus tuli Cöesarean maan ääriin, joka kutsutaan Philip-
puksen, kysyi hän opetuslapsiltansa ja sanoi: kenenkä sa-
nomat ihmiset minun, Ihmisen pojan oleman? Niin he
sanoilvat: monikahdat Johannes Kastajan; mutta muuta-
mat Eliaan; muutamat taas Jeremian, taikka jonkun
prophetaista. Sanoi hän heille: mutta kenenkä te sanotte
minun oleman? Vastasi Simon Pietari ja sanoi: Sinä
olet Kristus, sen elämän Jumalan poika. Ia Jesus mas-
täten sanoi hänelle: autuas olet sinä Simon lonan poika!
sillä ei liha eikä meri ilmoittanut sitä sinulle, mutta mi-
nun Isäni, joka on taimaissa. Mutta miuä myös sanon
sinulle: sinä olet Pietari, ja tämän kallion päälle tahdon
minä raketa minun seurakuntani ja helmetin portit ei pidä
häntä moittaman.

Täällä rupesi Jesus sitten puhumaan opetuslastensa
kanssa edessään olemasta kärsimyksestä, kuinka hänen piti
Jerusalemiin menemän ja paljon »vanhimmilta ja pappein
päiimiehiltii ja kirjanoppineilta kärsimän, ja tapettaman
ja kolmantena päiwänä ylösnouseman.

Täällä nuhteli hän Pietaria ankarasti, kun hän
neulvoi häntä säästämään itseänsä ja sanoi: älköön sinullese tapahtuko.

Täällä näyttää Vapahtaja lviipynecn muutamia
päimiii, koska kohta tämän jätteen kuuluu — ilman että on
mainittu hänen matkustaneen muualle — ja kuuden päi-
tviin perästä otti Jesus Pietarin ja Jakobin ja Johan-
neksen hänen »veljensä, ja »vei heidän erinänsä korkealle
»vuorelle. Ia kirkastettiin heidän edessänsä ja hänen
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Tie oli tämän ftäilviikauden lvailvalloinen, sillä se
kierteli monipollvisena wuorten wälistii, jotka ympäröimät
tuon mahtaman Hermonin juurta.

Illan päälle saamuimme kylään, nimeltä Kefr Hau-
war, joka on juuri Hermonin juurella.

Tämän kylän asujamet owat osaksi Muhamedilaisia,
osaksi Druseja.

Koska pian tulen puhumaan enemmän tästä lahko-
kunnasta, joka juuri niinä piiminä, kuin me saamuimme
Syriaan, oli rumennut Meriseen ja julmaan himityssotaan
Maroniiteja wastaan, jossa sodassa näitä onnettomia yli
80,000 sai surmansa, niin tahdon tässä mainita muuta-
man sanan sen ilmaantumisesta.

Eräs mies, nimettä Hakim, oli ilmestynyt Egyp-
tissä ja sanoi olemansa suuri propheta. Iksi hänen jäl-
keläisiänsä ajettiin yhdennellä-toista lvuosisadalla ulos
Egyptistä ja tämä pakolainen otti turmansa Hermonin
wuoristoon, jossa hän perusti Drusein lahkokunnan.

He uskomat yhden Jumalan olemisen, mutta sano-
ivat hänen ilmoittaneen itsensä ihmisille monessa personassa,

kastoonsa paistimat niinkuin aurinko, ja hänen »vaatteensa
tulilvat ivlllkiaksi niinkuin lvalkcus.

Tällä seudulla löytyi monta korkeata ivuorta, joille
Jesus olisi moinut mennä erinänsä opetuslastensa kaussa,
ja minusta näyttää paljon luultamammalta, että tämä suuri
tapaus tapahtui ennemmin jollakin näistä muorista kuin
tuolla asutulla ja lverrattaivasti mitättömällä Taborilla.

Me olimme saapuneet C^sarea Philippiin tilapuo-
lella piiimää Toukokuun 15:ntenä. Varhain seuraamana
aamuna läksimme me taas liikkeelle. Me matkasimme nyt
yli sen paikan, jossa C^sarean rauniot mirumat hajal-
laan, ja kahlasimme useain ivähempiiin mirtain Ylitse,
jotka, saaden alkunsa Jordanin wuoriliihteestii, täällä juosta
ivilisetviit kaikille haaroille ja tekemät tämän paikan niin
hedelmälliseksi. Jättäen tämän ylhäisen tasangon, nou-
simme yhä ylöspäin, kunnes wihdoin näimme tuon ennen
mainitun kauniin linnan raunion töröttämän tuolla muo-
ren huipulla syiviillä meidän allamme.
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joista Hakim oli immeinen. He uskomat myös, samoin
kuin Muhamedilaiset, että Kristus on suurimpia prophe-
taita, joita Jumala on maailmaan lähettänyt.

Se uskonto, jota he tunnustamat, on terran riemuit-
seiva ivoitostaan taittein muiden maailmassa löytyiviiin
ustontoin Ylitse, ja Hakim on terran omassa personassa
hallitsema kaikkia maan sukukuntia.

He uskomat sielun-maelluksen.
He kokoontumat kappelcihinsa joka tuorstai-ilta, Miel-

tämään jumlllan-palmelustllnsll, mutta millä tumalla he
sitä miettätvät, on tietämätöntä ja he koettamat kaiken
mokomin pitää sitä salassa.

Meisesti on halvaittu heidän lahkokuntansa askaroi-
man enemmän maltiollisella tuin uskonnollisella alalla.

He owat hywin yksmielisiii ja peljiittiilviä sodassa.
He jakauwllt kahteen luottaan eli armoon: Ottal

<li »oppineet" ja luhall eli „oppimattomat."
Heidän lahkokuntansa on saanut alkunsa muhame-

dilaisuudesta, kun Drusien lverimiholliset, Maroniitit, sitä
wastaan owat jonkinlaisia kristityttä; ja minä tahdon
tässä mainita lviihän tästäkin lahkokunnasta.

Se ilmaantui Monoteletisen riidan aikana seitsemän-
nellä ivuosisadallll.

Sen perustajan nimi on Johan M aro n, jonka
jälkeen lahkokunta sai nimensä.

W. 1180 luopuitvat he lvalalla harha-uskostaan ja
tunnustilvat paalvia ja he oivat imeläkin jonkinlaisessa
yhteydessä Roman kanssa.

Libanonilla löytyy noin 80 Maronitista luostaria,
joissa oleskelee noin 2,000 munkkia ja nunnaa, joiden
tulot nousewat ehkä 70,000 Englannin puntaan ivuodessa
— siis jotenkin suureen summaan.

Koto heidän kristillisyytensä näyttää muuten oleman
Maan tyhjää ulkokultaisuutta ja hengetöntä tepastusta, ja
he näyttämät seisoman paljoa alhaisemmalla hengen kan-
nalla tuin Romuluisen ju Kreettuluisen kirkon jäsenet.

Molemmilla lahkokunnilla on nyt tyyssiansa Liba-
nonilla. Maroniitit, joita lasketaan oleman 200,000
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jäsentä, asuivat tämän muoriston pohjoisella puolella, ja
Drusit, 100,000 limultaan, asumat etelässä päin aina
Hermoniin saakka.

Me olemme nyt tuon mahtaman Hermonin juurella,
ja mielellämme olisimme nousseet sen korkealle huipulle,
mutta sen kautta olisimme tulleet iviimytetyksi enemmän
tuin kokonaisen »vuorokauden ja me emme tahtoneet tuh-
lata niin paljon aikaa, sillä määrättynä päiwänä piti
meidän olla Bejrutissa.

Näköalat Hermonin wuorella mahtalvat olla mitä
awarimpia nähdä saadaan. Sen korkealta huiputta saat-
taa nähdä suuremman osan Pyhää maata. Idässä nä-
kymät Arabian äärettömät erämaat ja pohjassa Libano-
nin ja Anti-Libanonin mahtamat lumella peitetyt harjat.

Ei kukaan ole mielä mitannut Hermonin korkeutta,
mutta marina woi olla, että se nousee yli 10,000 jalan.

Lumi peittää sen huippua eli oikeimmin kolmea
huippua lvuoden ympäri.

Muutamia satoja askelia pohjan puolella Kefr Hau-
wur'ia juoksee Alvaj, muinoin kutsuttu Pharphar, jota
lvirtaa ynnä Albana-jokea Naaman Damaskusta ylisti,
kun Elisa kehoitti häntä kylpemään Jordanin »virrassa,
tullaksensa puhtaaksi pitalitaudistaan (Kun.-K. 5: 12).

Alvaj saa alkunsa Hermonin wuorella ja syöksyy
wahtoisenll alas sen jyrkkiä kallio-uurroksia myöten ja
juoksee sitten yli tuon polttawan lakeuden Damastua

kohden.
Tämä kaupunki on nimittäin alvaralla lakeudella

koilliseen päin Hermanista ja idiinpuolella Anti-Libano-
nin ivuotcnsettäii.

Me jätimme Kefr Hauwar'in warhain seuraawana
aamuna ja ratsastimme yli tämän lakeuden.

Muutaman tiimaisen ratsastuksen perästä halvait-
simme me kaukana tailvaan rannalla jotakin »vihreätä
ikäänkuin »vihannoiman ulapan, joka lemisi eteemme —

se oli tuo runsas kasivullisuus, joka joka taholta ympäröi
»Itämaan helmeä", itäisten maiden niinhymin launihinta
kvin ivanhinta kaupunkia.
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M tämiiu polttaman lakeuden ratsasti kerran rat-
sastajajoutto, kun kaulus, lristittyin kiimas mainooja,
lähestyi Damaskua, ottaaksensa kiinni kenen itinänsä hän
tämän tien miehistä eli mainioista löytäisi, »viedäksensä
heitä sidottuna Jerusalemiin.

Täällä leimahti äkisti Matteus tailvaasta ympäri
häntä, ja hän lankesi maahan ja kuuli äänen sanoman:
»Saul, Saul, miksis mainoot minua?"

Kysymykseensä: »Kuka sinä olet, Herra?" sai hän
wastauksetsi: „Mmii olen Jesus, jota sinä mainoot: työ-
läs on sinun pottia tutkainta wastaan."

Niin hän ivapisi, hämmästyi ja sanoi: »Herra, mi-
täs minua »vaadit tekemään?" Ia Herra sanoi hänelle:»nouse ja mene kaupunkiin; siellä sinulle sanotaan, mitä
sinun pitää tekemän."

Miehet, jotka hänen seurassansa oliwat, seisoiivat
hämmästyksissä; he kuulimat tosin äänen, waan eiwiit he
ketään nähneet.

Niin Saulus nousi maasta ja ei nähnyt ketään
lllvoimillll silmillä, mutta he taluttilvat häntä kädestä ja
weiwiit Damaskuun (Apost. T. 9).

Me lähenimme nyt yhä lähemmäksi noita sadun-
kaltaisesti rikkaita ja runsaita istutuksia, jotka ympäröi-
mät ja »varjostamat tuota ikimanhaa kaupunkia.

Sai kuitenkin useita tunteja kuluneeksi, ennenkuin
ehdimme näihin milmottamiin puistoihin, ja saamuttaak-semme niitä niin pian kuin mahdollista, annoimme he-
»vostemme juosta nelistä.

Nelistiiissiiiin meni Lejonhufwud'in helvonen nurin,
josta seurauksena oli että tuo rakas mattatomeri mahin-
goitti toisen polmensa ja laitti sormensa; onneksi emät
niimiit »vauriot olleet kuitenkaan pahempaa laatua.

Piimii oli erinomaisen kuuma, niin että lehtimet-
säin siimes tuntui kahta kertaa suloisemmalta, kun ivih-
doinkin olimme ehtineet tuon ulvomisen polttalvan lakeu-
den loppuun, jolla nyt juuri puhalsi kuuma erämaan tuuli.

Me tulimme nyt ivarsinaiseen paratiisiin. Joka
taholla oli tuuheita warjottuita puita, joiden lviilissii tvir-
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töja wilisi kaikille haaroille. Jos käänsimme silmämme
minne hylviinsii, näimme uinu runsainta kaslvullisuutta,
joka näytti meistä sitä rikkaammalta, kun me tulimme
sen keskelle suorastaan polttamasta erämaasta.

Me silvusimme useampia kyliä, jotta pittistilviit sieltä
täältä esille noista istutetuista ja runsaasti, melkeinpä
ylöllisesti medellä siunatuista lehlvistöistii ja jotka kylät
kehän tapaisesti ympäröimät Damaskua.

Viimein tuli näkymiimme tuo mahtaiva kaupungin
portti ja me ratsastimme sen kautta mailman »manhim-
paan kaupunkiin" sisään.



Konstantinopolissa, Smyrnassa, Alexandriassa, Kai-
rossa, Jerusalemissa ynnä muissa kaupungeissa, joissa
olimme käyneet, näimme kaikkialla Europalaisia ja useat
rakennukset olimat rakennetut puoliksi europalaiscen mal-
liin ja huoneitten sisustus muistutti paljou meidän maan-
osasta.

Damaskussa emme nähneet ketään enropalaisessa
pimussa paitsi muutamia Harmoja matkustajia hotelleissa
ja Englantiin konsulin ynnä Franskan prinsit, jotka olimme
nähneet Sinailta ja jotka tapasimme taas täällä. Muu-
ten olimat kaikki puivut ihan itämaalaisia.

Kaikki rakennukset ja kadut olimat epäsäännöllisiä
muodoltaan, joka on omituista näille seuduille.

Melkein kaikki kadut olimat marustetut katolla, niin
että suloinen puolihämärä malliisi kaikkialla.

Blltsarit olimat täällä lukuisammat kuin missään
toisessa kaupungissa, kuin ennen olimme nähneet. Niissä
oli puoti puolin kyljessä, katu kadun mieressii ja yksi
kaupungin-osa toisensa perästä.

Jokaisessa pilotissa istui omistaja keskellä kauppa-
tamaroitausa, jalat ristissä, erinomaisen ahtaalla alalla,
joka tuskin oli puolta-toista jalkaa pitkä ja leweä. Hän

Olimme jo nähneet useoita itämaalaisia kaupun-
keita, mutta emme yhtäkään niin nimeen-omuun itiimua-
lllista kuin Damaskus.

Kahdeskymmenes FuKu.
2llMllB^UB.
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istui tässä Europalaiselle komin haitallisessa asemassa
tunti tunnin perästä koko piiimäkauden.

Vaatetuksella on turoani ja pitkä silkkitakki ynnä
keltaiset tahi punaiset tohmelit.

Useimmat kadut olimat täynnä ihmisiä ja silloin
tällöin tuli näkymiin joku ratsastaja tulisen, tiiysmerisen,
arabialaisen helvosen selässä, jotka eliilviit owat tunnetut
yli koko mailman.

Kauniimpaa, kuin nähdä jonkun taiturin ratsastus-
temppuja, on nähdä Arabialaista tiiysmerisen helvosensaselässä, jota hän näyttää rakastcman yhtä paljon ja usein
enemmänkin kuin henkeänsä. Hemonen rakastaa ratsas-
tajaansa takaisin ja ymmärtää häntä marsin hymin.

Hän moi käydä tyynesti ja rauhallisesti kuin lam-
mas, jos ratsastaja tahtoo. Hän moi hypätä pystyyn
ja tehdä hurjimpia ja suttclimpia harppauksia ratsastajan
mielen mukaan. Hän moi kantaa häntä tulisessa juok-
sussa ja kiitää piiis kuin tuuli, kun ratsastaja pakenee
»vihollistansa, tahi hyökkää hänen päällensä.

Ken ei tunne sitä tuttaivallista sopua, joka useinkin
»vallitsee Arabialaisen ja hänen helvosensa wälillä?

He kaswawllt usein yhdessä isoiksi, he lepiiiilviit useinsamassa lellissä, he kiitiilviit niin usein yhdessä yli noi-
den hiljaisten äiirettömäin lakeuksien. He tulelvat par-
haimmiksi ystiilviksi.

Damastussa olemat talot omat taivallisesti sisus-
tetut itiimaalaisella loistoisuudella. Huoneet omat korkeat
ja kaarrottani, ikäänkuin kirkon-Holmit. Seinät jn katot
omat maalatut ihanimmilla Mareilla. Lattiat omat mii-
lciistii marmorista ja useimmissa huoneissa löytyy mar-
morisia lvesisiiiliöitii ja ruiskuliihteitii, joista raittiinta
liihde-lvettii juoksee, alati loristen. Pitkin seinuksia on
pehmoisia, leweitä, tawallisesti siltillä »verhottuja val-
jakotta.

Huoneet ympäröimät suuren, alvonaisen, marmo-
rilla lasketun pihan, ja siellä täällä kaslvaa marmorin
hlllkeimissa eteliimaan puita, täynnä hedelmiä tahi lois»
talvia tuttia. Keskelle tätä pihaa on tehty mahdottoman
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suuri allas marmorista, jonka raittiissa ruiskuliihteistii
tänne pirskuivassa »vedessä kimaltelemia kulta- ja hopea-
kaloja leikittelee joukottain.

Tähän tapaan oliwat useimmat niistä huoneista
sisustetut, joita me olimme tilaisuudessa näkemään Da-
maskussa; samoin oli myös se hotelli ivarustettu, jossa
me niimiit piiilvät asuimme.

Damaskussa on kaksi hotellia, yksi lvanhempi ja
toinen, jota lvasta nykyään on tullut malmiiksi. Tuo
lvanhempi hotelli on huonossa huudossa. Se on lviihem-
miin siisti ja monessa kohdin epämukalva, ja sen isäntä
ei ole tunnettu erittäin rehelliseksi.

Tuo uusi hotelli sitä wustuun, nimeltä El Locunda
el ledid, eli Locanda Melluk, on samalla kertaa kau-
niimpia ja parhaimmin sisustettuja huoneita Damaskussa,
tuin se on siistein ja mutawin hotelli, missä matkustaja
milloinkaan saa asua.

Täällä syödään yhteisessä lvieraspöydiissä aamiaista
ja piiilviillistii ja ruokia oli aina yltäkyllin.

Isäntä on Kreettalainen, nimeltä Dcmetrius (ny-
kyään kenties murhattu siinä kauhistalvassc» »verilöylyssä,
jota Damaskussa asumat kristityt sittemmin omat kärsiä
saaneet, ja kenties on tuo komea hotellikin niiden talojen
seassa, jotka nuot lvimmatut Drusit tässä onnettomassa
tilaisuudessa polttilvat). Dcmetrius oli oilvallisin isäntä.
Hän oli kohtuullinen otoissaan ja rehellinen, aina kohte-
lias ilman halailematta. Paitsi näitä kahta hotellia on
kaupungissa koko joukko majapaikkoja eli n. k. »Karatvan-
seraita".

Me emme woineet aalvistaakaan niinä piiitvinii, kuin
me Damaskussa wiiwyimme, mitä kauheita iverisiii töitä
täällä oli tapahtulva muutamia lviittoja jiilistii päin.
Me kyllä kuulimme puhuttaman yhtä ja toista tuimasta
ja Merisestä sodasta, joka Libanonilla oli syttynyt Dru-
sein ja Maroniitein wälillä. Mutta näiden lahkokuntain
keskinäiset riidat owat niin talvallisia, ettei kukaan näyt-
tänyt pitiilviin mitään lukua tuosta nykyisestä taistelusta,
sitä iviihemmiii tvoitiin acmistaa että muutamana piii-
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wiinii joukko Druscja oli hyöttääivä itse Damastuun ja
siellä asuwain Muhamedilaisten awulla rupeewa armot-
tomalla taivalla teurastamaan noita raukkoja kristityttä,
jotka emät aawistllneet mitään maaraa.

Kristittyin teloitus tässä kaupungissa on nyt koko
mailmassll tunnettu asia. Damaskun wäkiluku ou arwos-
teltu 150,000, jotka owat Muhamedilaisia, kristityitä ja
Juutalaisia.

Kaupunki harjoittaa melkoista kauppaa. Europan
tmuarat menewät mielellään tätä tietä itäisiin maihin, ja
paljo itämaiden tuotteita kuljetetaan Damaskun kautta
Europaan.

Damaskus ou Syriau pääkaupunki ja suurin kau-
puuti turkkilaisessa Aasiassa. Täällä on Syrian armei-
jan piiiikortteeri ja »Serastierin" eli sotamarsalkin asunto.

Kaupungin historia ulottuu aina satnaikakauteen
asti, wieläpä sitä kauwemmaksikin.

losephus sanoo Uzin, Aramin pojan ja Noakin po-
janpojan, perustaneen tämän kaupungin; eikä ole mitään
syytä epäillä sitä. Aramin jälleentulen»aiset asettumatasumaan Syrian koilliseen kolkkaan ja kansoittmat sen ja
antoiivllt maalle nimen, jolla se tawallisesti raamatussa
on tunnettu, nimittäin Aram (Tuom. K. 10: 6; 2 Sam.
8: 6; 15: 8; 1 Kun. K. 10: 29; Es. 7: 2; Hes. 16:
57 y. m.)

Miten kaupunki liekään perustettu, oli se kummin-
kin jo Abrahamin aikana tunnettu paikka. Patriarkan
»huoneenhaltia" oli nimittäin »Eleasar Damaskusta" (1
Mos. K. 15: 2).

Myöhempään Benhadadin hallituksen aikana oli Da-
maskus paisunut suur'-wllllaksi ja Israel pelkäsi usein
»vapisten sen »voitollisia sotajoukkoja (1 Kun. K. 15: 17
—21; 2O: 22).

Kun Syrialaiset terran oliwat sotaretkeltä Israelinmaassa, tomat he tullessaan muiden lvangein joukossa
myöskin Israelilaisen tytön, joka sitte palweli Naamanin
waimoa.
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Naaman oli korkea-arlvoincn mies kuningas Ven-
hadadin hoivissa ja oli pitalinen.

Eriisnii päiwänä sanoi tämä Israelilainen tyttö
emännällensä: »O, jos minun herrani olis prophetan ty-
könä, jota on Samariassa, niin hän parantais hänen
pitalista".

Naaman päätti seurata hänen neuwoansa ja kun
hän läksi Damaskusta, sai hän Syrian kuninkaalta kirjan
miedoksensa Israelin kuninkaalle.

Kun Naaman oli tullut Samariaan, antoi hän kir-
jeen Israelin kuninkaalle, ja sen sisältö oli tämä: »Koska
tämä kirja tulee sinulle, katso, minä lähetin minun Pal-
mettani Naamanin sinun tykös, ettäs hänen puhdistaisit
pitalistansa".

Koska Israelin kuningas oli kirjan lukenut, repäisi
hän ivaatteensa ja sanoi: „Olenko minä Jumala, että minä
kuolettaisin ja elämäksi tekisin? Sillä hän lähettää minun
tyköni, että minä puhdistaisin miehen pitalistansa. Ha-
lvaitkaat siis ja katsokaat kuinka hän etsii tilaa minua
wastaan."

Kun Jumalan mies Elisa kuuli Israelin kuninkaan
reiviiisseeksi iuaatteensa, lähetti hän kuninkaan tykö ja
antoi sanoa hänelle: »miksis olet rewiiissyt ivaattees?
Tutkaan nyt minun tyköni, että hän tictiiis prophetan
oleman Israelissa".

Niin tuli Naaman helvosillansa ja »vaunuillansa,
ja seisahti Elisan huoneen owen eteen. Ia Elisa lähetti
sanansaattajan hänen tykönsä, sanoen: »Mene ja pese itses
seitsemän kertaa Jordanissa, ja sinun lihas pitää entisel-
lensä ja puhtaaksi tuleman".

Niin Naaman mihastui ja meni matkaansa, sanoen:
»Katso, minä luulin hänen kumminkin tuleman ulos mi-
nun tyköni, seisoman ja huutaman nivuksensa Herran hä-
nen Jumalansa nimeä, ju hänen kädellänsä pitelcmän tätä
paikkuu ju niin parantaman pitalin. Eikö Abunun ja
Pharpharan mirrat Damaskussa ole kaikkia Israelin mesiä
paremmat, että minä itseni niissä pesisin ja tulisin puh-
taaksi?"
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Ia hän palasi ja meni matkaansa »vihoissansa. Ei
pidä kummaksua että Naaman ylwiisteli Damaskun me-
sistä, sillä ne woittawat kauneuden ja hedelmällisyyden
suhteen kaikki Israelin medet, wieliipii itse Jordaninkin.

Palmettansa kehoituksesta seurasi hän kumminkin tvii-
mein prophetan neumoa ja astui termeenii ylös Jorda-
nista (2 Kun. K. 5).

Hasael tuli Venhadadin jälkeen kuninkaaksi, ja hä-
nen hallituksensa aikana nousi Damaskus suureen lvoimaan.
Hasael »valloitti Israelin maan ja tappoi paljon kansaa
(2 Kun. K. 8: 7—15, 28, 29; 10: 32—36; 12: 17,18).

Tätä mahtaivuutta kesti waan »vähiin aikaa.
Nuot alituiset piiiillekarkaukset ja hiilvitykset Palcs-

tinaan pakoittiwat Israelin kuningasta »vihdoin etsimään
apua Tiglat Pileseriltii, Assyrian kuninkaalta.

Tämä marssi nyt sen erämaan halki, joka eroittaa
Syrian Assyriasta. Damaskus walloitettiin, sen kuningas
sai surmansa, koko maa hiitvitettiin ja enimmät asukkaat
mieliin pois »vankeuteen Kisiin.

Monta wuosisataa oli Damaskus jo ollut lvoimal-
lisen kuningaskunnan pääkaupunkina, ja nyt oli kaupunki
raunioina. Se ennustus täytettiin, joka sanoo: »Katso,
ei Damaskun pidä oleman enää kaupunkina, maan rau-
lvenneen kmirouttion" (Esaia 17: 1). Taas sanoo toinen
propheta: »Minä lähetän tulen Hasaelin huoneesen; sen
pitää Venhadadin huoneet kuluttamaan. Ia rikon Da-
maskun sallvllt ja hiilvitiin Alvenin lakson asuwaiset —

niin että Syrian kansa pitää Kisiin lvietiimiin,sanoo Herra" (Amos 1: 4, 5).
Assyriasta lähetettiin uudis-asuttaita uudestaan ra-

kentamaan kaupunkia ja Damaskus yleni wiihiissä ajassa
taas inhastaan ja tuli uudestaan itämaisen kaupan pesä-
paikaksi.

Damaskus ei kuitenkaan enää ollut lvapaan, lvoi-
mallisen ivaltakunuau pääkaupunki, waan maksoi meroa
wieraille walloille.

64 lvuotta ennen Kristuksen syntymää malloittimat
Romalaiset, Pompejon johdannon alla, Damaskun.
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Ei tauwoja aitoja sen jälteen, niin tuotiin Saulus
sotiana kaupunkiin ja hän asui „tadulla, jota kutsutaan
Oikiaksi". Ia hän oli kolme piimää näkemättä, ja ei
syönyt eikä juonut.

Vihdoin lähetti Herra hänen tykönsä opetuslapsen,
nimeltä Ananias, joka laski kätensä hänen päällensä ja
sanoi, »rakas lveljeni Saul! se Herra lähetti minun
(Jesus, joka sinulle ilmestyi tiellä, jotas lvaclsit), että
sinä saisit niitys jälleen, ja Pyhällä Hengellä täytettäi-
siin." Ia hänen silmistänsä putosilvat kohta niinkuin
suomukset, ja hän sai sillä hetkellä näkönsä jälleen, nousi
ja kastettiin (Apost. T. 9: 9—19).

Munkit näyttämät tietysti niinhymin ludan huo-
netta kuin myöskin Ananiaan asuntoa. Niiytetiiiinpii sekin
paikka muurista, josta Paamali laskettiin korissa maahan,
että hän pääsisi mainoojiltansa.

Kristinusko lemeni pikaiseen Damaskussa. Sen
metropoliti oli Nitcian kokouksessa (325) seitsemän muun
hänen allensa kuuluman visvan kanssa.

Seitsemänkymmentä muottu tämän kokouksen jälkeen
muutettiin kaupungin iso temppeli kristilliseksi kirkoksi ja
sai nimensä Johannes Kastajan jälkeen.

Kristin-usko pysyi täällä moimassa monta wuosi-
sataa, kunnes muhamedilaisuuden tullva himitti sen täältä,
niinkuin kaikista muistakin paikoista Itämailla. W. 634
walloittiwat nimittäin Muhamedilaiset Damaskun.

Kaksikymmentä lvuotta sen jälteen muutti Kalisi
Moalvyah asuntonsa kaupunkiin ja teki sen muhamedilaisen
lvaltllkunnan pääkaupungiksi.

Täältä lewisi Muhamedilaisten »valta pikaisesti län-
teen päin yli Afrikan aina Atlantin mereen asti ja itään-
päin yli Aasian aina tuolle puolelle Indus-lvirran Hi-
malaja muorelle asti.

Damaskus tuli tämän suunnattoman suuren malta-
kunnan keskustaksi ja sillä tawoin maailman suurimman
lvallan pääkaupungiksi. Se oli mahtawampi kuin Noma,
ja kreettalaisten kuningasten istuin lvapisi usein Sara-
cenien edessä.



Damaskus. 297

Sillä tawoin on kuusi eri kansakuntaa toinen toisensa
perästä omistanut »mailman manhimman kaupungin."

Tällä kaupungilla on siis kuusi eri aikakautta. En-
simäinen aikakausi kesti 1450 lvuotta, jolloin kaupunki
oli wapaana. Seuraawana aikakauteua tuli se Babylo-
nian ja Persian kuningasten haltuun, joiden ivalta kesti
417 ivuotta. Kreettalaiset hallitsmat sitte kaupunkia 248
ja Romalaiset heidän jälkeensä 699 lvuotta. Sen jälteen
tuli Damaskus Saracenien maltaan 441 muodetsi ja wih-
doin Turkkilaisten.

Vielä luetaan Damaskus kuulumaksi Turkkilaisten
»valtakuntaan.

Tuon komean kaupungin rikkaus ja loistoisuus ka-
tosi yhtenä päiwänä.

Kaupunki nousi kumminkin toistamiseen ikiiiinkuiu
sadun Phwnix hiitviöstiiiin, ja kun Mongulilaisten ival-
takunta ennen pitkiä kutistui, tuli Damaskus Turkkilaisten
maltaan.

Monta wuosisataa pysyi Damaskus Arabialaisten
hallussa, kunnes heidän maltansa mnorostaan sai loppunsa
mahtamalla tansantulmalta, jota tuli Aasian sydänmaista.
Nuot urholliset Mongulit, joiden johtajana oli tuo hurja
ja lverenhimoinen Tamerlan, tulmasimat yli suuren osan
maailmaa jamuodattimat jota paikassa, mihin he ilmaantui-
mat, lvirtana merta. Tamerlan malloitti mätirynnätöllä
Damaskun. Kaupunki jaotettiin maan tasalle ja asukkaat
teurastettiin.

Omituisuutena on mainittawa, ettei tästä ittman-
hasta kaupungista ole jäänyt mitään raunioita jälttmail-
malle, niinkuin Babylonista, Ninitvestii, Thebestä, A-
thenasta, Roinasta y. m. Ei semmoisia nähdä juuri ol-
lenkaan Damaskussa ja ne Harmat, jotka wielii löytylviit

Nykyään näyttää siltä kuin tulisi kaupunki pian ivaih-
tamaan hallitsiaa seitsemännen kerran, sillä Turkin »val-
takunta kallistuu loppuansa kohden.

Kaikkein näiden mullistusten aitana on kaupunki
kukoistanut.
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jätillä, oivat miihäpätöisiii ja melkein kokonaan nykyisten
rakennusten ja huonetten peitossa.

Vuonna 1843 aloittivat protestantiskt lähetyssaar-
naajat tointansa Damaskussa ja sitä on sitten jatkettu
yhtä mittaa.

Monta kaupungin asukkaista on kääntynyt. Mu-
hamedilaisia, luudalaisia ja kaiken-uskoisia kristityltä on
käynyt lähetyssaarnaajani kouluissa, omat lukeneet heidän
kirjojansa ja sillä tawoin tulleet tuntemaan eliilviin kris-
tillisyyden piiiitotuuksia.

Me tulimme Damaskuun tuorstaina 17:ntenii päi-
wänä Toukokuuta ja läksimme matkaan taas maanantaina
21:ntenii.

Sunnuntaina jätti Turnbull meidät „hymiisti" ja
matkasi suorinta tietä Beirutiin.

Me kuultelimme sunnuntaina tohtori Nickelsin saar-
naa Englannin konsulin huoneessa.



Samaan aikaan tuin me läksimme Damaskusta,
jiittilvät myös Franskan prinsit kaupungin. Ääretön ih-
misjoukko oli kokoontunut noihin istutettuihin puistoihin
ulkopuolella kaupungin porttia, nähdäksensä prinsien läh-
töä. Tungos oli niin suuri kaupungin portissa, että mei-
dän oli muikea päästä piiis.

Me ratsastimme nyt yli lakeuden koillista suuntaa
kohden ja saamuimme pian Anti-Libanonin muorille.

Tie kulkee täällä jyrkkiä muoren-uurrotsia myöten
ja tiiman aikaisen maimalloisen matkustuksen perästä si-
»vutaan »vasemmalla kädellä olema töyräs, jonka päällä on
erään rakennuksen, luultalvasti jonkun moskeian rauniot.

Matkustajan tulee kaikin mokomin ratsastaa ylös
tälle töyräälle, nähdäksensä sieltä Damaskua lvaltoisine huo-
neineen, istutuksineen ja milppaine mirtoineen.

Tällä paikalla sanotaan Muhamedin ensi terran
nähneen Damaskun.

Hämmästyneenä tästä näystä, joka häntä täällä
kohtasi, seisatti hän hewosensa ja katseli hetken aikaa tätä
kaunista näkyä.

Hän käänsi sitten helvosensa ja ratsasti pois, sanoen:
minä etsin tailvaallista paratiisia, waan en maallista.

Paratiisin kultaiselta näytti todellakin tämä raittihin
mihunnuus ju kuslvullisuus keskellä elottomia erämaita.

Tämä kukoistama alue, tämä hedelmällinen kosteikko
on noiden kahden jo mainitun wirran, Abanan ja Phar-

Mal^ll Aöllnlluin umorislon Maulla Jama^nzla Ociruliin.

Yhdeskolmatta <^uku.
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pharili synnyttämä ja kasmattama. Ei kenkään siis woi
tullimaksua tuon vitalisen Naamanin sanoja: »eikö Aba-
nan ja Pharpharin wirrat Damaskussa ole kaikkia Isra-
elin mesiä paremmat." Matkustajan on myöntäminen
hänen puhuueen totta.

Pharpharin lähteen Hermonin wuorella olemme jo
silvunnect ja lähdemme nyt etsimään Abanan lähdettä,
joka saa alkunsa Anti-Libanonin muorista.

Lähteen nimi on Tijeh. Se on taipaleen matkan
päässä meidän tieltämme, niin että meidän täytyy tehdä
lähes tiiman aikaa kestämän matkustuksen syrjään päin.

Matkalla pudotti minun hewoseni kengän. Ali ja
minä ratsastimme sentiihden »vähäiseen tien ivieressii, juuri
Abanan rannalla, olewaan kylään.

Sillä aikaa tuin odotin, istuin tuolla lehlviittiiiillä,
wiehiittiiwiin kauniilla rannalla palmulehdistii tehdyllä tuo-
lilla, ja Ali hantti minulle Nargilen (mesipiipuu) ja tu>
pillisen Turkin kahmia, ilman kermaa ja soturia.

Me istuimme näin yhdessä ja haastelimme toinen
toisemme kanssa, siksi kuin arabialainen seppä oli tehnyt
tehtiimiinsii, jolloin hyppäsimme mirttuin hemostemme sel-
kään ja riensimme tumppaneimme perästä niin suttelaau,
kuin tuo epätasainen tie salli.

Me kapusimme edelleen uljasten, alastomain muor-
ien ja metsäisten kukkulain liipitse Abanan runsaalle läh-
teelle, jonne saamuimme iltapuolella piiiwiiä.

Vuoret, joilla nyt waelsimme, oliwat oiwallisia, ja
kuitenkin oliwat ne waan lviihiipiitöisiii töyräitä lverrat-
tuina Anti-Libanonin korkeaan harjanteesen, jota seisoi
meidän edessämme tuin suuri mustanharmaa pillvi.

Tijeh'n lähde oli erinomaisenrunsaswesinen. Vah-
wa, waltawa wirta pursuaa täällä kalliosta.

Lähteen yläpuolella on oiwallisen temppelin rauniot.
Hywin saattaa ymmärtää mitä lvanhat tartoittmat, tun
he runsasten lähteillensä reunoille ratensmat kauniita
temppeleitä, pallvellaksensa siellä jumaliansa ja ikäänkuin
kiittiiätsensä heitä heidän suuresta lahjastansa.
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Tuota wahwasti tuohuwaa lähdewettä warjostiwat
telwollisct puut, jotta kahden puolin kaunistimat runtoja.

Syötyämme aamiaistamme tällä luonnon ihanalla
paikalla, pitkitimme matkaamme ylös Anti-Libanonin mah-
tumalle harjanteelle.

Illalla, kun jo oli pimeä, saapui meidän karamani
Zebdany'n kylään, joka on rakettu keskellä Anti-Libanonin
muoren-selänteitii olemalle suurelle tasangolle.

Harjanteet kahden puolin tätä laksoa idässä ja län-
nessä päin owat useampia tuhansia jalkojakorkeat ja näyt-
tämät hymin uhkeilta. Lumi peittää aina näitä kukkuloita,
ja nuot paksut pilwet Myöryiwiit myrskyn ajamina yli
näiden lumisten jättiliiislvuorten, kostuttaaksensa sitte mir-
»voittatvallll sateella noita liimpösiii, hedelmällisiä lalsoja.

Näitä taksoja kastelee myös koko joukko pieniä »vir-
toja, jotka »vuoden ympäri syöksymät alas noitta ilmai-
sitta lumi-aloilta.

Zebdanyn kylä, samoin kuin kaikki muut Libanonin
kylät, on tunnettu silkin-lviljelyksestii.

Lakso oli yltympäri erinomaisen lehlviikiis ja lvil-
jaiva, ja ihanat kukkaset tiiyttitviit sen suloisimmillu ha-
juilla.

Seuraamana päiwänä ratsastimme yli jiilillä-ole-
lvain Anti-Libanonin harjanteiden ja tulimme illan päälle
summattoman suurelle C^lesyrian lakeudelle, jota lännessä
ja idässä rajoittamat Libanon ja Anti-Libanon. Tällä
lakeudella, ei kaukana länteenpäinAnti-Libanonin juurelta,
omat Baalbetin mailman-mainiot rauniot. Kauneuden
ja suuruuden puolesta wctäwiit ne lvertoja sekä Kreekan
että Egyptin muinaisjäännöksille. Ne owat kolme eri
temppeliä, jotka olvat raketut niin liki toinen toisiansa,
että niitä lvoisi sanoa saman temppelirakennuksen eri osiksi.

Msi temppeli oli pyhitetty Jupiterille, toinen Au-
ringolle ja kolmas, suurin kaikista, on Europalaisille tuttu
ainoastaan suuren temppelipihan nimellä.

Näiden raunioitten kirjoitukset todistamat täällä ol-

Tijeh muistutti mieleen Jordanin lähdettä lähellä
Vaniasta.
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leen tnon wanhan Phoinikialaisen H eliöpolis kaupun-
gin aseman.

Kuka tämän kaupungin perusti, on, minun tietääk-
seni, mielä tietämättömissä, eikä sitäkään tiedetä millä
aikakaudella niimät temppelit rakettiin.

Temppelit omat olleet suuria saleja, ympiiröityt
mahdottomilla pylmiisrilveillii. Enimmät salit owat ku-
tistuneet ja ainoastaan werrattawasti Harmoja pyllviiitii
on jätille jäänyt.

Parhaiten säilynyt näistä temppeleistä on tuo Iv«
piterille pyhitetty.

Pyllviiiit owat ihmeteltälviin korkeita ja muutamat
temppeliseiniit kmistii omat 60 jalkaa pitkät ja 30 jalkaa
leweiit, ja näitä hirmuisia kallionlohkareita on nostettu
enemmän kuin 20 jalkaakorkealle. Kuinka näitä jiittiliiis-
kilviii on lohkottu, woi wielii ymmärtää, mutta millä
keinolla ne omat nostetut ylös ja solvitetut muuriin, on
salaisuus.

Baalbetin lvicressii olewa kylä ei ole erittäin suuri
ja lvciestö on tunnettu hurjuudestaan.

Tno suuri lakeus lewenee kaikille tahoille ja kahden
puolin niikylviit nuot mnhtnwnt wuoret lumiwnlkeine
harjuineen.

Noiden oilvallisten raunioin keskelle pystytimme
me leirimme ja kamelimme useita tiimoja edes takaisin,
ihmetellen näiden jiittiliiisrakennusten suuruutta ja sitä
erinomaista hienoutta ja kauneutta, joka oli niihtiilviinii
jokaisessa noiden wanhain kiwenhattaajain ivuolemassa
kilvessä.

Illalla tuli eräs mies meidän leiriimme ja kertoi
että 10,000 Drusia oli hyökännyt Maroniitein kyliin, ja
että Merinen taistelu, oikein hiimityssota, raimosi Liba-
nonilla.

Enimmät meidän muuleimme ja helvostemme omis-
tajista olimat kristityttä. He emät sanoneet tohtimansa
matkata edemmäksi, sillä he pelkiisitviit joututvansa Drusein
surmattaivatsi. He tahtomat sentähden jättää meidät ja
paeta kotia.
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Me »vastasimme heille, ettemme »voineet mennä mi-
tään muutu tietä kuin yli Libanonin Beirutiin, ja että
heidän siis oli meitä seuraaminen. Meillä ei ollut mi-
tään muuta neuwoa kuin käydä piiis. Ilman sitä uhka-
simme me heitä sillä, ettemme maksaisi heille äyriäkään
ennen kuin tulisimme Beirutiin, ja tämä autti euemmän
kuin kaikki muut meidän lviiittelymme.

Ikiimii oli kuitenkin tämä sanoma, ja me läksimmeseuraamana aamuna matkaan tietämättä mikä kohtalo mei-
dät oli saalvuttama.

On jo tunnettu asia, että tämä sota sittemmin le-
ivisi Baalbetiinkin ja että täälläkin meri muosi mirtana.

Me ratsastimme yli Buka'a-lateuden, yli sen yl-
häisen tasangon, jolla Baalbek on, ja sai kuluneeksi lähes
kolme tiimaa, ennen kuin meidän karalvani saapui itseLibanonin juurelle.

Keskellä tätä lakeutta seisoi yksinäinen pyllviis, joka
oli 5 jalkaa läpimitaten ja lähes 60 jalkaa korkea.

Me rupesimme nyt nousemaan Libanonin muorelle
ja sioitimme itsemme illalla erään wirran warrelle, jonka
nimi oli Ain'Ata. Sen mesi tulee Libanonin lumisilta
huipuilta ja on kylmä kuin jää. Se kastelee lviihiiistii
muoren juurella olewaa laksoa.

Täällä kuulimme taas puhuttaman tuosta onnetto-
masta sodasta ja että Maroniitit niissä kylissä, joita
Drusit ahdistimat, olimat lähettäneet pyytämään uskolai-
sillnsa amuksi.

Seuraamana päiwänä käwi meidän karaivanimme
yli Libanonin muoriharjan. Meidän hewosemme wajosiwat
sylviiiin lumeen ja ilma tuntui raittiilta, niinkuin soipeina
tallvipiiiivinii meidän pohjoisilla mailla.

Wllhwa myrsky puhalsi suoraan Välimereltä ja
kiiti ivinkuen yli lvuorenseliinteen. Me emme merta näh-
neet, sillä se oli ikäänkuin peitetty piimillä, joita me kat-
selimme ylhäältä päin korkealta asemaltamme.

Libanonin harjalta näimme »vähän matkan päässä
Pohjosessa päin metsikön, joka on miltei ainoa jäännös
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niistä setripuista, jotta Salomonin aitana seppeleen-ta-
paisesti reunustimat melkein koko Libanonia.

Me ratsastimme alas Libanonin läntistä rinnettä
myöten tähän metsikköön ju lviilvyimme muutamia tii-
moja sen hongain alla.

Ikilvanhoja setripuita oli enää jätillä ainoastaan
kaksitoista, ja sanotaan näiden kasmaneen tässä jo Salo-
moninkin aitana. Näiden itimanhain hongain ympärillä
tasmaa noin 400 nuorempaa, joista tumminkin useain
sanotaan oleman 300 lvuodcn tvanhoja.

Libanonin sctereitii käytettiin Jerusalemin temppelin
rakennukseen ja näitä oimallisia puita mainitaan ilman
sitä useasti raamatussa (Ps. 114: 16; Es. 2: 12, 13;
37: 24; Amos 2: 9; Hes. 31: 3—10).

Noiden kaunisten hamupuiden haju tällä raittiilla
lumisella seudulla ikäänkuin siirsi meidät hetkeksi kotia
Ruotsiin ja teki ne tiimat, jotka me täällä lviiivyimme,
Lejonhufwud'ille ja minulle sangen suloisiksi.

Illalla sioitimme itsemme lähelle kylää, nimeltä
Hasron, joka on rakettu enemmän kuin tuhatta jalkaa
symiin lakson reunalle. Latson toisella äyräällä oli toinen
kylä. Niimät kylät olimat niin lähellä toisiansa, että
asukkaat saattoilvat puhutella toinen toisiansa, tarlvitse-
mlltta huutaa erittäin suuresti, mutta kuitenkin kesti kaksi
tiimaa aikaa ennenkuin woi päästä toisesta kylästä toiseen,
niin sylvii ja jyrkkä oli sylviinne niiden wälillä.

On jo mainittu, että Libanonin muori ulottuu poh-
joisesta etelään. Länteen päin lähtee itse piiäseliintecstii
useampia simuhaaroja alas Välimerta kohden. Näiden
simuhaarojen malissa löytyy koko joukko taksoja, joiden
pohjana usein on sylvii, alastomilta, pystysuorilla seinillä
lvarustettu uurros.

Semmoiseen laksoon olimme me nyt pystyttäneet
telttimme.

Siellä täällä tuli joku mitpas muorimirta näkymiin,
joka juoksi alas lumi-alalta, kunnes ehti symyyden äy-
räälle, jonne se katosi »valkeana mahtona.

Näiden pienten purojen mesi kokoontuu lakson poh-
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Damaskusta lähtien olimme yhtämittaa matkusta-
neet pohjoista kohden, kunnes tulimme setrimetsittöön.
Tässä käännyimme nyt Beirutia kohden ja ratsastimme
lounaan päin.

Hasronin asukkaat omat Maroniiteja. He kokoon-
tuimat suurissa joukoissa leirimme ympärille. Kansa on
täällä kaunista ja puhtaan-näköistä, me halvaitsimme use-
oita kaunottaria meidän tiheässä ryhmässä seisomain kat-
settamme joukossa.

Kaupungin kumernööri kutsui meitä huoneesensa.
Me nousimme ylös katon päälle, jossa hän tarjosi mie-
raillensa lviiniii ja saksan-pähkinöitä. Sitten seurasi hän
meitä meidän leiriimme, jossa hänelle tarittiin kibutta ja
Turkin kahmia. Me puhuttelimme koko ajan häntä tulkin
kautta, ja meidän mieraamme ilmaisi aina ajatuksensa
tumallisella itämauluisellu liiallisella kohteliaisuudella.

Kun seuraamana aamuna tehtiin lähtöä ja mie-
hemme juuri kuormittilvat muuleja, joutuiivat muutamat
miehistä sanakiistaan, joka muuttui täydelliseksi tappeluksi.
Kun tulkki tahtoi heitä eroittaa ja teki sen kenties joten-
kin koivakouraisesti, hiityyttimiit he wihdoin häntä; meidän
oli nyt itse puuttuminen asiaan, rauhoittaatsemme Alia,
ja tuli tappelusta nyt pian loppu; sillä, maitta Arabia-
lainen olisi kuinka mihainen ja mimmastunut hymiinsä,
ei tappele hän mielellään Europalaisten kanssa, ellei näitä
ole paljoa lvähemmiin limultaan.

Me pakoilimme pian miehemme tekemään tehtiilvänsii.
Muulit kuormitettiin hätii-pikaan ja me läksimme matkaan.

ympärillämme oli koko piimiin kuluessa ihanimpia
alppimaisemia ja me ehdimme illalla laksolle, nimeltä
Aska eli Apheca, joka lakso jylhän kauneuden suhteen
moitti tuon ylhäällä mainitun.

Laksoa ympäröi kaksi jyrkkää ivuorta, jotka Libano-
nin korkealta harjalta liihteiviit länteen päin. Me liihe-

jaan ja tulee siellä iviikemiiksi, uusilla ivirroilla yhä lisiiän-
tylviiksi koskeksi, joka kiiruhtaa Välimeren rantaa kohden.

Me silvusimme useampia tiimiin-kaltaisia taksoja mat-
kallamme Beirutiin.



306 Yhdeskolmatta luku.

nimme nyt tätä laksoa pohjan puolelta ja olimme aiko-
neet matkata sen liipitse, sioittaaksemme leirimme Afkan
kylään, joka on lakson eteläisellä »vierteellä, mutta tie oli
täällä erinomaisen hankala. Se kierteli alas noita mel-
kein pystysuoria kallioita myöten aina sylviinteen pohjaan
asti ja sitte ylös taas yhtä jyrkkänä »vastaisella simulla.
Me päätimme sentiihden pystyttää leirimme lähellä mii-
hiiistii kylää, joka on lakson pohjoisella puolella lvasta-
piiiitii Afkaa.

Meidän miehemme emät tahtoneet mennä edes niin-
tään kaimaksi, waan sanoilvat miettiviinsä seisahtaa lähellä
toista kylää, joka oli noin puolentoista penikulman päässä
siitä kylästä, jossa me olimme päättäneet ottaa yösiamme.
Kun emme suostuneet heidän tuumaansa, rupesiwat muu-
tamat heistä riisumaan muuleja ja sanomat, että me
saimme mennä niin pitkälle kuin tietä kesti. H:ra Tay-
lor antoi silloin noiden uppinistasten johtajalle omalla
kädellään niin tuntuman muistutuksen, että miehen roh-
keus masentui ja ettei hän enää yrittänyt estää meitä
matkaamasta, maan sieppasi turbanin päästänsä ja meni
ylös muorille, huutaen täyttä kurttua.

Me ilmoitimme noille muille miehille, että olimme
päättäneet matkata ylhäällä mainittuun kylään saakka
ja että he samat joko jäädä tähän tahi seurata perästä,
miten maan tahtoimat.

Kun olimme saapuneet kylään ja olimme odottaneet
pari tiimaa tuliwat kaikki miehemme perästä päin. Olisi
woinut luulla heidän nyt olelvan jotenkin raitvoissaan,
mutta niin ei ollut laita. Arabialaisen lviha on tuima,
mutta lyhyt-aikainen. Eräs mies, jota aamulla tappelun
aikana olin kurittanut, tuli, kun nyt taas tapasimme toi-
nen toisemme, suorastaan minun luokseni, tarttui minun
käteeni ja pudisteli sitä sydämellisesti, ikäänkuin olisi hän
tahtonut pyytää anteeksi ja kiittää minua siitä mitä olin
tehnyt. Minä pudistin myös sydämellisesti hänen kät-
tänsä ja osoitin itseäni niin ystiilviilliseksi kuin mah-dollista.

Ala-puolellamme olemasta laksosta saa Adonis-
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wirta alkunsa, joka on wiehättiiwin kaikista Libanonin
»virroista.

Se kuohuu esille suuresta pimeästä rotkosta, joka
on kappaleen matkaa ylhäällä sen wuoren siwulla, josta
lakson itäinen puoli alkaa.

Lähde on lvedenputouksen kaltainen, jonka malkea-
wahtoiset aallot siirtyivät alastomia kallioita wastaan ja
putoamat alas suuria äkkijyrkkiä törmiä myöten, jossa
mesi jakautuu ja tekee useampia putouksia toinen toisensa
wiereen.

Sitten juoksee wirta kohisten edelleen lakson poh-
jassa ja runsain kasmullisuus kaunistaa sen rantoja.

Me käwimme seuraamana päiwänä tämän mirrcm
ylitse siltaa myöten, jonka luonto oli tehnyt kallionloh-
kareista.

Näky, joka meitä^täällä kohtasi, oli todellakin suu-
renmoinen. Tuolla oli edessämme tuo sylvä rotko, jonka
pimeästä sisuksesta tuo ivahtoama lvcdenpaljous pursui
esiin. Itäpuolella rotkon kohosi lumella peitetty Surmin,
joka on Libanonin korkeimpia kukkuloita, ja juurikun me
katselimme tätä uhkeata luontoa, ympäröi mahtama pilmi
muoren korkean huipun. Tämä ilmaus antoi meille jon-
kinlaisen käsityksen Sinain wuorella häilymistä pilmistii,
joista lain salamat leimahtelimat, ja kirkastuksen wuorella
ilmaantuneesta pillvestii, josta kuului: »tama on minun
rakas poikani, johonka mina mielistyin: häntä tuuttaat".

Täältä katselimme me pitkin tuota kaunista kallioista
laksoa, jonka pohjassa tuo kirkas ivirta lvierieli, tuottaen
siunausta ympärilleen ja täyttäen lakson lvetensii kohinalla.

Me näimme enemmän kuin lviisi ivnoripuroa, jotta
syötsyilviit alas äyräitä myöten ja enensilviit wirran wettii.

Ihan päälähteen ivieressii on muutamia Venus-temp-
pelin raunioita.

Lähtien Libanonin kauniimmasta laksosta eteni mei-
dän karawani tuota epätasaista tietä pitkin, milloin ka-
wuten jonkun wuoren harjanteelle, milloin laskien alas
johonkin sylviiiin laksoon. Joka paikassa kuulimme kos-
kien kuohunaa ja näimme mahtoamia putouksia. Siellä
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täällä waappui jonkun sylviinteen äyräällä hywin rakettu
kylä keskellä iviljeltyjii penkereitä ja tuuheita istutuksia.

Iltapuolella piiiwiiä saawuimme sywään laksoon,
jonka pohjassa kohisi wiikewii wirta. Tämän wirran ylitse
käwi mahtawa silta, joka oli kumminkin 60 jalkaa kor-
kealla yli meden. Luonto itse on tehnyt tämän sillan
yhdestä ainoasta kallion-lohkareesta.

Me käwimme alas wirran rannalle ja katselimme
sieltä tätä kaarelvaa siltaa, joka alhaalta päin katsoen
näytti kuin olisi taitama kimenhattaaja sen muollut.

Kun iltapuolella piiiwiiä olimme sitvunneet erään
sylviin ongelman ja talvallisuuden mukaan ratsastimme
kappaleen mattaa karamallimme edessä, emme huomanneet
että miehemme poittesimat toiselle tielle tuin me. Me
erosimme sillä tawoin toinen toisistamme, ja suurin »va-
hinko oli, ettei Ali tänä päiwänä matkustanut meidän
seurassamme, maan seurasi muuleja. Meillä oli muas»
samme ainoastaan kolme miestä ja kolme muulia.

Niimiit miehet eimiit tietäneet tietä. Me käwimme
sentiihden warsin eksyksiin ja kuleksimme kaulvan aikaa
sinne tänne ivuorilla, löytämättä miehiämme.

Mi miehistämme tuskaantui wihdoin ivimmaisesti.
Hän hyppäsi alas muulinsa selästä, Miskasi turbaninsa
maahan, kohotti kätensä taimasta kohden ja huusi Allah
lvoimllinsa perästä. Hän sieppasi sitte ison iveitsen ja,
«hotellen sillä taulaansa, silmäili hän meitä hetken aikaa,
nähdäksensä minkä waikutulsen hänen hurja epiitoitvonsa
meihin teki. Kun me laitti nauroimme sydämemme poh-
jasta, pisti hän iveitsen ivyöhönsii, pani turbanin pää-
hänsä ja tuli warsin lewolliselsi.

Me pitkitimme sitte umpimähkäistä matkaamme,
toilvossa, että kohtaisimme taas miehemme, mutta kun
aika sai kuluneeksi ja ilta oli tulossa, pelkäsimme ettemme
sinä päiwänä enää saisi heitä tatvata.

Koska meillä sentään oli kolme muulia muassamme,
emme olleet ilman muonaivaroja. Kun kokkia ei ollut,
lupasi yksi kumppaneistamme lvalmistaa sopan, toinen
liharuo'an, kolmas jiittiruo'an, neljäs teen, lviides lupasi
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»valmistaa leiripaikan ja koota puita j. n. e. Sillä ta-
woin toilvoimme tulemamme toimeen niin hywin kuin
mahdollista.

Tämän piimiin olimme kokonaan pilwien keskellä,
jotta peittmiit näitä korkeita wuoren harjoja, niin ettemme
nähneet montaa syltiiii ympärillemme, ja tämä tietysti
pahensi meidän tilaamme.

Kuleksittuamme tällä tawoin sinne tänne hywän ai-
taa, saimme wiimeintin tuulla kulkusten kilinän. Me
käwimme ääntä kohden ja saimme iloksemme nähdä tult-
kimme ja miehemme, jotta myös iloitsmat niihdessiinsii
meitä.

Leirimme pystytettiin illalla lähellä kylää, nimeltä
Meshara, joka oli korkealla muorien keskellä.

Tänä päiwänä olimme tawanneet isompia ja mä»
hempiii joukkoja aseellisia miehiä, jotta joko tuliwat tahi
menitviit sotuun, joku nyt riehui purhaallansa meidän lä-
heisyydessämme.

Seuraama piiiwii oli sunnuntai, jonka me mietimme
lemiiten tällä paikalla. Tänäkin päiwänä olimme pilwien
peitossa, ja ilma oli kylmä ja wilwatta.

Ali ja pasurimme sairastumat iitisti ju muutamat
mattatumppaneistanitin tunsimat itsensä pahoin-woiwitsi.

Seuramvanu päiwänä piti meidän saapuu Beiru-
tiin, ju oli meillä siis enää muun yksi päilviimutka jätillä
pyhässä muussa.

Omituisilla tunteilla käwimme iviimeisen kerran le-
mulle teltteihimme, joita olimme käyttäneet kolme kuukautta
aikaa.

Seuraamana päiwänä otimme alas siirtonaiset ma-
jamme, joita emme koskaan enää tulleet käyttämään. Me
astuimme helvostemme selkään ja alotimme miimeisen
piiilviitnatkamme.

Hetten-aikaisen matkustuksen perästä tuli Välimeri
uudestaan niikylviin, ja muutaman piimiin kuluttua saimme
taas keikkua sen sinisillä aalloilla. Meidän mattamme
Itämailla käwi loppuansa kohden. Tämä ajatus oli niin
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outo. Me olimme iloiset ja kiitolliset, samalla kertaa
kuin sydän oli täynnä kaipausta.

Koko joukkoja aseellisia miehiä näkyi lakkaamatta
sinä päiwänä, ja kylissä oliwat asukkaat koossa ueuwot-
telemassa millä tawoin parhaiten lvoisilvat puolustaa it-
seänsä noita yhä liihenetviii lvoitollisia Druseja wastaan.
Me olimme nimittäin Maroniitein alueella, juuri lähellä
kyliä, jotka sota jo oli hiilvittiinyt.

Nuot ihmis-rautat, jotka me täällä näimme, tuli-
wat muutamain piimäin perästä kurjalla taivalla teuras-
tettamilsi. Nuot kauniit, hywinwoiwat kylät runsasten
istutustensa kanssa tuliwat pian tulenliekkien saaliiksi.
Hotellimme katon päältä Beirutissa saimme sittemmin
katsella tätä kamalaa polttoa.

Me tulimme wihdoin alas sylviiiin laksoon ja seu-
rasimme Koirajoki-nimisen wirran pohjoista rantaa, kun-
nes lviimein saawuimme Välimeren rannalle.

Me käwimme yli wirran «mollista ivanhaa kilvi-
siltan myöten. Täällä oli useampia satoja aseellisia mie-
hiä koossa. Useat niistä terlvehtilviit meitä; ci yksikään
meitä millään tawoin häirinnyt.

Eräällä wuorella lähellä merenrantaa löytyy koko
joukko Phoinittlaisia kallioon hakattuja kirjoituksia ja tu-
mia. Me seurasimme nyt Välimeren rantaa ja kohta-
simme yhtä mittaa aseellista mäkeä.

Me saamuimme onnellisesti Beirutiin, ja ratsastim-
me Bellelvue nimiseen hotelliin. Siellä astuimme lvii-
meisen terran alas hemostemme selästä, ja meidän muisto-
rikas, pitkiillöinen ja waiwalloinen ratsastuksemme oli
loppunut.



Kun karamallimme saapui Beirutiin, oli tulttimme
ja pasurimme hymin huonossa tilassa. Hra Botcharby
sairasti myös immeisen päimämattan aikana ja maikeroi
suuresti. Hän pantiin kohta muoteelle, eikä laumoja mii-
pynyt, ennenluin hän meni tunnottomaksi ja rupesi hou-
railemaan.

Kahdeskolmatta <FuKu.
SeinMll Mcnlllln.

Ilman-ala on Syriassa tähän ivuoden-aikaan erin-
omaisen määrällinen, erittäinkin Europalaiset maipumat
helposti komiin, usein kuolettamiinkin, taudinpuuskiin.

Mc lähetimme kohta noutamaan lääkäriä, sairaita
hoitamaan. Tohtori Barklay (tuon ennen mainitun, sa-
man-nimisen, Jerusalemissa asuman tohtorin poika) antoi
meille hymäii toimoa sairasten parantumisesta.

Hän kertoi, että piiimiiii ennen, kuin me saamuimme
Beirutiin, eräs englantilainen pappismies, hra Baker,
oli kuollut siellä Syrian kuumetautiin. Hra Baker oli
Jerusalemissa samaan aikaan kuin me, ja oli sitte sairas-
tanut matkalla Libanonin muorelta ja oli tuotu tunnot-
tomana Beirutiin.

Beiruti on erinomaisen kauniilla asemalla juuri
meren rannalla. Kaupunkia ympäröimät runsaat ja cma-
rat istutukset. Lakeutta, jolle se on rakettu, rajoittamat
idässä, pohjoisessa ja etelässä Libanonin mahtawat wuoret.

Itse kaupunki on rakettu erään töyrään lvierteelle,
joka nousee tältä lakeudella. Mereltä päin katsoen niiyt-
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tää sentiihden Beirut kauniille, matteine huoneincen ja
lvihannoilvine puutarhoineen.

Myöskin Muhamedilaisten hautausmaat oivat erin-
omaisen kauniita; niissä nähdään alinomaa itkewiii nai-
sia haudoilla, sillä tämä suremiuen kuuluu hautaustcmp-
puihin.

Kun illalla, piiiwiiä jätteen tulomme, nousimme ylös
hotellin katolle, nauttialsemme tuota suloista lviileyttii,
näkyi jo joukko isoja tulipaloja wuorilla. Drusilaiset oli-
wat nimittäin sytyttäneet Maroniitein kylät tuleen. Näi-
den tulten ympärillä näimme heidän pyssyistänsä lähte-
miä leimauksia, ja sota riehui uiin lähellä Beirutia, että
seltviisti woi kuulla pamaukset.

Me näimme kylän kylän perästä syttymän tuleen,
ju ivoimme sellviisti eroiltua kuinka sodan-lietti leweni
lelvenemistiinsii Maroniitein alueella.

Niimiit tulet paloilvat palamistansa niiden kuuden
piimiin kuluessa, jotka me Beirutissa lviimyimme, ja Li-
banonin kukkulat olimat kaiken aikaa lvahtvan salvupilmen
peitossa.

Koko joukkoja kodittomia naisia ja lapsia tulivasi
alas muorilta, ja me näimme heitä ryhmittäin kokoontu-
neena kaduilla tahi ahdistettuina ahtaisin höttelöihin, joissa
säiiliwii talon-omistaja oli antanut heille majapaikan.

Muutamana päiwänä joutui kaupunki suureen häm-
mästykseen. Huhu oli nimittäin lelvinnyt, että Beiru-
tissa asumat Muhamedilaiset, jotta tietysti ftitilviit Dru-
sein puolta, olimat koossa neumottelemassa, kiiyttiiisilvätkö
nyt tilaisuutta, tappaaksensa kaikki kaupungissa olemat
kristityt.

Tätä kokousta pidettiin iltapuolella piiiwiiä ja tiet-
ty oli, että jos he oliwat päättäneet ryhtyä teloitukseen,
»verilöyly oli alkawa seuraawana yönä. Me menimme
sentähden lewottomina maata sinä iltana, peläten yön
kuluessa heräiilviimme pyssyn-paukauksista ja kuoleman-
parjauksista.

Europan konsulit oliwat lähettäneet sanansaattajia
lähimpiin paikkoihin, joissa heidän kansalaisillansa oli sota-
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lamoja, kehoittamaan näitä niin pian kuin mahdollista
purjehtimaan Beirutiin.

Iö sai kumminkin kuluneeksi hiljaisuudessa ja aa-
mulla, kuu juuri olimme nousseet, kuului muutamia jyte-
äin tanunlliu jyräyksiä. Kaikki Europalaiset hengittimiit
taas mapaammin, sillä me arlvasimme että tämmöisiä
laukauksia lähti ainoastaan jostakin Europalaisesta sota-
lamasta. Kun tulimme hotellimme katolle, saimme niih-
diittin uimollisen Venäläisen linjuluilvun, ju me katselim-
me sen monia kanunaportteja jonkinlaisella turmallisuuden
tunteella. Nyt eiwiit Muhamedituiset olisi uskaltaneet ivuo-
dattaa Europalaisten iverta, tvaitta kuinkin olisiwat eili-
sessä neuivottelusslllln päättäneet, sillä Europalaisten kuulat
olisiwat pian tasoittaneet heidän kaupunkinsa maan tasalle.

Meidän oli odottaminen kuusi päilviiii Beirutissa,
sillä se höyrylailva, jolla me aioimme matkata ei ollut
wielii tullut.

Se tuli miimeinkin laumantai-iltana, ja sunnuntaina
oli se pitkittiilvii mattaansa Smyrnaan. Mc malmisiim-
me itsemme siis lähtöön.

Osa aseistamme ja muista kapineistamme, joita
matkalla olimme käyttäneet, myytiin ja osa lahjoitettiin
tulkillemme.

Ali parka oli wielii kolvin huonona, kun me hänen
jätimme; kuitenkin näytti hän oleman mähiin parantumi-
seen päin. Hän ynnä kottimme ja vasurimme, jotkakaikki
kolme olimat Kairosta, aikomat nyt mitä pikemmin pa-
lata sinne takaisin höyrylaimalla. Matkarahaksi olimme
me, jo Kairossa suostutun sominnon mukaan, antaneet
heille yhden kuukauden palkan, että heillä olisi ollut jotakin
jäämään. Me erosimme heistä niinkuin hymistä ystii-
Mistii erotaan; erittäinkin tuutui minusta katkeralle sanoa
»jiiähywiisti" Alille. Hän pyysi minua silloin, että jos
minä tapaisin jonkun maanmiehistäni, joka aikoi Itämaille,
minä kehoittaisin häntä ottamaan Alia tulkiksi; ja minä
luulen, ettei matkustaja, joka aikoo retkeillä Egyptissä,
erämaassa ja Palestinassa, moi löytää parempaa tulkkia,
kuin Ali Hagasai Kairosta on.
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Sunnuntaina Kesäkumi 3 p:na piti meidän jättää
Syrian rannikko. Laulvantaina sälytimme me jo kapi-
neemme kotoon ja laitimme kaikki tvalmiiksi lähtöön, saa-
daksemme olla sunnuntain leivossa.

Me olimme aamupuolella Piiilväii Saksalaisessa
jumalanpalwelutsessa, jota pidetään täällä joka sunnuntai.

Syötyämme piiilviillistä Ruotsin konsulin luona,
astuimme kohta piiitvällisen jälkeen laitvaan. Hämärässä
nosti »Afrika" ankkurinsa ja johti kulkunsa Välimerelle.

Ilma oli erinomaisen kaunis. Aurinko oli juuri
laskenut ja kuu ivalaisi haikeasti Itämaan rannikkoa, joka
nyt katosi yhä syivcmmiille mereen. Vielä näimme kui-
tenkin Libanonin mahtawat kukkulat Maroniiticn kylistä
liihtelviin sulvun peitossa. Vihdoin katosi sen iviimeinenkin
haamotus. Pyhä maa sanomattomille muistoineen jäi
taaksemme. Meidän matkustuksemme siinä maassa, nuot
kalliit hetket, jotka me siellä olimme mieltäneet, meidän
Mllihtelemaiset kokemuksemme siellä — kaikki tämä oli nyt
kuin yhtäkkiä kadonnnt kaunis unelma.

Me keinuimme taas Välimerellä, joka tällä kertaa
oli marsin lyyni ja rauhallinen. Kun edellisellä kerralla
purjehdimme yli tämän meren, saimme tilaisuuden ihme-
tellä sen mahtalvia, kuohumia aaltoja, joita talmimyrskyt
ajelilvat. Nyt osoitti se itsensä kaikessa kelvollisessa suu-
ruudessaan.

Pitkät mainingit liituttelilvat meidän alustamme
hiljalleen.

Seuraamana päiwänä ankkuroimme me Nikosian
eli Leukosian, Kypron pääkaupungin satamassa.

Joukko lipuilla koristettuja purjetveneitä, täynnä
ihmisiä, ja soittokuntia keralla, seilaili edes takaisin kau-
pungin edessä. Täällä »vietettiin nimittäin niin kutsuttua
»Venus-juhlaa", jota joka kewiit aina muinaisista ajoista
asti on »vietetty tällä saarella Venus-jumalattaren muis-
toksi, jonka mytologia sanoo kerran syntyneen täällä me-
ren wahdosta.

Vesi on heleän sininen lväriltiiän, joka on jotakin
omituista tälle merelle.
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Tiitii juhlaa on imetetty, omituista kyllä, sittekiu
kun saaren asujamet omat tulleet kristityiksi.

Me astuimme maalle ja hamaitsimme kaupungin
oleman ihan täynnä ihmisiä, jotka olimat tulleet tviettii-
miiiin juhlaa.

Tämän saaren simusi Paamali matkallaan Romaan :

„Kvin me sieltä laskimme ulos, niin me purjehdimme
Kyprin ohitse, etta mastatuulet olimat" (Apost.-T. 27: 4).

Jätettyämme Kypron, näimme mielä kaiman aikaasen Mllhtamat wuoret, joiden korkein kukkula on tuo kuu-
luisa Olympos.

Paitsi kolmea Amerikalaista matkakumppaniamme,
oli useampia englantilaisia matkustajia lailvassa, ja aika
kului rattosaan tutiamallisissa keskusteluissa, joilla ilmoi-
timme toinen toisillemme mitä kokemuksia kukin oli tehnyt
matkallaan ja mitä paikkoja olimme nähneet.

Ilma oli yhtä mittaa kaunis ja meri tyyni kuin
edellisenä päiwänä.

Sumun piiiwiin illullu, jolloin Kyprosta lähdimme,
tuli muutamia Vähä-Ansinn lvuorin näkylviimme, kun
tuon mnhtntvnn Taurus-selänteen kukkulat kohosmat ylös
merestä.

Varhain seuraamana aamuna saamuimme Rodos-
saareen, jonka olimme nähneet ainoastaan kaukaa, kun
edellisellä erällä purjehdimme yli Välimeren. Meidän
laimamme ankkuroi nyt Rodon kaupungin satamassa, jossa
meillä oli tilaisuus nousta maalle mahaksi ajaksi.

Me kohtasimme siellä erään Ruotsalaisen, tohtori
Hedenborgin, joka tätä nykyä asuu tällä saarella.

Alus iviipyi maan täällä puolentoista tiimaa ja
ohjasi täältä kuttunsa pohjaan päin. Me matkasimme
nyt keskeltä Kos-saaren ja Aasian niemekkeen Halikar-nasson mölistä, ja joka taholla ympärillämme näkyi suu-
rempia ja mähempiii saaria, jommoisia tuolla kauniilla
Arkipelagolla on yltä kyllin.

Koko sen piiimiikauden oli ilma ihana ja illan päälle
näimme taas luon korkean ja kallioisen Pathmos-saaren,
jossa Johannes kirjoitti Ilmestyskirjansa. Auringon las-
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keissa oli aluksemme saawuttannt tuon wielii korkea-wuo-
risemman Samos-saaren.

Varhain seuraamana aamuna tulimme me Smyr-
naan, jossa wiiwyimme kaksi päiwää, odottaen sitä höy-
rylailvaa, joka täältä oli wiewii meidät Kreettalaisessa
Arkipelagossa olelvaan Syra-saareen, josta saaresta sitte
meidän mattamme oli menewii höyrylaiwalla Pireoon,
Athenan satamaan.

Me tapasimme Smyrnassa Ruotsin konsulin Hra
van Lennep'in ja teimme tuttalvuutta useampain täällä
asumain opettajain ja liihetyssaarnaajain kanssa.

Smyrnassa sanoimme »jiiiihytviisti" kolmelle erä-
maanmatkakumppanillemme, jotka »Afrikalla" aikoimat pit-
kittää mattaansa Konstantinopoliin, ja me astuimme Im-
peratore nimiseen höyrylailvaan, joka oli mielvii meidät
Syraan.

Molemmat höyrylaimat lähtimät samaan aikaan
Smyrnasta ja seurattuamme toinen toistamme hetken ai-
taa, ohjasi nyt tultunsa tumpitin suunnallensa, he Pohjo-
seen päin ja me lounaan. Me multasimme Mamillem-
me, niin tuuman tuin hiukankin heitä näimme — me em-
me luultalvasti enää koskaan tulleet näkemään noita rak-
kaita mattatomereita, paitsi Doughty'a, jotaKonstantino-
polista aikoi matkata Athenan kautta Parisiin ja luuli
saapumansa sinne, ennenkuin me olimme jättäneetkaupun-
gin, sillä sinne mekin aioimme Athenasta.

Me läksimme Smyrnasta Kesäkuun 9 p:nii ja jä-
timme siis Aasian. Seuraamana aamuna saamuimme
Syraan. Tuuli puhalsi nyt jotenkin tuimasti, niin
että laima rupesi keikkumaan.

Syran saarella on hymii satama, ja siellä oli hywin
rakettu, kukoistalva kaupunki erään korkean kallion »vier-
teellä.

Me astuimme täällä lviihiiiseen höyryiveneeseu joka
käy Syran ja Athenan tviiliii.

Tuuli kiihkeni kiihkenemistään päiwän kuluessa ja
illan päälle puhalsi puolittain myrsky. Hämärässä nosti
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Alus keikkui kuin pieni lastunen noilla korkeilla aal-
loilla, emmekä me olleet laumoja aikoja kulkeneet, kun jo
yleinen merikipu rupesi tvaiivaamaan matkustajia.

Kolo joukko saaria näkyi joka taholla ja niiden mö-
listä kiiti meidän pieni sukkela höyrymeneemme, huoli-
matta sekä tuulesta että aalloista.

Seuraamana aamuna heräsimme me Pireossa, ja
tunnin aikaa matkattuamme Maunuilla saamuimme Athe-
naan, jota joka taholta ympäröimät rauniot Kreekanmaan
suuruuden ajoilta.

Athenassa on tätä nykyä noin 30,000 asukasta.
Kaupunki, joka ivapautumissodan aikana kärsi paljon Turk-
kilaisilta, on nyt lvaftlluden aikana suuresti hyötynyt,
ja yksistään lviimeisten neljäin lvuotten kuluessa on mel-
kein kokonaisia katuja ikäänkuin noussut maasta.

Niimät uudemmat kadut owat erinomaisen kauniita.
Rakennukset niiyttälviit isoilta wiehiittiiwiltä huiviloilta
ja noita lelveitä katuwierustoja warjostawat puistot.

Kuninkaan linna on suuri nelikulmainen rakennus
lvapaalla, ylhäisellä asemalla; se ei ole tehty minkään erit-
täin kauniin rakennustalvan mukaan.

alus ankkurin ja me läksimme tuolle awonaiselle, aaltoi-
lelvalle merelle.

Uusi kaupunki on rakettu samalle paikalle, jossa
lvanha Athena kerran seisoi, ja monet ja suuret owat sen
mielä jätillä olewat jäännökset. Näiden taittein kertomi-seen kuluisi paljon aikaa ja kertomus paisuisi pian suureksi
kirjaksi.

Kaikista näistä raunioista lvetiiä niin kutsuttu Akro-
polis kaikkeni ensiksi matkustajan huomion puoleensa. Tä-
mä kaunis maailmanmainio raunio, eli raunio-ryhmä,
on töyräällä, joka nousee 150 jalkaa yli sen lakeuden,
jolle Athena on rakettu.

Tämä temppeli seisoi keskellä ivanhan kaupunkia ja
näkyi sen jokaiseen paikkaan.

Keskeltä Akropolista nousee Parthenon,Minerwalle
pyhitetty temppeli, jota temppeliä kaunisti jumalattaren
kuiva, jonka Phi dias oli tehnyt kullasta ja elfenluusta.
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Myöskin Kekropium löytyy täällä, ja sanotaan Ke-
krop'in makaaman haudattuna sen alla.

Akropolin lounaisessa kulmassa löytyy mahdotto-
man suuren teaterin jäännöksiä, jota teateria nimitetään
Herodes Atticon nimellä.

Useat osat näistä merkillisistä raunioista omat
mielä jotenkin säilyneet, mutta kokonaisuudessaan omat
ne hywin turmeltuneet sen kautta että noita entisiä temp-
peleitä eri aikoina on muutettu linnoituksiksi, ja muinais-
jäännökset owat kärsineet paljon lvahinkoa niistä piiri-

tyksistä, joita nämiit iviistingit tuontuostakin olvat kes-
tää saaneet.

Noin lviisi sataa astella Akropolista on Thesey'n
temppeli, jota rakettiin muutamia lvuosia jälleen Sa-
lamin tappelun Kimonin, Miltiadelsen pojan, toimella.
Tätä temppeliä käytetään nyt Athenan museumina ja on
ihan täynnä kumia ja muita muistomerkkejä.

Temppeliä ympäröimät pylmiisrimit, joiden joukossa
seisoo mielä 30 Dorialaista pylmiistä melkein ihan eheinii.Noin miisisataa askelta kaakkoon päin Akropolista
seisoo 16 mahdottoman suurta pylmiistä, jotta omat mel-
kein ainoat jäännökset tuosta yhtä ihanasta kuin suurem-
moisesta temppelistä, joka kerran kaunisti tätä paikkaa
ja joka oli pyhitetty Jupiter Olympiolle.

Ilissus-joen itäisellä rannalla löytyy mielä toinen
temppcliraunio, jota muinoin kutsuttiin lvirran nimellä.

Muuten koristamat Athenaa wielii seuramvat rau-
niot, nimittäin: »tuulien torni", »Dorilainen portti",
„Lysikratin ja Trasyllin muistopatsaat", ynnä koko joukko
muita ivanhain Kreettalaisten ihmetcltälviin rakennustai-
don tuotteita.

Täällä kohouu toinenkin suurenmoinen raunio, jonka
arlvcllaan oleivan Hadrianon uljaan Pantheoitin
jäännökset.

Lähellä Pantheonia owat tuon ihanan Eudethe-
untin rauniot.

Me wiiwyimme ainoastaan neljä pciilviiii Athenassa,
sillä meidän mielemme hehkui kotimaahan ja ilman sitä
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oli kuumuus täällä melkein sietämätön. Ulkoilmassa ei
»voinut käydä keskipiiitvän aitaan, waan oli meidän täyttä-
minen aamu- ja ilta-hettiii kaupungin ja sen muinais-
jäännösten katselemiseen.

Athenassa tapasimme kuuluisan maalaisemme neiti
Fredrika Bremerin. Hän oli oleskellut täällä jo
kaulvan aikaa, mutta aitoi mielä lviipyii Kreetan maalla
ivuoden aikaa.

Tuo kaunokirjallisuutta harjoittawa nainen teki nyt
kertomusta olostaan Kreetan maassa.

Kesäkuukaudet aikoi hän käyttää matkoilla ympäri
Artiftelagon saaristoa, jota retkeä lvarten kuningas Otto
oli antanut höyrymeneen hänen kiiyttiiäksensii.

Me puhuimme paljon Ruotsista, jota maa oli
meille kaikille rakas. Neiti Bremer kertoi yhtä ja toista
neljä-lvuotisitta matkoiltaan ulkomailla.

Eräällä kiiivelyllä jonka me teimme kaupungissa jasen ympäri, osoitti neiti Bremer meille kaikki ne eri pai-
kat, jotka siiilyttiilviit muistoja Krcekan maan suuruuden
ajalta, ja jotka hän pitkällisen tiiiillii-olonsa aikana täy-
dellisesti oli tullut tuntemaan.

Eräällä itäpuolella ajoimme L. ja minä ulos kau-
pungista lähellä kaupunkia olelvalle kedolle, jonne muuta-
mia tuhansia miehiä sotaiviikeii oli koottu.

Kuningas Otto tuli illalla sinne hetvosen selässä
ja hänen seurassansa oli koko joukko herroja. Hän rat-
sasti ympäri kedon, termehtien sotajoukkoja, jotta sitte mars-
simat hänen ohitsensa.

Kuningas oli puettu Europalaiseen unmormuun,
hänellä oli höyhentupsuinen kolmikulmainen hattu päässä,
mutta muutamat hänen seuralaisistansa oliwat puetut noi-
hin koreihin kreettalaisiin lvaatteisin.

Omituista oli nähdä Kreettalaisten sotamiesten
ekseeraalvan. Ajatus lensi ehdottomasti takaisin kaukaiseen
muinais-llikaan, jolloin Kreettalaiset uroot tcttlviit ihme-
teltiilviii töitä, jolloin Kreetan maan mallat joko yhteisesti
sotimat „Barbareja" wastaan, tahi taisteliivat keskenänsä
toinen toisensa kanssa.
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Kreettalaiset Epikureit ja stoalaiset philosophit rii-
telilviit hänen kanssansa, ja muutamat sanoimat: mitä
tämä lipilaari tahtoo sanoa? Mutta muut sanoimat: hän
näkyy tahtoman outoja jumalia ilmoittaa.

He ottimat lviimein hänen kiini ja weiwiit oikeuden
puittaan ja sanoimat: emmekö me mahda tietää, mikä
uusi opetus tämä on, josta sinä puhut?

Niin Paalvali seisoi keskellä oikeuspaikkaa ja sanoi:
»Athenan miehet! minä näen teidät kaikissa kappaleissa
epäjumalisiksi! sillä minä kamelin tässä ympäri ja katselin
teidän jumalanpallvelustanne, ja löysin yhden alttarin,
jossa oli kirjoitettu: tuntemattomalle Jumalalle.
Jota te siis tietämättä pallvelette, sen minä teille ilmoi-
tan" (Apost. T. 17: 15—23).

Niin rupesi Herra tässä temppeleillä koristetussa
kaupungissa lvalmistamaan itsellensä elämää temppeliä
julistamalla sitä »emankeliumia, joka on Jumalan ivoima
itsekullekin liskomaiselle autuudeksi, ensin Juvalaisille niin-
myös Grekiliiisille" (Rom. 1: 16), ja elämä kristillisyys
rupesi juurtumaan ja kasmamaan Kreetan klassillisella
maalla.

Liihetysrettilläiin tuli Apostoli Paamali myöskin
Athenaan. Hänen henkensä syttyi täällä, kun hän näki
kaupungin aiman epäjumaliseksi.

Hiin lviiitteli Juvalaisten kanssa heidän synagogas-sansa ja turulla joka piiiwii niiden kanssa, jotka sinne tu-
liwat totoon.

Mutta ei ainoastaan itilvanhoja muistoja herännyt
mieleen, näitä sotureita katsellessa, waan ajatuksiin juoh-
tui myös tuo rohkea wapautumisen sota, jollointuo pieni
Kreekanmaa suurilla ponnistuksilla heitti hartioiltansa
Turkkilaisten ikeen.



Tämä höyrylllilva oli iso kolmemastoinen alus ja
kuului niiden lailvain joukkoon, jotka käymät Marseillen
ja Konstantinopolin milliä.

Ennen puottapiiimiiii nostimme me ankkurin ja läk-
simme Aegina-l ahteen. Ilma oli tänään kaunis, ja
»Danube" miilsi uljaasti edelleen, seuraten Kreekunmuun
rantoja.

Seuraamana sunnuntaina katosi »viimeinen Kreetan
niemeke näkymistämme ja me ohjasimme kulkuamme län-
teen päin Messinan salmea kohden. Puhalsi jotenkin
lvahma tuuli, mutta siitä ei ollut apua, sillä se oli
maolainen.

Perjantaina Kesäkuun 15 p:nii jätimme marhain
aamulla Athenan, noustuksemme Pireon satamassa Frans-
kalaiseen höyrylaimaan, joka oli »viemä meidät Marseil-
leen.

Kolmaskolmatta <-suKu.
Holimnl^ll Ällicnaslli Tu^olmiin.

Seuraamana piimänä puolipiulviin aikaan tuliwat
Kalabrian wuoret näkywiimme ja me purjehdimme niiden
kohdalla koko iltapuolen piiiwiiä. Vähiiu ajan kuluttua
saimme nähdä suoraau edessämme tuon mahtaman tulta-
suitseman Aetnan muoren Sisilian saarella. Vuori, joka
on noin 10,000 jalkaa korkea, on kolmikulmainen ja näyt-
tää luonnolliselta jiittiliiis-pyramidilta.

Mc lähenimme nyt lähenemistämme Messinan sal-
mea ja näimme Kalabrian muorilla joukon sotalviien mar-
tiatulia. Frans II oli nimittäin lähettänyt tänne sota-
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miehiä, estiiiitsensä Garibaldia lvoittorettclliiiin lähene-
mästä Neapelia. Tämä sankari oli nyt uskaliaisten
mapaajouttoinsa kanssa matkalla Palermosta Messinään.

Oli jo pimeä, kun ankkuroimme messinan satamassa,
jossa lama wiipyi yötä. Kaupunki näytti autiolta. Kuitti
asukkaat, jotka joinkin moilvat, oliwat lähteneet tiehensä,
peläten tuon tätä nykyä riehuwan lvapaus-sodan aikana
iverisiii tekoja täällä tapahtumaksi. Näkyi melkein maan
sotcmiikeii ja eräällä kedolla kaupungin mieressii ekseerasi
Neapelilaisia sotajoukkoja.

Kaksi höyrylaimaa saapui satamaan, tuoden tulles-saan osan sitä kuninkaallista sotcmiikeii, joka oli antaunut
mangitsi Palermossa.

Me läksimme nyt marhain aamulla Messinan sata-
masta ja ohjasimme kulkumme yli Tyrrhenan meren
Bonifacion salmea kohden, joka eroiltua Korsikan ja
Sardinian. Ilma oli yhtä mittaa kaunis, ja nuo rau-
halliset illat merellä olimat niin miehättätviit, että kaipa-
uksella miimein jätimme laimankannen, mennäksemme le-
mulle kojuumme.

Keskimiiton aamulla matkasimme tuon kauniin, kal-
lioisen salmen liipitse Korsikan ja Sardinian wälillä. Kun
taas tulimme aivonaiselle merelle, nousi raitis, myötäinen
tuuli. »Danube" kohotti purjeensa ja tuulen ja höyryn
emulla kiiti lama Franskan maan rannikkoa kohden.

Kello 8 seuraamana aamuna ankkuroimme Mar-
seillen saamassa.

Kun nousimme maalle täällä, tuntui meistä ikään
kuin olisimme ihan lähellä rakasta kotimaatamme. Vilpas
höyrymeturi oli pian micmii meidät tutuisin Itämeren
rannoille.

Me wiiwyiinme ainoastaan yhden piiiwiin Mar-
seillessa — tässä suuressa kauppakaupungissa, jossa pi-
ammiten jokainen ajattelee waan ansaituksensa rahoja ja
jossa muukalaisilla tawallisesti on sanomattoman ikiiwii.
Meistä tuntui kuitenkin tämä piiiwii liian lyhyeltä, sillä
meille onnistui täällä tawata muutamia tuttuja maan-
miehiiimme, joiden seurassa hetket kulumat rattosaan.
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Me käwimme eläin-tarhassa ja useissa muissa kau-
pungin känneissä istutetuissa paikoissa, ja syötyämme
piiitvällistii maanmiestemme seurassa, läksimme rautatien
pysäyspaittaan, Mlltkataksemme sieltä pika-junalla suoras-
taan Parisiin.Iltapuolella seuraamana päiwänä saawuimme tähän
kaupunkiin ja olimme nyt maltiollisen elämän keskustassa.
Tuo hyörinä täällä näytti meistä niin omituiselta ja me
emme woineet olla lvertaamatta tämän mailman pää-
kaupungin melskettä ja tuota häiritsemätöntä lepoa ja
hiljaisuutta, joka lvallitsi Pyhässä maassa ja sen hieta-
aalvikoilla, toinen toisiinsa.

Me lviilvyimme kahdeksan piimää Parisissa ja jat-
koimme kotimatkaamme taas laulvantaina Kesäkuun 29
p:nii. Meidän tiemme kulti nyt Kölnin ja Hampurin
kautta, ja pari piiiwiiä tviilvyttyiimme lviimeksi mainitussa
kaupungissa pitkitettiin matkaa Lyybettiin, jossa näimme
taas Swean.

Me menimme Heinäkuun 5 p:nii taas tällä höyry-
laimalla Itämerelle. Tuuli puhalsi jotenkin tuimasti,
niin että Smea keikkui mahmasti koko yökauden. Seu-
raamana aamuna näimme taas rakkaan Ruotsimme, kun
Skacmen rannikko nousi ylös aalloista. Tämä halattu
näky täytti sydämemme kiitollisuudella Häntä kohden, joku
oli murjellut meitä pitkällä matkallamme.

Vielä yksi merimatka, ja me olimme keskellä Tuk-
holmin saaristoa ja saimme taas nähdä syntymäkaupun-
gin — ei syksyn kolkossa pimussa, maan sumen suloisessa
ihanuudessa; ja kauniimpaa kaupunkia emme nähneet mis-
sään koto matkallamme. — Ihana on Tukholmi ainakin
asuttuine saarineen ja töyräilleen, mälttymine lahtineen
ja lvilppaine mirtoineen, ja rakkaus syntymäseutuun ynnä
katoamattomat lapsuuden ja nuoruuden muistot tekemät
sen mielä ihanammaksi.







Ainta: 3 M:Kaa 25 pmiä


