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UMsause.
Kirjassa, jonka täten jnlkaism, tertoelm siitä matkasta,

joilla tein täkäläisen saksalaisen seurakunnan kirkkoherran, t:ri
G. u. Nohdmin, talissa temäällii 1890 Palestiinaan, Syriacm
ja Egyptiin. Loppuun olen liittänyt lyhyen tertoilmksen olos-
tani mnutamissa Euroopau maissa; se ei kyllä tarjoa mitään
yleisempää hupia, mutta oleu seu tiihiii Panunt siitä syystä,
että kirjani on myöskin olema lvirallinen matkakertomns, jonka
olen mcltvollinen jältämään Porivoon Tuomiokapituliin, kosta
nautin matkarahaa.

Siitä aineesta, jota tämä kirja käsittelee, löytyy »vierailla
kielillä monta suurta ja tieteellisessä suhteessa ausiokasta teosta,
joitte»» riunalle ei tämä mitenkään moi eitä tahdotaan pyrkiä.
Maanmiesteni hnomiota se kuitenkin herättänee sen tähden, että
sen tekijä on ensimmäinen suomalainen papsiismics, joka jäl-
keen uskoupuhdistuksm aikatiudeu ou kiiyuyt Palestiiuassa.

Matkamuistelmissani olen kertoessani niistä paikoista,
joissa kiivimme, »»sein »viitannut raamattuun. Syynä tällai-
seen menetystapaan ou se tcnkoitns, jota kirjaa tehdessäni olen
pitänyt silmällä. Olen, niiel, samalla kuin koetan antaa mah-
dollisimman sellviin kuivan maasta, kansasta, elämän talvista,
rakennustaivasta j. n. e., tahtonut teroittaa lukijain mieleen
pyhän racnncllnn totnuksia ja siten kohottaa heidän katseensa
maallisista, katooivcisista ija.llaikkisin, kclloomcll.omiin. Olenko
siinä suhteessa ounistnnut mci eillö, jiitiiu päättämättä.



Kertomilksen laatimisessa olen seurannut matkalla kirjoit-
tamaani piiimäkirjaa setä maantieteellisiin ja historiallisiin eri-
koisseiktoihin nähden kysynyt neumoja monelta kirjailijalta.
Niitten joukossa mainittakoon tässä: Meyerin „Reisehandbuch"
wnodelta 1889, „Durch's Heilige Land" kirjoittanut profes-
sori C. v. Orelli, „Real-Encyklopiidie", toimittanut t:ri Herzog,
„Reseminnen frän Egypten, Sinai och Palestina", kirj. G. E.
Beskow ja „lesnksen elämä", kirj. t:ri F. W. Fcnrar. Ker-
tomus Dcmaskutsesta, Vaalbekista ja Libanonista on tekijän
suosiollisella tumalla käännetty eräästä Saksan kielellä julkais-
tusta matkakuivautsesta, jonka on tehnyt hymii ystiimiii ja
inatkclloiverini t:ri G. v. Rohden, jota niinä kahtena kuukau-
tena, kun olimme itämaisella matkallamme, uskollisesti jakoi
kanssani matkan ilot, surut ja rasitukset. Kiitos hänelle ystii-
lvyydestäiin, jonka aina säilytän rakkaassa mnistossa.

Lopuksi lausun sen toimomntsen, että tämäkin monessa suh-
teessa puutteellinen teos, jonka kirjoittamiseen olen täyttänyt
jokaisen ivirkatoimiltani Pääkaupungissa liikenemän hetken, tuot-
taisi Jumalalle kunniaa ja herättäisi rakkautta Häneen, lesuk-seen Kristukseen, jonka maallisen elämän »vaiheista olen kirjas-
sani saanut useasti huomauttaa.

Helsingissä 9 p. Kesäkuuta 1891.

K. Aug. Hilden.
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Helsingistä Jerusalemiin.
Pyhää Raamattua lukissansa jokainen ehdottomasi i luovi

itsellensä jonkunmoism kuivan siitä maasta ja »iistä paikoista,
joista pyhä historia kertoo. Kun läpsäillemme piiminä luemme
esim. Abrahamista, jolle Jumala, silloin tui» tämä mielii asui
Mesopotamiassa, sanoi: „Lähde maaltasi ja snlvustasi ja isäsi
huoneesta sille maalle, jonka minä sinulle osoitan; ja minä
teen sinut suureksi kansaksi ja simaan sinnt ja teen sinulle suu-
ren limm, ja siuii olet siuuaus" (1 Moos. 12: 1, 2), ja
kun sitten fmraainme hänen ja hänen jälkeläistensä historial-
lista kehitystä, — niin mitta ajatukset ja mieliknlvat silloin
heräämötkään sielussamme. Nämä mieliknlvat omat erilaiset eri
ihmisillä, aina sen mukaan, millaiueu kulvitustvoima ja mil-
laiset sielunlahjat kullakin on. Useimmiten tämä maa muis-
tettcmine paiktoinem tulvastuu sielumme silmäin eteen mitä
michättiivimmiissii Ivalossa, täynnä ihanteellista tauucutta. Sel-
laiseksi ainclliu minä sitä tulvittiin jo marhaisimpiua lavsuu-
tmi piiminä. Ia tätähän ci solvikacn» ihmetellä, sillä Kaa-
naan maa, sehän oli „luwattu maa", „Pyhi» maa", jonka Ju-
mala»» »valittu kansa, Israel, sai perinnöksi, lukemattomia ko-
mia koettelemuksia, taisteluja ja tappioita kestettyään; sehän on
maa, jossa „maitoa ja hunajaa muoti", jossa Israelit» lapset
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„istuiwat mini- ja millunapuittm marjossa" mutien ylen-
määräistä elämän onnea.

Mntta ei siinä tyllin, että me luomme mielituivia ja
täsitytsiii lilivcllnsta maasta ja noista pyhistä paikoista, ivaan

monen sydiinmessii herää harras haln Päästä omin silliin kat-
selemaan noita seutuja ja omiu jaloin astumaan sillä maalla,
jossa omaisuuden kansa on elänyt omituista ihmeellistä eliimii-

tiiusii, Herran johdolla käyden elämän komac» taistelua ja säi-
lyttäen kalliin tietonsa yhdestä totisesta Jumalasta keskellä
pakanakansoja, jotka oliivat »vajonneet polyteismiin (moiiiju-
lnalnutcm), pimeyteen ja malheeseen; jossa Herran mcllaise-
mcll profeetat julistimat totinllsia, jotka kantta aikojen oivat
lvaltalvasti ivaiknttaneet ja jotka wielä tänäkin piimänä mcll-
kuttatvat lohduttaen, kurittam, tehoittaen ja raugistm; jossa
Elämän Herra, ihmiseksi tullut Jumalan Poika lesns Kristns,
syntyi, eli, opetti, teki ihmeitä ja mihdoin astni raskaat aske-
leensa Golgatan ristille, Jumalan Karitsana kantaakseen maail-
man synnit; jossa hän kuoli, uousi haudasta ja astui ylös
taiwaaseen; jossa sittemmin hänen apostolinsa elivät, waelsi-
wat ja opettimat tottnllsia, joita he hänen askeleitansa seuraten
olimat oppineet käsittämään. Palestiina eli lumattu maa ou
ihmeitten maa, jossa joki ainoa paikka johtaa »nielee»» joutuu
suureu tapahtuman, jota läheisesti koskee kutakin ihmistä. Sen
»vuoksi liitää ajatus uiiu useasti siuue, sen ivuoksi iniorteu sy-
dämmissii, joissa tuleivaisnndm unelmat hallitsemat, herää niin
nsein harras halu Päästä omin jaloin astumaan tällä maalla.
Wielä »vanhuuden päivinä kinllet monen lausuman: „nuorena
ollessani minä usciu ajatteliu: ~oi, kuupa kerrau sisiu matkustaa
Pcllestinaau omin silmin katselemaan niitä pitkoja, joissa
lesns ivaisi, opetti ja teki suuret ihmeensä!" Jerusalem, Bet-
lehem, Ncllscnet, Genetsaret j. n. e. omat nimiä, joiden pal-
jas maiitsemiimkiu saattaa hienoimmat kielet sydämmissiimme
»väräjäiuääu, ne omat paikkoja, jotka salaisella lnmonsmoimalla
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niehättiilviit mieltämme, kuu »»iistä lueiume tai tuulemme
niistä puhuttaman.

Minäkin olin muosllausia tuntmnt sydämmessäni vala-
ivata halua kerran päästä Palestiinaan, mutta tämän toivon
totmiituminen näytti mahdottomalta. Esteitä ilmestyi aina
monmmoisia, joista sumin kuitenkin oli sopiman mcllkatotveriu
pnnte. Minusta oli, näet, uhkarohkeata lähteä yksin waelta-
macm noita tnntemattomia ja määrällisiä seutuja.

Mutta wiime Maaliskuun testimaihcilla sain sattumalta
kuulla, että wirkaweljeni, täkäläisen saksalaisen seurakunnan
pastori, Tohtori Gustaf von Nohdm, oli aikeissa lähteä siu-
raamau tuuu alussa matkalle Syyriaan, Palestiinaan ja Egyp-
tiin. Tuo kaillaium toive sydämmessäni heräsi silloin ivas-
tnstamattomalla »voimalla uuteen eloon. Nythän oli suurin
este raivattu tieltä. Heti siis Päätin lähteä matkalle yhdessä
Toht. v. Rohdmin kanssa. Mcllkcmarustntsiin minulla oli
ivcllitettaivasti sangen lyhyt aita, sillä hän oli määrännyt läh-
töpäiviiksem Huhtikuun 4 p:n, eikä »vuodm aitakaan sallinnt
pitempää iviivytystii. Päätimme matkustaa yöjunalla Pieta-
riin ja sieltä Vuda-Pestin ja Konstanti.opolin kautta eteenpäin.

Määrätty piimii läheni, ja matkcllapineet olimat järjes-
tyksessä. Kirkkaana ja kauuiina nousi kewillaurinko idän tai-
maalle Huhtik. 4 p:nii, joka sattui olemaan protestanttisen ja
roomcllais-tcllolism kirkon pitkäperjantai. Herran seurakunta
mietti siis talliin Vapahtajansa kärsimyksen, ristiinnaulitsemi-
sen, kuoleman ja hautaamisen muistoa. Minullakin siis oli
tilaisuus tänä muistorikkaana Piimänä »vielä mennä rattaitten
smrakuntalaistmi kanssa Jumalan huoneeseen knulemacm sanaa
„ristinnanlitusta", atvuksihuutcmaan ja kiittämään Herraa setä
rukoilemaan Jumalan sinnaustc» matkalle. Outoja tuuteita he-
rätti sydiiinnessii se tieto, ett'en moneen tiilikauteen, — Herra
yksin tiesi totto enää milloinkaan — saisi imettää jumalan-
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palmelusta näitte»» seurakuntalaisten kera, joitten joukossa mi-
nulla on monta kallista ystiitviiii, joita olin symiisti kaipaama.

Ilta läheni, kello alkoi tulla yhdeksän, jolloin junan oli
määrä lähteä. Eräitten läheisimpiiin ystiimiiini seurassa saa-
miin Helsingin rantcllimasemalle, jonne jo oli keräyntynyt lu-
tuisa ystätvcijoillto hywästijättämiiii». Muuan näistä ystä-
»vistä tuistasi törmääni lohdutukseksi pitkää mattaa Marten seu-
raaman jalon raamatuulanseen: „Älii pelkää, sillä minä olen
sinun kanssasi; älä harhaile, sillä minä olen sinnn Jumalasi ;

unna mahmistcm sinua, miuä autan myös sinna ja tuen myös
sinna minnn ivanhurskautmi oikealla kädellä" (^les.4l: 10).
Hetkisen kiiluttua saapui matkatomerini, hänkin ystiitviensii seu-
raamana. Wielä kotmanm, lämmin kädmlyönti, juna mihelsi
liihtömerkin. „Herra olkoon kanssanne; hylvästi, hyivästi!"
kuului ystiimäin hnntilta. Ia marinaankin monen sydämmestii
nousi Kaikkilvaltiaau istuimen luo harras rukous, että Häu
ivarjelisi meitä tällä pitkällä, määrällisellä matkalla ja antaisi
meidän onnellisesti saapua takaisin kotiin. Näin olimme al-
kaneet matkan Pietaria, Weniijän pääkaupnnkia, kohden, jonne
sacmuimme smracmaua päivänä klo. 11 e. pv.

Nuo muutamat tunnit, jotka meidän oli miipyminen Pie-
tarissa, emät olleet minulle kaikkein mieluisilla laatua, syystä
että alussa näytti siltä, kuin minun olisi ollut pakko keskeyt-
tää mattani ja erota tomeristani. Syy siihen oli taloudel-
lista laatua. Meidäu hyiviissii pääkaupungissamme en ollut
ainoastakaan pantista saanut tultafrcnllin rahoja, joita olisin
matkalla tarloinnut, jonka muotsi lunastin Bnda-Pestissii mcll-
settawan mekselin. Viimeisessä hetkessä matkasuunnitelmamme
kuitenkin muuttui siten, ettimme tulleetkaan inattnstamaan äs-
ken mainitun kaupuugiu kautta, maan suoraa tietä halki Ve-
näjän maan. Tämän ilmoitin johtajalle siinä pantissa, josta
olin mekselin ostannt. Hän lupasi hyiviiutahtoisisti seuraa-
mana aamuna sähköteitse ilmoittaa asiasta erääseen Pietarin
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pautkin, jotta minä saisin sieltä nostaa rahat. Mutta säh-
kösanomaa ci ollutkaan tnllnt, eikä sitä kuulunut toto sinä aikana,
jolloin minä pantissa odotin. Monen mutkan perästä mini»
tnimtin sain pankinjohtajan listoinaan, että minä olin se, joksi
itseni ilmoitin ja että tnljin rehellisillä teillä, ja hän maksoi
niinille puheena oleman mekselin. Tässä puuhassa oli kui-
tenkin aika kuluuut uiiu täpärälle, että minä töin tnstin ker-
kisi» ajoissa junalle. Matkcllomerii, jolla ei ollut lviihääkäiii
aamistustc» minnn pulastani, oli lelvottomaua odottanut mi-
nna ja asettanut kaikki kuntoon mattia Marten. Piletti os-
tettiin aina Odessaan asti. Nyt alkoi siis tno pitkä matka
kantta awaran Wmiijii» maan. Lclvottomana odotellessaan
oli matkcllomerii saanut itsellem istnmapcnkai» muutamassa
waunnsfc», jossa knitcntaan ei ollut sijaa minnlle. Meidän
täytyi siis olla erossa koto matta Pietarista Mostomaan. Ai-
noastaan snurmimilla asemilla saimme tcmclla toisiamme. Kan-
saa oli tungokseen asti kaikissa mämmissä, ja, joka terran oli
paikan saanut, seu täytyi istua siinä ihan kuiu tiimi naulit-
tuna. Keskellä ihmisjoukkoa, jonka tieltä en ymmärtänyt enkä
oscmnnt puhua, oli minnlla aikaa maipua oiuiin ajatuksiini,
jotka nyt totonaan minut »valtasivat. Wiime päivien tapah-
tumat, itse mattan tarkoitus j. n. e. esiintyivät selliini» sie-
lnni silmäin eteen. Tnlcivaisuus kaugasti edessäni tuntemat-
tomana mutta ihauteclliseu kauuiiua. Odotiuhan niin paljon
tästä matkasta. Nythän oli totentnwa tno kankainen toimeeni ker-
ran päästä pyhään maahcm, ihmeitten maahan. Mntta matka tun-
tui nim pitkältä ja .vaivaloiselta, se oli täynnä lukemattomia
»vaaroja ja ivastnksia. Sm mnotsi lähetin palaman rutoillscu
Herrau puolceu, joka kuulee sydännnemme hiljaiset huokcnllset-
kiu: „Herra, anna minnlle »voimaa »voittamaan kaikki masttll-
sct ja suojele miuua kohtaamista »vaaroista; mahmista ja tue
ruumistani ja sieluani kaikkitvclltiaalla kädelläsi!" Ia tiimi» ru-
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tous loi sieluuni ihmeellisen rauhan: minä oli» lvatnutcttil
siitä, cttii Herra oli olema kanssani matkalla.

Ne smdnt, joita Pietarin ja Moskoman Malisella mat-
kalla saattoi Mannun ikkimasta nähdä, olivat tosin laajat, mntta
tuiki yksitoikkoiset. Niiu kauas kuiu silmä kantoi, näki edessään
iviljeltyjii ketoja tai acmoja aroja. Siellä täällä oli joitakuita
kurjaunätöisiä kyliä, mnutamia taloja ja joku kreikkalis-katoli-
lcnnm kirkko, jotka limat ympäristöön jonkun merrau ivihte-
lewaisuuttll. Matkato»veri»»i ristimät riitaansa joka kerta, kuiu
juna kulki joukuu kirkon ohitse. Etenkin oli munan minun
läheisyydessäni istuma puoleksi herran, puoleksi talonpojan nä-
köinen henkilö, jolla oli hurskaat, miltii askeettiset kasivot, hy-
min tnnnollinm tämän mclmollisuudm täyttämisessä.

Wiihitellen alkoi aurinko laskmtnc» ja marjot pitenivät.
Iö saapui, yö, joka ei laisiukaau ole mieluisa sille, jouti täy-
tyy imettää leivon aika raiitatieivauuussll nierastm ihmisten
keskellä, joiden kieltä ei ymmärrä. Paitsi sitä, etta ehdotto-
masti tuutee jonkinlaista lemottomuutta tamaroittmsa ja mat-
tarahojensa säilymisestä, oli minnn ahtaudeu muotsi mahdoton
nuttua. Aita kului siis yleu hitaasti. Aamun tulo oli, ku-
ten ainakin sellaisissa tilaisuuksissa, hartaasti odotettu. Idän
tcitvas alkoikin »vähitellen ruskottaa ja vian nousi aurinko kirk-
kaana, tuoden mutanansa kauniin päimän. Se oli Huhtitnun
6 päivä. Kotimaassa, jossa ajatukset yhä maau asuivat, al-
koivat ihmiset jo lvarustautua kirkkoon oikealla taivalla iviet-
tiiiitsmsä tätä päivää. Sehän oli toto protestanttisen kristi-
kunnan pääsiäinen. Mieleeni johtni kalliin Vapahtajamme ylös-
nouseminen, joka tiinäpiiimänii oli tutkistelnainema kaikilla kris-
tityillä. Lnin päimän tekstin ja mankelista.»» kertomukset tästä
jalosta aineesta, jota aina antaa nntta elämän »voimaa kris-
titylle maallisen »vacllntsen aitana, olkoonpa hän missä paikassa
ja millaisissa oloissa tahansa. Annoin ajatusteni seurata mi-
inoja ja opetuslapsia lesuksm haudalle ja riemuitsin siitä, että
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»ninuntin matkani määrä oli Päästä sille paikalle, jossa tämä
snnri ihme kerran on tapahtunut. Sydiinmmi täyttyi ilosta,
ja minä kiitin elämän Herraa, joka syntisten pnolcsta oli moit-
tannt synnin, knoleman sika pimeydm lvoimau, ja samalla
tuntni tuleivaisuus niin tinwalliselta, kun tiesin, että elämä
Vapahtaja, synnin ja kuoleman »voittaja, on meidän luonamme
jota Päivi» sanansa ja lupauksensa mukaan. Tällaiset ajatuk-
set ivirkistiMiit mieltä antion smdun läpi matkustaessa ja tuo-
mat sicllluu iloa ja rohkeutta.

Klo. 9 saaivuimme Moskolvaan, Wmiijii» sydiimmcm ja
mninaiscen pääkaupunkiin Siellä miivyttin kolme tuntia.
Piimii oli kirkas ja ihana, ilma lento, »vaikka lnnta Mielii nä-
kyi siellä ja täällä kedoilla, ja kylmät tnnlcn henkäykset ilmcisi-
mcit, cttii tewät wielä ollnt tyttönään »voittannt taliven mal-
taa. Ei ainoatakaan pimeä näkynyt kirkkaalla taiwaalla. Kaikki
luonn.ossa ennusti hywiiä, mirtistöen yöllisestä ivallvonnasta
mäsyllecn mielen. Heti asemalle saaivuttuamme tilasimiue issi-
kan, joutuaksemine niiu piau kuiu mahdollista katselemaan tau-
p»»ukia, josta olimme kuulleet niiu vclljou puhuttawan. Meille
oli sauottn: „Ken mielii »vähänti» oppia tuntemaan Venäjätä,
hänen täytyy nähdä Moskovia." Etenkin täytimme nämät
kolme tnntia tnon kiinlnisan Kremlin näkemiseen. Tämähän
on Venäläisten mielestä kaikista Pyhin paikka koto ivaltcllnn-
nassc» ja sitäpaitsi on se koko Moskoman kaunistus. Kremlin
muodostamat lukuisat kirkot ja keisarilliset palatsit, jotka oivat
rakmmtnt eräälle kukkulalle ja muurilla erotetut muusta kau-
pungista. Kuu „vyhiin portin" talitta astnu Kremliin, löy-
tyy jokaisen jo portilla paljastaa päänsä. Venäläinen tekee
sen lisäksi ristinmerkin ja tuntee pyhää liikutusta; sillä häu
tietää oleivcmsa pyhällä paikalla. Meidänkin täytyi paljastaa
päiinme portilla. Kirkoista, joissa kä'winme, on Uspenskin
katedraali snnrin ja kaunein. Siellö kruunataau Venöjöu tsaa-
rit, ja jo sentin mnotsi se on muita pyhempi ja arivokkacnupi.
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Rakmnustawcn» puolesta se ci eroa tamcillisista Venäjän kir-
koista. Itse sisustus ou komea ja kallisarivoium. Jo sisälle
astucssacm huomaa katsoja kolme ylen paksua, kallisarmoistc»
pylwästä. Jos luopi silmänsä mihin tahansa, niin joka paikasta
hnomaa, ett'ei jumalankuwain ikä muiden koristnstm snhteen
ole tahdottu säästää maimoja eikö knstaunnksia, kun on tah-
ditti saada tömö temppeli ihantecllisimman kauniiksi. — We-
nölöiset, jotka seuraamat »vanhaa ajan lnkna, iviettimöt pariikaa
palmilsunnuiitaita, ja meidän kirkkoon tullessamme toimitettiin
jnnri jmnalanpalmelnsta. Uspenskin katedraali oli ahdinkoon
asti täynnä kansaa, ja suunnattomat ihmisjoukot owm ulko-
puolella odottivat tilaisnntta päästä tähän Pyhään paikkaan.
Mekin asetnimme odottamin joukkoon ja saimme seistä puolen
lnntia olven takana, ennenkin pääsimme sisälle. Noin »viisi-
sataa ihmistä, etenkin miehiä, sekä ylhäisiä että alhaisia, tuli
ulos kirkosta, sill' aikaa knin me odotimme. Suurella wc»i-
»valla saimme me jonkon Millana tuukeutiineeksi kansan täyttä-
mään temppeliin. Kirkossa tuoksui pyhä samu, erinomaisen
kauuis kuorolaulu kehitti liisniioleivia hartailleen, ja joukko
tallisarivoisiiu messupaitoihin pnettuja pappeja toimitti juma-
lcmpalmelusta. Seurakunnan täytös setä kirkon sisällä että
sm edustalla todisti, että Venäläinen snuresti kunnioittaa py-
hiä asioita, temppeliä ja jumalanpalwelusta. Kaikkialla mal-
liisi hiljcisnus ja hymi»' järjestys.

Meillä ei kuitenkaan ollut aikaa kauan lviftyci tässä temp-
pelissä, sillä aika alkoi käydä tilkalle. Kello oli hetkisen kil-
luttua 12, ja meidän oli joutumium junalle, jonka oli
määrä klo 12 lähteä Kieniin ja Odessaan. Moskoma —

silvumeunm maiitaksmi — ei tehnytkään meihin erittäin snn-
renmoista »vaikutusta, kuu Pietarin kaupungin loisto ja ko-
mens oli »vielä tuoreessa muistossa. Huoneet oliwat mata-
loita, ja yleinen siisteys ei ollnt läheskään niin hymällii kan-
nalla, tuin olimme odottaneet. linan kaipausta jätimme siis
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kanpnngin, jatkaaksemme matkaa etelään käsin. Edessämme
oli kahden lvuorokcmdm matka, jonka kestäessä piti pysähdyttä-
män ainoastansa 2—3 tnnnin ajaksi Kiiviin.

Taaskin olivat rantclliemannut tungokseen asti täynnä;
waikea oli saada siedettiiiviiä istumapaikkaa. Ensimmäinen aja-
tns istumaan päästyä oli taaskin: „mitmkä tällaisessa ahtcm-
dcssa saa yön kiilumaan, knn ei »nllknmisesta moi olla pnhet-
tcllaan." Mntta mun ei anttannt knin tyytyä osaansa. Tic
tnlki taaskin poikki acmojen tasankojen, jotka mimmäksim oli-
ivat loiljelemöttömöt. Tiskinpä missöön ivoipi matka tnntlla
yksitoikkoisemmalta, kuin nöillä sendnin. Varsinkin Suoma-
laiselle, joka ou tottunut uäkmiäiin »vuoria, laaksoja, jörwiö
ja »virtoja, tuutii tämä sauomattomau wastmmieliseltä. Scn-
töhden hän kaipaa jonkuumoista muutosta, jotain maihtelelvai-
snutta, maau turhacm, sillö tnntikansia saapi katsella yhä »vaan
samaa. Niin tinas knin silmä kantaa, näkee Maan aroja,
jotka wielä tähän muoden aikaan oliwat paksun lumen peitossa.
Wasta silloin, tuin tulimme lähelle Kicmiä, saivat seudut toi-
sm muodou. Näimme etäisyydessä »vuoria eli oiteammiu ylän-
köjä, yksinvii lvettäkin. Mitä edemmii matka tnlui, sitä enem-
män aloimme itiivöidä Kiewiä, tuota Venäjû msi»n»näistä
päätanpuntia. Oli jo Hnhtituun 7 p:n ilta lähenemässä, knn
munan mclltnstajista, jota oli syntyjään saksalainen, mntta
oli mnosikansia oleskellut Moskomassa, lausui ilosta loistani»»
silmin: „Kas, tuolla on nihdinkin Kiem; tnolla näette kirkot;
tuolla owat kukkulat; tuolla ivirtac» joki." Niinpä tottakin,
Kiem oli lähellä; »ne lähestyimme Dniepr-jokca, jonka rannalla
Kiivin kauniit kirkot ja knnnianarwoistcn lnostcnim Minnit
kohoamat korkeatta kohden.

Kiewiin pysähtyi jnnci 3 tunniksi, joka aika täytyi tar-
koin käyttää, jos mieli jossakin määrin oppia kanftnnkia tuu-
temaau. Me kiiruhdimme suoraa Päätä scllscllaism papiu luo,
jouka tapasiumcti» totona. Pastori W., 45 lvnoden itäinen
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mies, on ollut Kiewissä 16 wuotta sielunpaimenena ja tun-
tee seu ivuoksi sangeu tarkoiu kaupuugiu ja sikätiiiset olot. Hill»
otti meidät ystiiiviillisesti wastaan ja sanoi, että hänellä oli
harras haln seurata meitä pyhälle maalle, mntta ivirtcmelivol-
lisnudet estitviit häntä näin pitkälle matkalle lähtemästä. Ia
ivaikka yksin hänen rouwansakin kehittämällä kehitti häntä
lähtemään meidän seinässämme tuolle „intressautille retkelle",
uiiu oli hön pcllotettn siittämään tnnmansa tuleivcisuuden wa-
raan. Hän sanoi olemansa hymin tyytyiviiinen seurakuntaansa,
johon kuulnn 2,500 2,800 jäsentä, miininäkscen luterilai-
sia. Myöskiu on mainitussa seurakuniiassa reformeerattuja
ja herrnhuteja, joiden sielunhoito ou pastori W:u sekä hälieu
mirkameljeusö pastori Im huolena. Seurakunnalla on oma
kaunis kirkkonsa sekä koulu ja pappila.

Viivyttyämme hetkisen aikaa pastori W:n kodissa, lahti
hän näyttämää», meille kaupnnkia, jossa on 200,000 asnkasta.
Kauuiissa »va»»uuissa, joidm etceu oli »valjastettu kaksi hymää
Heinosta, kuljetti häu meitä paitasta paikkaan, jotta tnon ly-
hyen odotnscijan knlnessa olisimme euuättäueet uähdä edes mnn-
tamia kanpnngin inerkillisimmistö paikoista. Näistä mainitta-
koon, paitsi kanpnngin kännillä ympäristöjä ja ihania puis-
toja, joita tapaa kaikkialla, Pyhäu Antrean kirkko, joka kau-
pungin keskiosassa majesteetillisma kohoaa korkeutta kohden,
sekä Sofian kirkko. Myöskin on mnntamia nnistopcllsaita,
esiin, eräs ruhtinas Gmilitzkyii tnnniaksi pystytetty. Kadut
oivat lemeiit ja säännölliset, talot undenaikaiset, nseissc» paikoin
palatsillapaiset. Pastori W. mainitsi, että kanpuuki ou uiiuii
16 wuotma, joina hän siellä on asustaunt, taitin puolii» mel-

koisesti edistynyt. Rautatie ou suureksi osaksi ollut syynä tä-
hän edistykseen.

Saatnamme snositnskirjem saksalaisen senraknnnan pasto-
rille Odessaan, länsiimme sydiimmelliset jiiiihymöiset ystiiiviil-
liselle isännällelnme, jota oli tnonc» lyhyenä oloaitanamme
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Kiewissä toimittannt »neille nii» paljon iloa, ja läksimme taas
matkalle. Vielä yö ja kappale senraamclla päivää oli meidän
mcllknstaminm rantatiellä. Edessämme oli taasen tasanko,
ääretön, taiwaan rautaa tamoittclctva tasaillo. Uupuueiua pit-
kästä rautatiemcllkasta, jonka kestöessö emme olleet saaneet sa-
nottamasi leivöhtöö, saamiimme tiistaina Hnhtik. 8 p. klo
11 Odessan rautatimasemalle, josta suoraa pöötii lähdimme
laiivarantaan ticdustamaail, milli» laivalla pääsisimme poikki
Mnstcmmerm Konstantinopoliin. Toivomme mukaau tapa-
simmekin täällä „Asos"-nimism höyrylaiman, jonka oli mäörö
samana pöivönö klo 4 lähteä kyntämään Mnstanmcrcn aal-
toja, saattaen matkustajia Tirkiu pääkaupiiiitiu. Vietyämme
mattcllapinect mainittuuu höyrylaimaau ja ostettuan»»ne piletit,
lähdimme tcrwehtömiiiin saksalaiseii seuraknnnan pastoria, joka,
ivastaanotettuaan meidät erittiin ystiiivilllisesti, lähti näyttö-
inään meille tnota suurta kaupuillia, joka käsittää 300,000
asukasta ja ou Vmöjöu etemimpiö kauppakanpiinkeja sekö, ra-
kmiicttnna cröölle Mustanmeren rannalla olemalle ylönteelle,
on asemansa puolesta hymi» kannis. Siellii olemaan saksa-
laiseen senratintaan, jolla oi» oma kirkkonsa ja koulnnsc», kuu-
luu 5—6 tuhatta jösmtii, jotka tunnustamat luterilaista »is-
kontoc». L»»terilaisen seurakuunau ohessa ou kaupuugissa myös-
kin noin 300 jäsentä käsittämä reformeerclltn smrcllunta, jolla
on oma pappinsa.

Meidän ollessamme pastori B:n luoua toimitcttiiu mei-
dän matkapassimme Turkin kousuliu tartastettaivitsi. Tällai-
ucu tarkastus ou aivan malttamaton, sillä ilman sitä emme
olisi saaneet astua taiwaan, emmekä myöstääu olisi Pöösscet
Konstcmtiuopoliiu.

Lausuttuamme jööhymöiset ystämälliselle isännällemnie, jota
saattoi meitä laivasillalle, aloimme tuou 36 tuutia kestämän
matkan Mustanmeren poikki, tnota asemansa pnolesta ylistet-
tyä Konstantinopolia kohti. Ilma, joka monta piimää oli
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ollnt tirtas ja lömnin, mnuttiii yhtittiä kolkoksi ja sateiseksi.
Synkkänä ja nhkaaivanc» lepäsi Mustameri edessänimc. Sa-
laiuei» pelko sydiin messi»' aloimme siis matkan tuolla määräl-
lisellä merellä, joka usein myrskysäällii on saanut aikaan snu-
ria hiilvityksiä. Laiva, joka oli sangen mnkamasti sisnstettn,
huojnikin a»iarasti pimeän tultua ja kautta toto yön. Kai-
ten yötö satoi ankarasti, mutta aamulla klo 8 aitaan clltoi-
mat aamuauringon söteet hajoittaa piimiä, ja klo 11 aitaan
oli ilma mitä ihanin, ainoastaan hiljainen tnnli keinutteli li-
maa. — Matkustajat lciwcllla muodostiwcll kirjcMan jontou;
siinä oli taikcnsntnisia ja kaitmtielisiä kansoja. Kestitannella
oli suuri parini tatarilcisia, miehiä ja naisia „mollah'insa" eli
pappinsa ivartioimina. Naisilla oli hmnnll siliiiillä, miehet
olimat joteilli» repaleisissa, ohuissa lannnasnahka-pnmnissaan.
Keuties he olimat matkalla Mekkaan, saadcllscnsa Kaabassa,
innhamiuettilaisten etclviiuiuässä temppelissä, Palmella Allahia.
Etu- ja tcllakauuella taas oli rcmskcllaisia herroja ja uisia,
jotka hilpcöu iloisiua ja samalla siewistelewiin sirosti lausni-
»vat toisilleen kohteliaisunksia. Sen lisäksi oli seurassa turk-
kilaisia, jotka »vilkkaasti puhelivat testeuääu. Heidät tunsi
punaisista päähineistään (fezcistii), joiden mustat tupsut oli-
wat »vilkkaassa liikkeessä heidii» puhuessaan. Englantilaiset,
joita laivalla oli nnnllamia, tuusi »vakaasta, armokkaan hie-
uosta käytöksestä.

Paitsi monciikaltaisia ja erikielisiä ihmisiä, oli laivana
snuri joukko ualltaeläimiii, jotta uetiu olimat matkalla meren
toiselle Pnolelle ja sieltä sitten ties minnekä. Niiden lnkn nonsi
ainakin sataan. Sen lisiisi kinini mielö matkasenrueeseen lu-
kemalon joukko siipikarjaa, jonka keskeltä tnnlui yötä päilvää
toma taatoti»s, ja pittu porsaita, jotta Pahasti minknivcll.
Näinmuodoill oli höyryalus mollessa snhteessa enclnmön karja-
karsinan kuiu luatknstajalaman iiököinen.
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Kannis ja silloinen Hnhtit. 9 p. kului uopecisti, suodeu
meille tarpeellista lepoa lvaiwclloism rautaticmatkan jälkeen.
Illalla saimme ihailla auringon lastua, jota olisi ollut mitö
ihauiu, elleiwät muntamcll wähäpätöisct pilwentöiität iviimei-
sessä hetkessä olisi werhonucet laskeumaa aurinkoa. Viimeksi
mainittu seikka antoi meille aihetta pelätä: kunhan maan ei
huomisaamn, jolloin meidän oli kiilkcmium Bosporotsen läpi
Konstantinopoliin, mnnttuisi sateiseksi ja meiltä menisi hnttaan
mitä iiautintoriktain hetki. Vielä yö — ja seuraamana aamnna
tiesimme siis olelvamme kauan kaihocnnaimme Itämaitten portilla.

Jo »varahin tl. '2 3 aitaan torstaiaamuna Huhtik. 10
p. herätti meidät suloisesta aamu-unesta ankara laivan kan-
nelta kuuluma jyriuä, sillä ankkuri laskettiin Siitä huoma-
simme, ettö olimme jo saapuueet Vosporoksm scllmm suulle.
Siinä meidäu täytyi odottaa, tuuues aurinko oli noussut, sillä
yksikään laiva ei saa kulkea Bosporotsen liivi ennen auringon
nonsua. Tätä kieltoa, sota on toimeenpantu jossain ranhcm-
soivinnossa, täytyy jokaisen ilman poitteusta noudattaa. Tä-
män odotuksen aikana oli meillä kyllin aikaa malmistautua
katselemaan sitä suuremmista uillöcllaa, joka hetkism kuluttua
oli aivaututva eteemme. Hnomio oli tarkoin kiintynyt siihen,
mitä nyt oli tnlewa. Tirinän odotuksen aikana tapahtui mcllta-
tolverillmi pieni wahinko, sillä hän mattikapineita kootessaan
epähuomiosta kaatoi erääu turttilaism appelsinitorin, uiiu että
kitti appelsiinit mierivät pitkin salin lattiaa. Meillä oli
suuri työ, ennenkuin saimme hedelmät kootuiksi toriiu ja ase-
tetuitsi uudestaan järjestykseen. Ensiksi oli turkkilainm hiukan
harmissaan, mntta sitten hän leppyi ja näytti unohtaneen toto
jutun. Kello alkoi olla kuusi; »dii» ilma kiivi punaiseksi ja
aurinko nousi taiivaalle kirkkaana ja kauniina. Wielö hetkinen,
muutcnina turkkilaisia postinkuljettajia tuli lamaan, ja laiva
löhti liikkeelle. Aamuilma luutui kolealta ja kylmä tuuli
teki olon laman kannella »vähän wastmmieliseksi. Ihanat
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Bosporotsen rannat, joita kaunisti kemötkesöu kanilis lvihan-
uuus, pidöttimöt nieitö kuitenkin kannella. Ia knn olimme hetki-
sen katselleet noita ihmcmisemia, niin emme enöö kylmöö tiu»-
teneetkaan. Hnomionimc niin täydellisesti kiintyi meitä ym-
päröivin nillöaloihin, ettö minn tmmc oli aiwan poissa.
:icinun on inohdoton tössö kumata kaikkea sitä kaliueutta, jota
meitä ympäröi niiden 2 tunnin kuluessa, joina höyrylaiva hil-
jaa lnisti noiden koneiden rantain mölise kohden Konstanti-
nopolia. Mimlla tarmitsisi olla taidemaalarin sivellin, moi-
dakseii edes jossakin määrin kumota niiö näköaloja, jotta te-
möön raikkaassa mianuuuoessa aamuauriiiqon ivalaisemina
amautuimat eteemme. Molemmin pnoiin saln:ea, Aasian kn-
ten Euroopankin puolella, nillee miö ihailintpia, »nonee»! eri
tapaan rakennettuja huwiloita. Usenuuiissa on tasaiset katot,
jotka aina muistuttamat mcitö siitä, ettö olemme Itämailla.
Uljasten puistojen, tuhansien hedelmäpuiden ja loistamien kuk-
kaispenkereidcu ympöröiminö ne jöttöivöt »nielee»» titoa.uatto-
inau iuuiston. Vcinö m uskalla ryhtyököön kuivailemiseen.
itu jo edeltä piin tiedon kykenemöttömyytcni siihen: knwaus
ei möhimmössökööi» »nöörössö »vastaisi todellisuutta. Töytyy
omin silmin nöhdö tömö »naiseuia, saadakseen sitä oikean ku-
mun: sitö ei köy kynällä piirtöö paperille. 3)cinö olen mat-
kustanut Rein-joella ja uöhnyt sen ihanat rannat minitarhoi-
necu ju liniioineen, »nutta Bosporos »voitti kaiken sen ihannudcu.

Nintta klluucimmatkin hetket ihiuiselömössö höiriytymöt
jostaki» wasteumielisyydm tunteesta, joka myrkyn taivalla hii-
pii tnrmelemaan ja hömittömöön. Ehcön töydcllistö nautintoa
ei ole tössö syntisessä »naailinassa, tössö mnrheen laaksossa.
Niin komi nyt meillekin. Me Halnsimme rauhassa nauttia kaik-
kea tiitö ihcmnntta, knin Liloja oli runsaalla ködellii kyllvönyt
lnontoon; mutta piaupa »ucidöu töytyi herätä muistamaan, ettö
mielii elimme synnin ja pahnndm maailmassa. Knin löhes-
tyimne kuuluisaa suurmaltojeu ritakapulaa Konstantinopolin,
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Turkin »vallan pääkaupuutia, jouti mielivalta»» ja jnlmundm
alla tanneimmat macll ja monet kansat huokailemat, uitimme
matkan päässä mnstan jonon mmeitii eli il. s. „kaiteja", mäes-
tönä tiljuivia ja panhacmia ihinisiä, jotka olimat tnota pikaa
tulemat maivaamaau meitö periu masteumielisellö tuuteilcmai-
suudellaau. Ia jo ennen, knin höyrylciiva ivielö oikein Pysiih-
tyiköön, takcrtuilvat ne kiinni sm simuihiu ja kipesiivöt usko-
mattoman notkeasti ylös laivan kannelle jota pnolelta. Tnossa
titokiossa olimme noiden kiusauhmkim ympöröimiuö, jotka pcll-
kantnimat joka taholta luo. Willisilliu oliivat ue riistöö mat-
tataivarat ihan kosistamme. Kaikki tarjoutuimat meille kanta-
jiksi ja oppaiksi. Tnossa tunkeilnssa töytyi köyttöö kaikkea ky-
kyöön, ivoidakseen pidöttöö heitä edes hilkankaan erossa ja siii-
lyökscen heidän ryösteliäisyydeltönsä, jota näytti oleman Mallan
rajaton. Tiissii saiinme siis ensi terran ivöhiin tutustua itä-
maiden satamcllapoihin ja näihin sellaisen kansan hurjiin poi-
kiin, johon sivistys on wielä hyivin ivöhiin päässyt leiviämöiin,
ja jonka tcstnudessa raaka »voima »vaikuttaa mimmiin. Sama
näytelmä nudistui sitte jokaisessa seuraamassakin satamassa.
Senpä tähden niitä lähestyessä aina tuntuikin sisöllistii lclvot-
tomuutta; olihan jo edeltä päin tietty, miten snnria hankcllnnk-
sia aina oli maalle »»»enossa.

Viimein onnistui meidän saada toimem sopimus eräin»
oppaau eli „dragomaanin" kanssa, joka osasi »vähän saksaa ja
näytti hillan rehellisemmilltii tuin toiset. Hän suostui möörii-
mcllsustll lvieinään meidät sille höyrylimalle, jota oli samana
päiviini» itäpuolella löhtcmö Sinyruaan, jn mnuten opastella
meitö kaupungissa. Hänen „kalliinsa" kannettiin matkatalva-
ramme ja me siis jätimme „Asofin" turkkilcisiuem, tatarilai-
sineen, siipitarjoinec»» ja porsineen, jossa lamassa jo olimme
jotenkin rumenneet ttiihtymiiiin, maitta seura siiuii olitiu uiiu
tirjawa. „Diaua," se itälvclltcllainm laiwa, jossa »ueidän
tnli jatkaa matkaamme, oli aiwan lähellä, niin että muuta-
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massa minuutissa pääsimme sen siivulle. Kuitenkin oli ineidii»
täytiilvä tullissa eunen, kuiu saimme toimittaa matkataivaramme
»niteen taiwaan. Tulliin nähden mainittakoon tässä hmvittaiva
tapaus kuivacmaau Turkin »valtatnnnan tullioloja. Kuiu jo
aioimme nostattaa kapineitamme Dianaan näimmekin pienen
meneen eli „kallin", jossa istui taksi miestä, kiiruhtaman luok-
semme. Opas selitti niiden oleman tnlliniehiä, jotta tahtoi-
lvllt tnttia tawaroitamine, »nutta lisäsi heti: „jos annatte heille
5 piasteric» (noin 1 mt. 10 viii), niin kyllä he tyytyivät ja
menemät tiehensä." Ryhtymättä automaan kcllseltcmatsi tcma-
roitan»»ne, joissa ei mitään kiellettyä ollnt, ja siten hnkuttaniaan
muutenkin niukkaa aikaa, auuoimme ennemmin mielelliimmekin '^)

dragomaanille 5 piasterin rahan, jota hän sormiensa lviiistä
näytti tullimiehille. Toinen heistä ensin teeskenteli inhocmausa
sellaista tullaamistapaa, ehkäpä rahcm pienuudeu tähdeu; mutta
kuin dragomaani, pitämättä siitä lutna, heitti sen hopearahan
heidän .veneeseensä, käänsivät he nopeasti,, kaikinsa" ja sousivat
tiehensä, nähtiiviisti hywin tyytylväisinö saaliiseensa. Tnllauk-
sm puolesta oli tällä tertcm seivitty, maikka kyllä sellaisella
taivalla, josta saimme huonot ajatukset koko Turkin mallan tulli-
laitoksesta. Hylviissii rauhassa saimme sitte toimittaa tcma-
ranilne laivaan ja lähteä maalle katselemaan kanpuntia.

Rannassa täytyi meidän näyttää matkapassimme »vcntia-
lvirkamiehelle. Onneksi oliwat ne näytetyt Turkin konsulille
Odessassa; muuten olisimme ehkä saaneet kääntyä pois tyhjin
toimin, pääsemättä Konstantinopoliin tai toto Turkin »valta-
kuntaan. Juotuamme oragomaanin nmivosta ensin kahmia turk-
tilaistapaan marsin mitättömässä tahmilassa, kiiruhdimme uyt
pittiu lokoisia katuja Gala tai» toruille, jossa muukalaiset

5) Sittemmin saimme totea monestitin, että aina täytyy lahjomalla
selwittää tullitarkastukset, Maikka ci olekaan mitään kiellettyä tawaraa. Jos
ei mitään anna, purkawat tullimiehet tawaroita moneen kertaan, lausuen eh-
timiseen „bachschis" sanaa.
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tamallisimmasti ensiuuä käymät, ihaileinassa sieltä kosin kau-
neita, lameita nököaloja ja saamassa yhteiskuvan kaupungista.
Torni on keskiajalta, byzaiitiuilciseltc» aikakaudelta, ja sanotaan
sitä rakennusta „Kristuksm toruiksi" (Ti^p-s ; XpiZ^u eli

siA^.u). Se ou »liuodoltaau pyöreä ja leski-allcisteu linnan-
tornien kaltainen, 100 »netriö korkea »neren pinnasta lnkien. Sen
jntirella on wielä jälkiä lvanhoista »uuureista, jotta owat uiih-
tämästi tnulnneet linnoitntseel». Lnnltawasti on siinä aitoi-
naan ollnt linna, josta torni on jäännöksenä. Mös torniin
nonstaau jyrkkiä, hymiu epämukcmia rappusia, joissa on 181
porrasta, jonka tähden nouseminen sinne on hymin rasittama.
Mntta maiiva tuleekin runsaasti palkituksi, sillä päästyä kerran
ylös on silmiin edessä ihanimpia näköaloja. Tornin jota si-
ivussa ou aukmelvic» ikkunoita, joista pääsee toriin ympiiröi-
mölle nlkovarwekkeelle kaivelemaan ja ihan »vapaasti näkemään
kaikkea. Mitä kaikkea sillä kämelykierrotsella ou nähtimönii,
iniii tanneita »lököaloja aivantnn eteen, ou minuu »uahdotou
kumata. Siihen olisi tarpeen tarkempi tntustnminen kaupnilliin,
kui» minulla on. Katsojan huomiota kuiteilliu heti metömöt puo-
leensa snuret »najesteetilliset »noskeat (muhammettilcnstm kirkot)
kaikkine minareetteiiieeu (torueineen), joita siinö kaupuugiu-osassa,
jota sanotaan Stambnliksi, kaikkialta kohoelee kohti taimasta.

Kaikkialla näkyy, sieltä korkealta katsellen, myöskin ihmiskiher-
miii, jotta mitä tummallisiinmissa pnmuissa lattaamatta omat
liikkeessä. Kitti näyttää lemottomasti aaltoilelvalta »nereltä.
Tornista katsellen masta oikein osataan myöskin annostella
tälle tanpungille snodun, ihmeellisen ihanan aseman suurenmoista
kaunmtta. Euempäii kuin noin tuntikausi ei meillä kuitenkaan
ollut aitaa kuluttaa tässä paikassa, sillä meidän täytyi kiiruh-
taa Wmäjiit kousuliu luo saamaan taas passeihimme näyttö-
kirjoitus matkamme jatkamista warten. Likaisia katuja myö-
ten, jotta oliivat täynniinsä ihmisiä ja joilla ryysyiset kerjäläi-
set julkeininan höivyttömösti tuntentniivat piiallemme, tiimi



18 Galata, Kultainen sarwi.

matka konsnlinivirastoon, mutta turha oli taivoitellc» nyt sitä
korkeaa herraa. Hänen sanottiin olewan wasta klo 10 aikaan
tcmattcmana nirkahuoneessaan, jota oli eräässä palatsimaisessa
rakennuksessa. Tämän wiili-ajan käytimme toisen kaupungin-osan,
Perän, katselemiseen, joka on wähän siistimpi ja paremmin ra-
kennettu sekä korkeammalla kuin Galata, ensimmäinen kaupun-
gin-osa. Aina klo I2:tem asti täytyi meidän odotella ennen,
kuin saimme passeihimme konsulin kirjoituksen, eilvätkä passit
wielä siitetään olleet ivalmiit, waan piti ne malttamatta viedä
wielä Turkin konsulille. Monen ivaiivan ja tvastuksm setä
maksun jälteen päättyi tämä marsin proosallinen historia siteu,
että me saimme käsiimme Turkiu kielellä, tummallisimmilla
salaperäisillä merkeillä kirjoitetun paperin, jossa sanottiin ole-
man merkittynä meidän Mmme, näkömme ja kenties mitä kaik-
kea muuta. Muiden merkillisyyksien joukossa oli meistä pape-
rissa myöskin, että me olimme näöltämme »valkoMeriset. Ia
»verraten turkkilaisiin ja etelämaalaisiin, jotka omat mustia
ja maskmkarivaisia, olikin tuo oikein. Meitähän nyt katseltiin
turkkilaissilmillci — tai oikeastaan ei katseltu, sillä mies, jota
kirjoitti passin, ei ollenkaan nähnyt meitä, maan ainoastaan
dragomaanimme; mutta hänestä se oli itsestään selviä asia,
koskapa me olimme pohjolasta.

Wielä meillä oli kaksi tuntia aikaa; ne jämät kaupungin
merkillisimmän oscm Maralle. Astuttuamme „Kultaisen far-
men" poikki kolmanteen kaupungin-ofaan Stambuliin, jossa ma-
jesteetilliset mostecll omat, otimme hewoset ja ivannut pääs-
täksemme sukkelammin paikasta paikkaan, jotka wielä tahdoimme
nähdä ennen lähtöä. Merestä sytviille kaupunkiin pistiiiviin
lahdekkeen „Kultaisen s a riven" poikki on silta, jossa ei ole
mitään muuta merkillistä kuin että se taivallisesti, mutta war-
siukiu iltapäivillä, on täynnä ihmisia mitä moninaisimmissa
kirjaivissa pimuissa. Suurella lvaitvalla pääsimme tämän hnu-
tcmcm ja pauhacMan parwen läpi. Wapcms on siellä hywin
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suuri, jouka tähden epöjörjestys ja lvallattomnus omatkin mal-
lalla. Mitööu kieltoa ei knuliinnt mistöön pöin; yhtiön jär-
jestyksen lvalmojaa ei uillynyt. Jokainen nöytti elömön mi-
ten mielensä teki. Melkein ihan sillan pööstö kohoaa juhlalli-
sena ja majcstcetillisma erös su»nimmista »noskcoista, nimeltä
S nl t an Wa lid e. Sen korkeilla, kauiisrcllentcisillci rapuilla
istui nyt melkoinen joukko lviiteö, paraastaau miehiö ja lapsia,
jotka joutilaisuudessaan nöyttivöt suuresti uauttivan olemassa
olon suloutta. Kaikki uöyttivöt erittöin iloisilta ja tyytyivöi-
sittö. Me riensimme seu ohitse toiselle Hagia Sophia ni-
miselle mostealle, joka on Konstantinopolin armotkaiu kirkko
Se on alkuaan »vanha kreikkalainen kirkko, Instinianuksm ra-
kentama, mutta sittemmin muutettu muhammettilaiseksi moskeaksi.
Kun turkkilaiset muonna 1452 »valloittivat Konstantinopolin,
pystytettiin sen kirkon katolle puolikuu merkiksi nnihammettilais-
mallan lvoitosta. Kirkon historia ulottnu taa pillu aina hö-
mörööu muiuaisuuteeu saakka. Wuouua 326 Koustantinns
Snnri, joka itse kööntyi kristin-uskoon ja korotti sen ivaltiou
uskonnoksi, perusti temppelin, jota Konstantins »vuonna 360
snnrmsi ja kaunisti. Vnonna 404, kirkko-isä Krysostomoksm
aikana, joutui 'tämä kirkko tuleu uhriksi, mntta Teodosius ra.
kennutti sen uudestaan m. 415. Wuonna 532 paloi kirkko
toisen kerran, mntta keisari lustinianus päätti rakmuuttaa seu
taas jälteen; ja se rakennettiin niin suurenmoiseksi ja ihanaksi,
että kauneudelta ja juhlallisuudelta ei ollut sm »vertaista. Juh-
lallinen ja majesteetillinen se on nytkin; »valtaaman maitutnk-
sen se tekee, tui» astutaan sisään. Ihmeteltiiivii on »uahtamau
suuri keskikupooli, joka aina on omitnisen ivaltaamana osana
byzantiiilaisessci rcllmnnstaitcessa. Kaikkialla katossa ja sei-
nissä on maalauksia, jotka limewöt wiehiittiiwiii ja fuuriar-
moisia taitecntuntijlllle. Muuten on koko kirkko hymin suuri
ja siitä kohoaa ueljö minareettia.
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Meidän astnessamme sisään toimittivat nnlhaminettilaiset
paraikaa pnolipiilvä-rnkonstansa, jonkinlaista jnmalanpcllive-
lusta. Ileensä ei ole kristityn lupa mennä moskeacm sellaiseen ai-
kaan, jolloin mitä hylviiisii jumalanpcllmelnsta pidetään, koska se
saastuttaisi temppelin ja jnmalaupalmelillsm. Meidöii oppaamme
oli tiilenkin niin tnttn Marialle, ettö sai toimitetnksi meille
piiösyn sisölle, maikka pnolipöi»oä-rnkons olikin parillaan. Si-
ten saimme hillan katsahtaa lnnhammettilaisten jumcllanpalwe-
lustakin, josta saanen kertoa mnutanlla sanoja.

Ennen knin saimme astnc» temppeliin, täytyi meidän esi-
huoueessa ottaa tohwelit, ett' emme saastaisilla jaloillamme kos-
kisi sen lattiaan. Keskellä aivarac» lclltiatc», joka oli ylt' yleensä
peitetty paksnilla, talleilla matoilla, istuivat „mnsclmannit",
jalat clllansc», snuressa piirissö. Naiset istnivat erillöön kor-

keammilla pengermillä, lähellä miesten piiriä, niin ettö »voi-
mat hyivästi nöhdii ja kuulla, mitö tehtiin ja piihnttiin. Mies-
piirin teskns oli tyhjö. Rukous tapahtui siteu, ettö yksi luki
edeltä ulkoa suruisella, yksitoikkoisella, kimakalla äänellä joillnn
wärsyn cllnsta, ja, knn hän ehti lähelle lviirsyn loppua, yhtyi-
wät muut läsnä olijat edeltä lausnjan sanoihin. Sitte alkoi
taas toinen samaan tapaan, ja wärsyn lopulla yhtyivät taas
muut samoin hänen sanoihinsa. Sitä tekoansa tekivät he koko
ajan, knin me olinme moskeassa. Kaikki näytti tapahtuman
edeltä määrätyn ja opitun kaalvcm Millaan. Kamelissamme
ympäri »noskeaa näimme siellä täällä henkilöitä, jotka hiljakseen
toimittitvcll hartanttansc» määrätyllä lamalla siten, että lcnllesi-
wc»t polmillem ja liimat otsaansa lattiaan. Näimme myöskin
saarnatuolin, jossa oppaamme sanoi kirkon yliväiiniehm eräinä
aikoina, lnultaivasti simrina jnhlinc», saarnaaman Snltanin
läsnä ollessa. Jumalanpa.melus muuten miiluun teki hymin
surettatvau ivaikutnksm. Vakamuutta ja hartantta sekö intoa
siinä kyllä näkyi olewan, mutta elömii, ilo ja rauha oliwat
poissa. Eikö se ole ihmekään, he kun eiwät tunne totista,
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eliiwäö Inmcllaa, illilestynyttö Icsutscssa Kristuksessa rattaana,
soivitcttnna Isönö, jota ei painella pakosta, »vaan rakkaudessa,
hmgcssö ja totuudessa. Murhemielin lillsin töstö paikasta ja
rnkonshetkestii, jota oli heröltönyt ainoastaan surnn tnnteita mi-
lnii» mielessöni. Minun rntontscni tnnlni nöill: „Herrc», anna
civallleliumisi »valo»» pian Paistaa töllc miheliöisellc kaiisalle,
ettö he totnudessa tuntisimat sinnt ja saisivat kokea sydiim-
messänsä sinitn rauhaasi!" Minnn sydömmmi myöskiu paloi
syivinmästä kiitollisnndesta Inmalan kohtaan, joka oli antanut
minnn syntyä sellaisen kansan testnndcssa, jossa Jumalan sa-
naa seinänä ja puhtaana saarnataan, ja ilmoittanut minulle
Pyhiin Hmtmsii tantta armonsa sa.aisnudm ja saattanut mi-
uut totuudm tietoon.

Kölvinnne wielä toisessclliu moskeassa, joka oli siinä ihan
lähellä, nimeltä Ahmedije, ivoidclls.mme niitä iverrcllc» toi-
siinsa. Tnlo ja Pääsy siiine oli aivan saman kaltainen tuin
äsken. Nyt sini» ei ollut mitiiöu jumalauvallvelusta, ainoas-
taan joitakuita hmkilöitö toimittamassa hartauttansa. Muu-
teu elömö siellä oli omitnista; kaikesta näkyi, että muhammet-
tilaisct itsi eiwät pidä lvarsiu sunressa armossa temppelcjänsä.
Muntamat tosin rnkoiliivat Inmalaa, mntta mnnten siellä
juoksenteli suuri joukko lapsia meluteu hirwcästi. Ia sitä
paitsi oli siellä muutamia työmiehiä korjailemassa jotclliu; he
laskivat leikkiä keskmiiiiu ja löivät toisiaau laudaupöillä. Toi-
sessa päässä istui muutamia Pappeja (mollahcja) ja lukivat ken-
ties koraania. Me saimme sen käsityksin, että papit ja pcll-
melijcll asmvcll mostcoissa; ainakin siltä näytti, sillä siellä oli
»vaatteita, rnoka-astioita, y. m. Kaikki tässä moskeassa osotti
epäjärjestystä.

Jätimme mostccll ja poikkesimme ohi mennessä I a nit-
schaarien museoon, josta mainittakoon, että siellä on suuri
joukko wahaknwia kaikenlaisissa eri puinnissa. Km tahtoo tut-

kia Turtiu historiaa, hänelle siellä lienee paljo opcttaivcistc».
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Me puolestamme emme saaneet sanottamaa hyötyä siellö käyn-
nistiimme.

Snnri basaari, jonne sitte saawuimme, »viehätti »neito
cnemmiil ja herötti meissö snurempaa ihmettelyö ja kummas-
tllsta. Se on oikea fottelo kapeine köytömincen, joille ilman
opasta helposti eksyy. Pnhtans on yhtö lvöhön siellö kuin
munallakaan kaupungissa mainitalvan hymö, jonka töhdcn ilma
on töynnö mitä tympcyttämimpiä höyryjä ja muutenkin rasit-
taivan ummchtunnt. Koiria, joita Turkin Pöillanpnngissa on
ylen Paljo, makailee kaikkialla, jonka töhden täytyy olla hymin
Maroillaan, ett' ci satu polkemaan niitö ja kaadu likaau, jonka
Mallassa maa eli lattia ou. Kauppataivaraa kaikenlaista on
runsaasti. Kaikki, mitö itiimaat ja lönsimaat tnottcmat, me-
nee täällä kanpaksi. Ihmisiä myöskin on kaikkialla näissä ka-
peissa käytiivissii, mutta minun arlvcllakseni enempi myöjiä
tuin ostajia, Meidäu astnttnamme sisöön, tocttimat myöjöt,
heti huomaten meidät muukalaisiksi, houkutellen ja puoliväkisin
ivetäii meitä myöntipcnkkojensa lno päästäkseen tarjoelemaan
»neille tamaroitansa. Tiiytyipii usein käyttöö kösilvoimaakin
työnuellessö heitä pois kimpustansa, ja ainoastaan suurella
Mcimalla pöösimme siinö eteen piin ihmistungoksen lomitse. Ta-
mallinm melu ja hölmö mallisi kaikkialla. Ostamisemme oli-
wat »vähäiset, mnnekii niiden tähden olleet sinne mmncetkäiin.
Me tahdoimme ivain katsahtaa, miltä itämaalainen basaari
oikeastaan näyttää eurooppalaisesta. Matkakumppanii osti it-
selleen tnrkkilaism lakin, n. s. fezin, jota hän sitte moucstikiu
täytti ollakseen cuimpiin muidm kaltainen, sekö »nuutainia neu-
loja, ja miuä miihäu tupakkaa matkan Maralle. Joka tcma-

rastc» pyydettiin ensiiinä snnnnatonta hintaa, mntta molliinpa
»»itä saada mcmpöö tuiu puolta huokeammasta, jos osattiin
tinkiä. Knumnus ja inhottalva haisu ajoivat mcidiit sicltö
piankin Pois, ja tuntui oikein suloisella hcngittöö raittiinvaci
nlko-ilmaa. Moliesti olen peröstösiöin kumin a stilit, kninka nuo
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ihlnisrantat woiwcll elää ja miihtyä siinä hirmeiissö siivotto-
mnndessa, joka kaikkialla ivallitsce noissa tamallaan maan-alai-
sissa köytömissö, joihin raitista ilmaa t»iskin ollmkaan pöösee.

Konstantinopolissa olomine aika oli tötm Möhitellen tn-
lunnt loppnun. 3Ne olimme jotakin nähneet ja huomanneet
töstö »uertillisestö kaupungista, joka niin sanoaksemme on itä-
maiden porttina. Toisen kerran astuimme ~kultaism scmvm"
poikki Stambulista Galataan, josta soutajamme lvei meidät
„Diana" laivalle. Toivoimme saamamme ivicttöii ilman enem-
piä mastillsia lopun töstö piimöstö, joka oli ollut niin rikas
mäihistä ja muistoista. Mutta toivomme ei toteutunut.
Pööstyömme laivcm kannelle kysäsimmc onnettomuudeksemme
soutajalta, paljonko häu tahtoi maimastaau, maikka jo aamulla
olimme sopineet maksusta. Luulleu, että me muka emme muis-
taneet, maoriisi hön kymmenen kertaa snnremman summan,
kuiu oli solvittu. Ia nyt tiiytyi ryhtyä uudestaan tinki-
mään hänen kanssansa, joka ei suinkaan ollut helppo tehtömö.
Me emme »vielä olleet tottuueet itämaiden tapoihin, emme tnn-
teneet petollisuutta, jota lvallitsec kaikkialla. Sen tähden täy-
tyi meidän tässä maksaa oppirahaa. Kuusi kertaa menmiin,
knin sowittn simma oli, sai oppaamme ja läksi tosin näköään
tyytymättömänä, mntta sydämmessään iloiten, että oli odotta-
matta saannt hankituksi »iin hymiin päiväpalkan.

Höyrylaivaan oli jo tokountnnut. snnri joukko matknsta-
misia monesta maasta ja samoin tansallisuudeltaau ja tielel-
täiiu inonmlaisia. Softipa sauoa, että siuä hyörimässä jou-
kossa mallisi täydellium kielten-seoitns. Itämaisista kielistä
puhuttiin siinä Tnrkiu, Arabian ja Egyptin kieliä ja länsi-
maisista Italian, Rauskan, Saksan ja Kreikan. Sellaista,
joka olisi puhunut miuuu äidinkieltäni, suomea, ci ollut yhtä-
löön tössö snurcssa itiinaiden liinassa. Mutta sitö »vastoi»
tapasi matkaknmppanii saksalaisen lcllitietem tohtori» H:n,
jouka kanssa hän oli euuemmin ollut tirjeivaihdossa juuri tästä
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itämaiden matkasta. Hän yhtyi meihin, jonka tähden meitä
nyt oli kolme ensi aikoina töstides. Hiiu oli miellyttöivö,
iloinen ja puhelias mies, joka mouesti lcikillööu ja hnwitta-
»villa pnheillaan sekä reippaalla lanlullaau ilahutti suuresti meitä
timpaakii. Miu»lu oli tuiteutin useiu hyiviu ivaitea ymmär-
tää häntä, koska hän pnhni Thyringin mnrretta, joka lienee
waikeimpia ivieraau tajuta. lotaftöiivöinm harjoitus tuotti seu-
tiiiiu minlllletin jonkin »verran taitoa siinäkin. „Maantuoma-
riu" »»imellä häu sitte oli meidäu seurassamme toto kolmetoista
piimää. Häu kun oli matkoihin tottnnnt ja osasi kieliä, oli
hänestä meille monesti snnri hyöty tällä matkalla. Molemmilla
meillä säilyy hän rattaassa muistossa.

Höyrylaiva»» lähtö-ajcllsi oli möörötty t:lo 4, mutta olipa
se 5 jopa 6:tiu euneu, tuin rnlvettiiu uostamaan ankkuria.
Odotus-aikaa köytimme seuran löhempöän tarkastelniiu, jossa uyt
olimme ja olimme olemat koko seitsemän piimää kestämän mat-
kan Jaffaan. Sarmikarjcille, jota Mustanmeren höyrylaimalla
oli niin snnri joukko, ei ollut jätetty tilaa „jumalatar Dianan"
kannella. Ainoastaan, taksi lehmöö ja möhö siipikarjaa oli sinne
tnotn matkan tarpeeksi. Mntta ihmisiin nähden oli smra niin
tirjaiva knin mahdollista. Keskilännellä oli snnri jonkko kreik-
kalaisia ja tnrkkilaisici kirjcnvissc» repaleisissa pnlvuissc», »uonella
päässä fez eli turbaani heidän ustoutousa, mnhammettilaisnuden,
merkkinä, muutamilla toisenlaiset päähineet. Lamassa oli täksi
kertaa tehty tilaa „haremille", jossa muhammettilaiset saattoivat
»vastuksitta kuljettaa .vaimojansa. Sitmpii oli matkalla tilai-
suus tarkastella Muhammedin uskoloistm perhe-elämää. Oli
laivassa wielä muutamia jnntalisia, miehiä ja naisia, jotta
oli helppo tniitea israelilaisesta kasinojen muodosta. Setä
etu- että peräsali oli moueeu eri tansallisuuteeu kuulumain mc»t-
tustcmaistm hallussa, Maitta heidäu lutuusa iverrateu ei ollut-
taau suuri. Mihiu uämä talli aikomat, mikä tarkoitus hei-
däu matkallaan oli, ei moitu tietää. Se main oli silmillä,
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että he kaikki aikoivat pois Euroopasta; sillä kohtahau oli Eu-
roovau ranta jäämä kauas jäljelle, ja höyryu ivoimalla me rien-
simme houkuttelemaa itää kohti.

Ennen lähtöä saimme wielä nöhdii muhammcttilaisen ilta-
rukouksen", jota nnnllamat mnselmcmnit toimittiwat suurella'
aivonaiscllci perökannella. Koska se oli omituinen laatuaan ja
antoi miunlle aihetta unnllamiiu erittäin tärkeihin tutkistelc-
millsiin, kerron tässä yhteydessä sm menon. Kaikkein ensiksi
he ottimat tarkan selon ilmcinsmmnasta snnrm ko»usiassin cmnllc»,
joka oli peräkannella, »voidakseen kääntää kaswonsa sinne Päin,
jossa pyhä kaupnnki Metka on. Sitte leivitettiin „rntouspcit-
tcitö" kaikkialle tannellc; rikkaammat ja ylhäisimmät riisniivat
pööllyskmkönsö, töyhiit jaltiilcensa. Ia nyt asettnilvat he ivie-
rekköin, söätyero heidäii leskensä oli lakannnt, tnn astnilvat
Inmalan eteen: rikkaita ja ylhäisiä seisoi köyhäin ja alhaisten
ivieressii. Tnossa rikas ja ylhäinen paschc» komeassa, känniisi
koristellussa pmvussaciu seisoi köyhû, repaleism uskouweljcusä
»vieressä. Eusiu he seisomat »vähû aikaa ääueti, »vakcmina
ja hartaina, kädet nostettuina korlville, knin olisilvat kuuuuel-
leet jotcllin tai odottaneet jonkinlaista i»inostusta ylhäällä.
Sitte he alkoivat hiljaa lausua muutamia sauoja ja kumartaa
syiviiiiu; lviimciu he lastcut»ilvat polwillem ja löivät otsacmsa
lattiaa»». Kaikki tapahtui, tutm sellvästi ivoi huomata, uiää-
rötyu taawau »uutaau, kostipa kaikki lvoiivat uiiu tarkkaau seu-
rata toimitusta, laugeta yhtiitaa polwillem, lyödö otsaausa
lattiaau j. u. e. Mitm mouesti polmia oli uotkisteltcmc» ja
otsaa lyötöwö lattiaau, uöytti olewau tarttaau möörötty. Ru-
kous milhammcttilaisillc» ei kuiteutaau ole rukousta siiuö merki-
tyksessä, kuiu me kristityt sitä käsitämme. Muhammettilaisel el-
ivät oikeastaan rntoile mitään linncllalta; heidän ri»tonksmsa
on ainoastaan Jumalan ominaisuuksien, taitkimallan, miisaudm,
hymyydm, suuruudm j. u. e. tununstamista. Syynä siihen,
että he eiwät rntoile mitään Inmalalta, on fatalismi eli edeltä
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määrättyyn kohtaloon uskominen, joka yleensä ivclllitsee »nuhaiu-
mettilaisnudessa. Kaikki riippnu kohtalosta, sokeasta sattumuk-
sesta; kaikki on sm lininttumattoman lain alaista; jota ihmi-
sen täytyy wälinpitämättöinäii tyynesti tyytyä siihen. Jos
esim. olet köyhä, niiu täytyy sinun tyytyä siihen ja napisematta
nöyrästi tipua koivaau kohtaloou; jos ou tehty paha työ, koh-
talo se saa taulaa siitäkin syyn, j. u. e.

Kuu katseli» tössö rutoustoimitutsessa ilmeisesti uillymöö
makamuutta, hartautta ja rohkcamiclisyyttö, tuli mieleeni »uun-
tamia hyivinkin termcellisiö »uictiskelyjö. Muhammettilainen ei
tunne totista, clömöii Jumalaa, joka on rakkaudesta ja lauvem
dcsta ilmestynyt lesillsessa Kristuksessa somitettuna Isänä, jolta
me saamme rukoilla itsellemme sekä rnumillista että hengellistä
hylvää. Ia hän kuitmkiu rukoilee wcllawasti ja hartaasti.
Kristityt tnntemat Hänet, tai heidän ainakin pitäisi tuutca. Ncutta
ah, »niten tviihii wakawnutta, miten wähä hartantta useilliu ou
heidöu rutoutscssaau. He owat wcnsiu useiu tylmöt, lvölinpi-
tömöttömöt rillouksessaau ja awuksi huutamisessaau. Muham-
»uettilaium rukoilee ahkerasti, joka pöilvö »uuistaa hän sääde-
tyt rillonshetket; hän pitäö rntoutscusa »uatkoillakin ja suuressa
ihmishillinässii. Vaau eikö kristitty ivarsiu usein laiminlyö
ihanimpiatin tilaisuuksia taussatöymisem rnkonksessa Herran
kanssa ja saa siitä sanomatonta tvahintoc» sielullensa! Muhcm-
mettilaiueu ci häpeä jumalanpalivelustansa; hän ci katso tar-
witsewcnisa kam»nota julkisuutta. Siitä syystä Hill» onkiu joka
tilaisuudessa uskousa tuuuustaja. Mutta kristitty, eikö häu
useiu höpeii tuuuustaa Hcrraausa maailman edessä ja olc maiti
silloin, kuin hänen pitäisi puhua Hänestä, joka ou luuastannt
hänet »verellöön. Hälveten itseäni sekö uskoniveljiiii ja sisariani
ajattelin tätä kaikkea siinä katsellessani tätä rnkoushetkeä, jota
nämä muhammettilaiset pitivät. Ia sydö»n»nen ahdistuksella ja
lcwottomuudcllci »uiuö tuunnstiu syiltini Inmalalle ja huokasin
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itsekseni: „Hcrra, tee »ninnt täst'edes Makcmcllsi ja rohkeaksi rn-
koukseen ja tinnnistnksccn!"

Vielä katsahdiuine muutamia kertoja Konstantinopoliin
»viimeisiksi jööhymöisitsi. Olimmehan nöhncet niin paljon yh-

dessö pöivössö; olimme liöhucct uiiil paljon lnounon kauiicutta,
»uutta »nyöskin ihmisknrjuutta, pakanuutta, petollisuutta ja syn-
tiö. Eimöt siis tunteemme olleet seoittamattoman pnhtcita löh-
tiessöinine töstö niin monin puolin onnellisesta paikasta. Höy-
rylaiva lipni Marmoramcrtö kohti. Sekin iviiylö on kau-
nis ja ihaua, mutta ci Bosporolsm ivcrtaincn, jonka olimme
aamulla uöhneet. Aurinko mimeisillö söteillöän kultasi n»ina-
rccteiii huippnja, jotka inistä näyttimät uiskenteleman kullassa.
Tyyui, ihaua, suloism milpoinm ilta alkoi, jollaista ei moi ol-
lakaan muualla, knin näillä seudnin. Taaskin oli matkamme
pöö clömönii sisiillisten silmiimme edessä; kohta olimme pööse-
möt ylistettyyn itöniaahan, aamuauringon maahan.

Herötessömu.e perjantai-aamima 11 Piimiini. Huhtllunta
k:lo 6 olimme jo Gallipolin kohdalla. löllö olimme siis
sontuneet yli Marmoramerm, ja uyt alkoi taas kapea möylö,
Hcllcspoutti cli Dardauellciu salmi. Sekö Euroopan
ettö Vöhön-Aasian puolella ou korkeat rauuat, ja monta oikein
konnista näköalaa on tässäkin salmessa matkustajan ihailla.
Milutamim tuutieu kuluttua, meidän ihmetellessiiume näitä iha-
noitc» näköaloja, jotka aamu-auringon kirkkaassa »valossa loisi-
ivat teinään töysinöisessö tauumdcssa, löhestyimme muinaista
Troijaa, jonka nykyinen nimi on Knm Kaleh. Siellö oli
knnlnisa mninaistntkija Schlicmanil apulaisineen parillaan kci-
lvelcmistyössö, josta muinaisticde lvarmaan saa paljon ilntta
lisöö. Hönen ivösymötön työnsä töhön suuutaau ou jo Paljoi»
malaissut hämärässä nniuaisnndcssa clöileideu tausojeu ctöinöä
ja tapoja. Ateenassa »ne sittcmmiu näimme kokonaisen mnseon
hänen nilncllöön, sa siinä on iso kokoelma anvokkaita esineitä,
kailvcttnsa paikoista, joissa minin on ollnt kunlnisia kaupnnkeja.
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Noll» tio 12 Pysähtyi höyrylaivamme Ten ed os- eli
Trinitatis-saarm edustalle tahdetsi tunniksi pnrkamaau lastia
ja ottamaan uutta. Tämö saari korkeine kilkknloineen, öljy-
pnistoineen, p»»n- jakaswitarhoineen on marsin kaunis. Vienti-
taivarau sieltä sauottiiu ole»vau paraastaan öljymarjoja ja öl-
jyä. Snnri joukko ivmeitii kokonntui, meidän lähestyessämme
rantaa, höyrylaivan ympärille knljcttaniaan rahtitcmaraa maalle.
Veneiden »väestössä syntyi hiriveii hälinä; knnlui kiknnaa ja
huutelemista, uillyi käsien ja jaltain huiskuttamista; jokiueu
iiäkyi tahtoivau saada jotaiu mmeescensä ausaitaksecn jotakii»,
eimätkä he huolincct mistään järjestyksestä. Siinä saimme taas-
kiu iiähdä itämaiden säännötöntä, »nekuista eliinäö. Me itsek-
semme iloitsimme, ettö meidön ei tarivinnnt joutua uoideu ih-
misten tuukeilelvaisuudm tielle, joka lvarmaau ei olisi ollnl wö-
höökööu miellyltömöö ; me main syrjöstö katsclimm cheidön elii-
»näänsä ja iviitteitänsä. Läheiselle rannalle oli kokoutunnt snnri
ihmisjontto, lvarsintin naisia ja lapsia, jotta näyttivät snuresti
nanttiwan olemassa olon siiloa ja ilmiselvän edessään olemasta
uöytelmiisti». Kuitti oliwat jilhlapnwnssa, sillä nyt oli per-
jantai, jota on muhammcttilaisten pyhäpäivä. Kaupunki saaressa
ei ollut suuri. Huomiomme kiintyi .varsinkin moiiililluisiii ja
hyivin omittusi»» tuulimyllyihin, joita näkyi kaikkialta knnnailta.
„Maantno.narimmc" teki päiwäkirjaansa tnivan niiden piirteis-
täkin, lnnltalvasti näyttääkseen niitä jostns hntvin mnotsi ys-
tämillem kotimaassa. Saattaahan sellainen olla jonkinlaisena
lnoutemkuiva-viirtemö tästä pienestä Tenedos- eli Trinitcllis-
saaresta.

Eninlmäil tnitentin nlinnn ja matkatnmppanini ajatukset
kiintyilvät siihen asiaan, että me kohta olimme nyt ensi kerran
matkallamme pääsewill lohelle raamatussa maiuittuja paikkoja.
Olihcm pakanain apostoli Paawali mcllknstellnt uöillö paikoiu,
kun hön 2:lla löhetysmatkallaau tuli Vähästä-Aasiasta Euroo-
pail puolelle, knten sanotaan Ap. t. 16: 11: „Me pnrjehdimme
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Troadastc» ja jnoksimme kohdastansa Samotraatiaan." Troas
on Wähän- A as ian ja Scnnotraakia Enroopan puolella.
Tieto, että ap. Paawali, jouti matkoista olin niin moucsti
lukennt, saarnannut ja opettanut koulussa, oli matkustellut juuri
uiiillii »vesillä, täytti sydiimmmi monenlaisilla ajatntsilla. „Kris-
tntsen rakkaus,, oli pakottauut häutä autautumaan kaikkiin ivas-

tnksiin ja pnntteihin, joita hänen aikanaan ihan »varmaan oli
sellaisilla matkoilla näillä tnntemattomilla ja »vaarallisilla mesillä.
Hän piti emankelinmin-ivirkaa niin korkeana, että ei »vaara
eikö pnute, ei »vankeus eikö marttyyri-kuolema ivoinnt pidöttöö
höntö julistamasta Kristuksen elvankelinmia, joka on In-
mcllan »voi»ua itsekullekin uskowaiselle autuudeksi (Rom 1: 16).
Tömöu mankeliinin puolesta ja sen julistamisen töhden uh-
rasi hän kaikki tässä mailmassa. Eikö siinä kauniissa esimer-
kissä ole suuri ovetns, nenivo ja kehoitus jokaiselle mankelin-
min sanansaattajalle? — Tästides jonduimme nsein lähelle niitä
paikkoja, joissa raamatullinen kertomns liikkuu.

Illan tnllessci saiuana piimänä, knn jo alkoi hämärtää
ja anrinto oli niimeisillii tnltasäteillään punannut Välimeren
sinipintaa, saamiimme My tilini-, Mitylcne- eli Lesbos-
saaren rannalle, jossa laiva taas pysähtyi erittäin ihanaan pikku
lahteen, Midlidi-kaupnngin edustalle. Koko saaressa, »uutta
mar silliu kaupungin ympärillä on kauneimpia näköaloja. Kor-
keita kunnaita näkyi sen takaa maisemaa kaunistamassa. Ilta
oli kannis ja lämmin. Wimo tunti tosin saattoi »veden sini-
pintaa »väreilemään; mutta pikku lahti, jossa laiva oli auttu-

rissc», oli raswcllyyui. Wcllot rantatalojen ikkunoista heijastivat
salaperäistä »valoansa medessä, ja kaikki teki koko näyttämö»»
erinomaisen ihastuttcmaksi. — Lähdettyä tästä lnmocmastc»
paikasta istuimme kauan kannella ihmetellen kirkasta, ihmeel-
listä tiihtitamasta, joka näytti sitä kauniinmclltci, mitä kcni-
memmin sitä katselimme. Mii useampia tähtiä sukelsi esim,
niiu että taivas lvimeiu oli tuin tiipö tiiytem kyivettyuii tirt-
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laasti loistcMic» pikku kynttilöitä. Pohjantahtikin nökyi ja
ninistiitti rakasta kotia ja rakkaita omaisiamme, jotka ehkö juuri
nyt myöskin katselivat samaa tiihteö, ivaikka olimmekin satojen
peninkulmin Päässä toisistamme. Sekä suruisia että iloisia
tnntcitc» liikkui yhtiikac» sydömmissömme. Scllaisina hetkinä
matkoilla tuntee cnemmön tuin tumallista kotiikiivöö, maikka
nieli onkin mimmoiseen kööntynyt eteen pöin. Sellaista tähti-
taivasta kilin tööllii ctelössö ei koskaan saada uöhdö ylhööllö
pohjolassa.

Seuraamana acmnna, 12 p:nö Huhtiknuta, laski höyry-
laiiva Smyrnan lahteen ja jo k:lo 6 ja 7 millillä pysähtyi sa-
tamaan samannimisen kaupnngin edustalle. Mc olimnic siis
Wähön-Aasiau raunalla. Kapteeni ilmoitti meille täällä seisot-
taman aina seuraaman piimiin iltavnolellek:lo 2:teen asti. Tiimö
ilmoitus oli »neillc suloincu sanoma, kosta siten saimme tchdö
pikku retkiä lähistöön ja muutmkiu ottaa selkoa niiden kristit-
tyjen smrcllnutain jöönnöksistö, jotka kirkon ensi aikana oliwat
tööllö olleet niin merkilliset, joissa Herran omat apostolit oli-
ivat mnosikcinsia eläneet, »vaikuttaneet ja opettaneet, ja joille he
oliivat kirjoittaneet monta niistö liihetyskirjeistii, joista armoa
isooma sieln »vielä nykypäivänäkin Moi saada lohdullista, kuri-
tusta, ueulvoa, rauhaa ja iloa elämän lvaiivaloisellc» tiellä.

Alkuperäisen cikeemme, jonka olimme tehneet jo kotona,
saimme nyt toteuttaa, limittäin käydä muinaisessa Escsoksessa.
Me kyllä tiesimme jo edeltä Päin, että Efesosta ei miiiin ole,
ettö se kaikkine suuruuksineen ja kauneuksiuem on kokonaan hii-
lvinnyt ja että ei edes sen nimeäkään mää nöy kartoissa; mutta

olihan kuitenkin jäljellä se maa, se paikka, jossa tämä tanvunti
muinoin oli ollut. Kiiweltyiimme wähän matkaa erittäin kau-
nista meren rantaa pitkin nousimme rautatiejunaan, jonka sa-
nottiin menemän mumisen Efesoksen raunioille. Tie tilki mitä
kanneimpien seutujen kautta. Molemmin puolin oli kauniita
mäkiä, reheiviii, silloisia niini- ja puutarhoja, siellä täällä ty-
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liä ja tuon tuostatin pikku jokia, jotka kuitmkin tähän ivuodcn
aikaan jo oliivat osaksi kuiwunect. Wöhöu matkan pöössö Smyr-
nasta uäimme karaivaanitiellä joukou kameeleja, noita erömaan
liimoja, jotka ajajinmsc» hitaasti astllimat yksitellen rivissä,
sälytettyinä kaikenlaisilla kamaroilla, joita oli kuljetettaMa edel-
leen merta myöden höyryn alvulla, ehkäpä länsimaille. Siino-
in näimme erään puolen itiimaidm clömöstö, jota »iin monessa
kohdassa eroaa lönsimciden clömöstö. K.lo 10, 20 saawuinnuc
rautaiematkamme perille huononlaiseen Ayasnluk-nimisecn ky-
töön, jossa on noin 300 cisnkcista, ja jonka löhellö mninaiscn
Efesoksen ranniot sanottiin oleivan. Pöimö oli ensin kirkas ja
lömmin; mntta siellö oleskelumme loppu-aikaua »vetäytyi tailvas
lvähäu pilmeeu, ja putoilipa inilutamia sadepisaroitakin. Ase-
malle päästyä alkoi 2 '/2 tnnnin raskas astunta rasittatvassa
kuumundessa. Ensin kämelimmc maantietä, jota tässä oli mer-

killisen hymii, niin että sitö olisi Moitti ajaa »vaunuillakin.
(Ohimennen mainittakoon, ettö tiet yleensö omat hyivin huonot,
paraastaan polkuja Main, joitamyöten ei käy incitknstaminm muu-
ten, knin jalkaisin tai ratsain.) Hetkisen päästä täytyi meidän
knitmkin kööntyö ylös »vuorelle päin, joka oli edessämme ja
jossa toivoimme tapaamamme kaupuugiu »nuiuaisjäännöksiä.

Luulomme toteutuikin hymin pian, sillä raunioita löysimme kor-
kealta rinteeltä, ja ne oliwat karttamme mutaan muinaisen Efe-
soksen jäännöksiä. Suuri marmorimöhkale oli ensimmäinen, knin
löysimme, ja siitä hakkasimme itsellemme paloja muistoksi. Wö-
höu matkan vöiissä siitä oliwat toto kanpnngin ranniot, joista
ivoimme saada jotenkin täydellisen tulvan tästä merkillisestä kau-
pungista, joka ennen muinoiu oli seisonut uhkaaivana ja yl-
peänä kaikessa tannendessaan ja tommdcssaan. Woimme saada
selon sen „kilpciilukentän", „tec»atteriu" y. m. paikoista. Kameeleja
kaiveli siinä syömässä, jossa miinoin iloiset ihmiset oliivat uh-
ranneet mailman alttarilla ja ivaeltcmeet synnin hunmanksissa
turhuudm markkiuoilla. Palatessamme kylään »vaivaloisen
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töivelyn jälteen rasittamassa helteessä tarkastelimme mieli» „snliren
Dianan temppelin" ramioitc», josta ylpeät efesolaiset mui-
noin oliivat kerskanneet. Lähellä temppelin nyt jo hymin mii-
häpätöisiii raunioita omat myöskiu »vanhan turkkilaisen »noskean
jätteet. Siispö pakannnden jöönnöksiö kaikkialla, mihin pöin
hymönsö katsoo. Missii »»»ninisten kristittyjei» kirkko, lesuksen
opetuslasten kokouspaikka, jossa apostoli Pacmalikin pitkönö
oloaikanaan tössö kausilmgissa ja lesnksen rakas opetuslapsi
Johannes monivuotisena lvaikntus-aikauaau olimat saarnaiineet,
»nissä se oli, ei kukaan enää tiedä; sen jäännöksetkin oivat jou-
tuneet ihan nnhotntsiin. Koko siellö ollut seurakunta on hö-
ninnyt maan pöiiltii. Ia se oli knllenkin kerran ollnt kntois-
tama, jopa tukoistamimpia, moiinme sanoa. Krist»»tsen henki
maikntti siellä moimakkaammin ja täydellisemmin, knin missään
»nnussa paikassa. Se opetuslapsi, jota Herra rakasti ja joka
ensimmäisessä ehtoollispöydässä nojasi lesnksen rintaa masten,
Johannes, oli siellä »vaikuttanut ehkäpä kolmekymmentä lvnotta
ja apostoli Pacmclli koko kolme »vuotta. Tälle senraknnnalle
on Paaivclli kirjoittanut yhdeu syivöllisimviö kirjeitänsä, jossa
hän tno ilmi jumalallisen armo»» täydellisyyden ja salaisnndm.
Sen »vanhimmille hän kerran Mileetoksessa matkallansa ler»»sa^-
lmiin puhui ue kauuiit, sydöiumelliset jööhymöissanat, jotka mie-
tokin saamme lukea Ap. T. 20 lumussa. Johannes on Il-
mestyskirjassa maanpakopaikastaan Pat»»» o s -saaresta, Herransa
käskystä kirjoittanut tämän seurakunnan enkelille seuraamat huo-
mioon otettcmcll sanat: „Näitii sanoo se, joka niitä seitsemää
tähteä pitää oikeassa kädessänsä joka käy seitsemän kiitäisin
kynttlliijalan keskellä: Minä tiedän sinin työs ja tekos ja si-
nun kärsiviillisyytes, ettet sinä »voi kärsiä pahoja; sinä olet nitö
jo kiusannut, jotta heitiiusii apostoliksi sanomat ja eiwät ole,
ja löysit heidät »valehtelijoiksi. Ia sinä kannoit ja kärsit, ja
minnn nimeni tähden sinä työtä teit, ja et mäsynyt. Mutta
minulla ou siuua mastaciu, että sinä sinun ensimmäisen
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ratkantcs annoit ylön. Muista siis, kustas lankesi pois, ja
tee parannus ja tee mitä ensimmäisiä töitä! Waan jos ei, niin
minä tulen sinulle piau ja syöksen pois sinun kynttiliijcllkas si-
jaltansa, ellit sinä tee parannusta. Mutta se sinulla on, ettäs
nihacll Nikolaitin töitä, joita minäkin »vihaan. Jolla konva
on, se tuultaan, mitä Henki scnrcllnnnalle sanoo! Sen, jota
»voittaa, annan minä elämän puusta syödä, tui» keskellä Ju-
malan paratiisia on." (Ilm. k. 2: 1—7.) Luultaivc» on, että
tämä seuraknnta ei tehnyt parcmnnsta, ei johtanut mieleensä
laillccmnstaan, ei tehnyt msinmöisiö töitö, johon Herra kehitti.
Senpö töhden kynttilöjalka syöstiinkin pois sijaltansa lvcllcMcllsi
muistutuksiksi jölkeeutulemille, kuilla suuri Hcrra on rakkau-
dessa ja hymyydessii, mutta samalla ankara niitä kohtaan, jotta
eivät ota Maaria hänen »varoituksistaan eivätkä tee parannusta.

Ehdottomasti johtui minulle seisoessani Efesoksen raunioilla mie-
leen niinä läpi kaikkein aikojen kuuluwat Maroitussauat: „loka
luiilee seisomansa, katsokoon, ettii hän lcmkee." Ia samalla
ajatellessani Dianan komeaa temppeliä, muiuaisten Efesolais-
ten kerskaamiseu aihetta, elpyi sydömmessöni ajatus: „Mitii ou
kaikki maailmaii suuruus jaihauuus? Ainoastaau tomu ja tuhka."
Nauuiona on se kerran saarnaama jälkimaailmalle: „kcnkki ou
katoamista, kaikki on turhuutta; kaikki liha on rnoho ja kitti
hänen hylvyytmsii, niinkuin kedon kukkainen. Ruoho kuivuu
pois ja kukkainen lakastun, sillä Herra puhalsi siihen; kansa to-

sin on ruoho. Ruoho kuivettuu ja kukkainen lakastuu, »uutta
meidäu Jumalamme sana pysyy ijankcnkiisesti." (les. 40: 6—8.)
Snrnisissa ajatuksissa ja »väsyksissä palasimme rautatie»» ase-
malle, josta höyryhesio »vei meidät takaisi» Smyrnaau.

Seuraama piimii oli suunu»itai, „Herrc»n piimii", joksi
Johannes U. testammtissa sanoo lepopäivää (Ilm. k. 1: 10.)
Aamu oli sumuinen ja sateinen. Mutta siitä huolimatta tak-
simme jo aikaisin kölvelemöön kaupungille. Hyivinhiin wähän
olimme sitö mielii töhön asti nähneet. Astuskelimme ensin pit-
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kin wiehättäwäii rantalaituria, jota matkaknmppanini sanoiwat
monin puolin woiwan werrata Neapoliin. Kun sittemmin näin
siiurcsti ylistellyn „kauniin Napolin" ja muistin täinän matka-
kuinppanieni lauseen, täytyi »ninnnkin siihen yhtyä. Sitte alkoi
pitkä, Maiivaloinm tämely ylös päin jmitcllcistm, muhammetti-
laisten ja armenialaisten hautausmaitten ohitse, jotka omat
kaupungin itäisessä utkolidassa, linnaa kohden, joka taas on
mäellä pohjoispuolella »uelkeiu ihau raittiina. Sieltä korkealta
katsoen näyttää kaupunki oikein sielviiltä ja miellyttiivältö. Alal-
taan se ei ole snnri, mutta sen kadut omat hymin kapeat, joten
siihen moi mahtucllii se suuri asujcmtm paljous, kuin sini»
sanottiin oleivan. Mcyerin matkakösikirjan mukaan asuu siellö
155,000 ihmistä seuraamissa ryhmissä: 75,000 kreikkalaista,
45,000 turkkilaista, 15,000 juutalaista, 10,000 kclloolilcista,
6,000 armenialaista ja4,000 muukalaista. Muulm kaupungin
sisustasta mainittakoon, että kadut oivat syutill ja likaiset, eivätkä
kartanotkaan nlkoniiöltii jnnripuoleensa metömät. Ainoastaan sa-
taman rannoilla on monta rakennusta, jotka ultopuoleensatiu
nähden ivoimat kilpailla »nonentin muhkean eurooppalaisen raken-
nuksen kanssa. — Palattuamme taivelyltii menimme „b afää-
riin", jossa, kuten kaikkialla itämaisissa basaareissa, oli snuret
joukot ostajia ja myyjiä koolla. Taivallinen meluinen eliimö

kohtasi meitö täälläkin. Muutamia »vähäpätöisiä muistoja os-
timme ja tietysti täytyi niistä maksaa moninkertaiuen hinta.
Muuten huomautettakoon tiissö, että myyjät taivallisesti pyy-
tämät kolmin-, nelinkertaista hintaa tammastaan ; mutta mun-
talainen tietysti ei Moi sitä alussa artvclla, jonka tähden hän
saa maksaa runsaasti oppirahaa. Kerrottiinpa minulle eriiiiu
myyjän terran pyytäneen »natosta 75 frankkia, Maan myöneen
sitte 10 frankista.

Kaikkialla on tahmiloita, joissa näkyi runsaasti käymän
ihmisiä nauttimassa kahmia turkkilaistavaa»», ja „uargileh" (turk-
kilainen tvesipippn) on myöskin tarjona niille, joilla on halua
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polttaa sellaista. Pitkissä rivissä istnn turkkilaisia ja muita
kaduilla ja cmouais.ssa, ainoastaan kolmeseinöisissö huoneissa,
imeskellen jaloa tuoksua ja saivua, jota näistä „nargileheista"
lähtee. Tietysti minuukin, kun olin polttaja, piti koettaa sitä
kumvpanimi suureksi himitsi. Tässä ei» woi jättää kertomatta
u. s. aamiaista, jonka söimme tiiltä kölvelyllö kanpungissa
Meillä oli ollut pitkä ja iväsyttiivii kiimelymcllka ja »vatsan,
maatimukset alkoimat tulla yhä tuntuivammiksi. Tulimme sitte
erääseen paikkaan hymin kapean ja likaisen kadun lvarrelle, jossa
mies, pcidanhihllt ylös käärittyinä, hiki otsassa, hyivin innois-
saan ja matamana paistoi kauniita kotletteja, joita ohi knl-
kemat, ahnaat rnokaivieraat himokkaasti söivät. Ruoka näytti
erittäin hyivin mcistutvau ja Paljo siellä kiitti syöjiä, koska
tnon omitnism tokin täytyi paistaa pannu toisensa jälkeen.
Meidän nälkiimme tilli wielä kahta tlmtmvammaksi tätä omi-
tuista ruokaa nähdessämme; mutta paikka mnuten näytti niin wä-
hän niellyttiiuiiltii kuiu mahdollista, kosta huoue eli koju oli
kallkeiu huonoimpia ja likaisimpic». Mntta ruuan laitos oli
kuitenkin oikein siisti ja säännöllinen, jonka tähden rohkenimme
pysähtyä totin hyiviiltö tuoksuman, tilapiiism työkiu eteeu.
Ia heti mcidön pysöhtyessömme Pyyhittiin tnolit ja Pöytä; sillä
ehkä näytimme siistimmiltä, tuin taivalliset ruotalvieracll. Tuo-
tiiusia meille myöstiu Meitset ja kahivclit, jota ei suintaau aina
ole tamallista sellaisissa paikoissa, maan ruokaa enimmäkseen
pidelliiön sormin. Eteemme tnotiin syivii lautasellinm lömpöisiö,
hymöumatiisia kotletteja, seassa arabialaista leipää. Sitä paitsi
tuotiin tillckinm eistii juomalasilliueu kirkasta Smyrnan miniä,
joka maistti hyiviiltii, mntta oli konin lvoimakasta. Harmoin
minusta ou aamiainen maistunut uin hymöltö edes himomvi-
ja ruusaampimaraisessataan pöydässä, tuin tässä huonossa ko-
jussa näiden omituisten naamojen keskellä. Eitä ruoka ollut
kalliskaan, — ainoastaan noin 40 viii mieheltä. Ohi kulke-
mat tosin »vähän kummastellen katselivat meitä, mutta mitäpä
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me siitä. Jos ivcllokuivaaja olisi siinä sattunut olemaan läsnä,
olisi hän ivarmaankin meistä saanut hyivän aiheen harjoittaa
taitoansa.

Wahwistuneina ja mirkistyneinä läksimine etsimään
konissa-laitosta", jota aioimme tarkastella. Sillä etsintä-
matkalla, joka ei suinkaan ollut helpointa, satuimme armenia-
laisten kirkolle, jossa paraikaa pidettiin jnmalanpalmelnsta.
Villeö oli lösnii sangen Palso; »ne yhdyimme kirkkolvillccn ja
olimme hctkiseu siinä »varsin omitnisessc» jttiualanpallvelnksessa.
Mouiu puolin oli se kreikkalais-katoolisen jumalausiallve.uksen
kaltaista; »uutta samalla tnitcutin perin toista. Lcmln, jolla
tässäkin oli tärkeä sija, oli »vallan loinen, kuin tumallisessa
kreittalais-tatooliscssa jumalanpalveluksessa: lvastcnmielistii tir-
fimista ja hnutamista. Sulosoiutuista, pehmoista, sointmvaa
kuorolaulua, jota aina kuulee kreikkalaisissa kirkoissa, ei täällä
ollut. Muuten näyttivät armenialaiset hymin rakastaman ku-
mia ja ulkomaisia muotoja, kuten on tamallista »venäläisilläkin.
Itse jnmalanpcllivelnshnone oli hymin taivallinen eikä ansciu-
inll erinäistä huomiota.

Sieltä saamiimme pitkän etsinnän jälkeen Diakonissa-
laitokselle, joka on Kcifersmerthin päälaitoksen haara-osasto.
Omituisilta ja miellyttämättä tuntni hiljaisuus ja rauha, joka
siellä malliisi kaikkialla, kun juuri olimme tulleet pauhuisesta ja me-
luisesta katuelömästä. Laitoksella ou oma snnri, »»nikama ja
kaunis kartano sieminc pnntarhoincen, jossa sitrunna- ja pomc-
ransi-puita ja palmuja kaslvaa. Tössö laitoksessa ou ciuoas-
taau „pmsionaatti" ja „orpohuone" ; sairashuonetta" ei ole.
„Sisaria" on kahdeksan, kaikki oppineita Kisersmerthissö ja ko-
toisin Saksasta. Johtajatar »valitti, ettö työllii ei ylccnsö ol-
lnt niin hyivöii »nenestystö, knin oli toivottu ja oli ollut syytä
toilvoa. Sm oikeata syytä hän ei sanonut marinaan tietämänsä,
mutta luuli siksi paraastacm sitä asianhaaraa, että kaupungissa



HMyrna. 37

oli niin monta mmllakin, muiden tirkkoknntaii pernstamaa,
saman lacllnista armeliaisnuslaitosta.

Smyrnassakin oli muinoin tikoistawa kristitty seurakunta,
kostopa Herra apostolillansa Johanneksella kirjoitutti seu enke-
lille seuraamat sanat: „Nöitö sanoo ensimmäinen ju miimeinen,
jota oli knollut ja elää: Minö tiedon sinnn tekos ja maimas
ja köyhyytes (»uutta siuö olet rikasi, ja niiden pilkan, jotka
heilansa juutalaisiksi sauowcll ja eiwät olekaan, maan omat saa-
tanan jonkko. Älä sinä niitä ensinkään pelkää, knin sinun kär-
simän pitää! Katso, perkele on mnntamia teistä heittämä män-

tilleen, kiusclltac»; ja teillä pitiiö oleman lvcimaa kymmenen
päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin miuä sinulle
elämän kruunnu anuan. Jolla koriva on, se kulikaan, mitä
Henki seurakumillc sanoo! Jota mittaa, ei se toisella kuole-
malla lvahingo.tetu." Tässö seurakunuassa oli suuri kirkko-isö
Polykcnpus (kuoli marttyyrikuoleman M. 167.) kerran piispana
ja mcikiitti seu maurusttllseksi ja kasivcmnseksi hengen ja »voi-
man todistuksella. Kcrrotacn» hönen oleman siellö haudattuna,
maikka nyt ei enöö tiedetö, missä paikassa hänen hautaknmpunsa
on, koska kaupungissa on sen ajan jälkeen tapahtunut monta
muutosta ja hiivitystä. Tämän siurakuuuau kyntli.iijalkac» to-
si» ci ole kokoucmsa syösty pois sijaltansa, »nntta totinen ju-
malanpelko ja elämä kristillisyys lienee tiitenkin hyivin möhöi-
»»en tössö paikassa. Kerrottiin meille, ettö siellä myöskin on
satsalais-protestanttinen seurakunta, jossa on noin 70 jäsentä
ja oma Pappi, joka tiitmkin oli meidäu siellä ollessamme poissa
matkalla. Omaa kirkkoa scurakuunalla ei olc, maan täy-
tyy sen pitää jmnalanpalwelutsiansa yhdessä hollantilaisten ja
ranskalaisten kanssa heidän jumalanpalivelnshuoneessaan. Pro-
testanttisessa jumalanpallvelnksessa meillä ei tänä sunnnntaiua
ollut tilaisuutta käydä.

Ennen knin lopetan kertomukseni tästä kaupungista, mci-
uittatoon mielii omituisuutma latkaaluatou ammunta, joka cll-
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toi jo lauantci-yöiiö. Jota taholta tnului pankahtelemista yh-
tenäön. Kaikkialla tarjoeltiin köivelijöille paperiftnsseissa joita-
kin laitoksia, joita saattoi heittöö kadulle tai seinöön, jolloin
ne aikalailla paukahtivat. Sitö leikittelivillkitki, mntta Mar-

sinkin piktn Pojat. Se näytti oleman useimpien pöösiöisiloa,
Maikka se .vieraalle olikin hymin Mirasta ja mastmmielistö.
Muuten juhla oli jotenkin saman kaltainen, knin miikou mnnt
päivät.

Kllo 2 uostettiu taas ankkuri ja „Diauc»", lelvöttyääu
1 »vuorokautta, lötsi uusia »vaiheita ja toiveita kohti. Wö-
hiin euneu illan tuloa laskettelimme Mileetoksen ohitse, jossa
Paawali piti cdellö jo mainitun jööhymöispuhceufaEsesokscu seu-
rakunnan lvanhimmille. Seuraama»» a aan»n»la jo aanmpöivöllö
matkasimme Kios- ja Samos-sacnteu ohitse, jotka »uyös omat
oikeiu kauniit ja tarjoamat matknstaivaisclle lvcihetusta. Mat-
kan päästä näkyi yksinäinen Patmos-sacni, joku meille ei ol-
lut merkillinen tiimeillensä tähden — sitö noilla paljailla kal-
lioilla ei ole —, ivaan sitö, cttö se opetuslapsi, jota Herra ra-
kasti, apostoli lohcmues, oli tässä saaressa yksinäisyydessä maan-
pakolaisena Mieltänyt ivilositausia ja nähnyt ne merkilliset näyt
kristillisen kirkon kehityksestä ja lovpillarkoittllsesta, jotka hön
on kirjoittanut muisti»» Ilmestyskirjaan. Saarien ja luoto-
jen ohitse jcllkni matka yhö, tiuues miimcin iltapöiviillii saa-
miimme Rodokseen, jossa laiva taas seisoi muutamia tunteja.
Koska piimii oli kaunis ja »vanha lohannitti-kanpnnki rciu-
uioinecu, keskiaikaisine linnoineen, marnstnisinecn ja muureinem
tuutii houkuttelemalta, päätimme lähteä siune. Seinäämme
oli tullut lisäksi eräs diakonissa Smyruasta, joka aikoi Bey-
rothiin. Kaupunki, maikka erinomaisessa paikassa mereu rannalla,
tekee surettaman maikuttllsen hiivityksi,» tähden, joka sitö on

kohdannnt. Kapeat, säännöttömät kadut, jotka pikemmin näyt-
tämöt main tytön knjilta, omat muistoina sm manhuuoesta.
Suuri ihmisjoukko oli kokoutunut satcmacm; snnri maromaisnns



oli tarpeen säilyillseen taskuwarkailta, joiden sanottiin tällä
saarella oleman erittäin harjautnneet ainmattiinsa. Tnnkeile-
mampac» mäkeä tuskin lienee muualla taMattcmaua. Nähtyään
mnukalaifen tnnkmtnwat kaikki oppaiksi, tietysti »naksnsta. 3jk-
sin pikkn pojatkin jnokscivat jäljestä, pyytämät „yhden frankin"
ja tarjontumat oppaiksi. Varsinkin oli meillä paljo ivastuksic»
erööstö keski-iköisestö, jotenkin kewytp»llnisesta miehestö, joka
ihan mäkisin tuppantni oppaaksi. Wallka hönelle illnoitimme,
ettö hönen apuansa emme tarminneet, astuskcli hön kuitenkin
edellämme, kertoen sotkuisella Ranskan ja Saksan kielellö, mitä
omituista tiesi mistäkin paikasta. Matkakumppanini koettiivat
mnorotcllen sanoa hönelle niin moimakkaasti ja jyrkösti, kuin
osasivat, sekö ranskaksi että saksaksi, ettö hönen oli ihan turha
kuluttaa aikaausa meidii» tähtemme. Mntta turhaan; mies ei
ollut kuulcminaankaau heidii» sauojansa. Koetettuaan kaikkia
kcinoja sanoimat kumftpaiiini, tietysti leikillä, minulle: „mtii
jos siuii koettaisit ptihutella häntä suomeksi; ehkä hän menisi
matkoihinsa!" Antamatta itseäni useammin tuohon pyydellä me-
nin miehen lno ja sanoin jyrkästi: „Mitii tahdotte meistä;
mcnköö matkoihinne!" Mies katsoi »vähiin knmmastcllm ja ty-
syivösti minuuu, tööutyi pois ja samakaan scmomcllta meni
tiehensä luatkakumppanieni siiureksi huwiksi. Lnultawasti hän
ei koskaan ennen ollnt kuullut saunakaan sellaista kieltä. Mat-
kakumppanejani se tästä lähtein useiu huivitti; he ihmettelivät
Suomm kielen ivoimaa ja, »nilloiu »vastuksia sattui, toivoivat
he Suomen kielestä pelastusta. Itsin sanatkin kiintyivät niin
heidän mieleensä, että lnultawasti muistamat ne koko ikänsä.
— Ilta oli sitte kirkas ja lauhkea; kauan yölläkin istuimme
kanuclla, laulellen isänmaallisia lauluja kukiu omalla kielellään,
ihaellen ihmeen kaunista tähtitaivasta, joka meillä oli yllämme
kaikessa komeudessaan ja majesteettiudessc.cn.. Varsinkin ratas-
tettawc» „maanttiomcnimme" »väsymättä »viritti lauluu toisensa
perästä, »vaikka ei ollntkaan warsincnnm laulaja. Laulukirja,
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jonka hän oli ottanut kotoa mukaansa, useillin johdatteli ha-
uelle mieleeu isänmaallisia siivellä.

Seuraama Piimä, jolloin laskettelimme Kyprosta kohti,
oli sateinen ja myrskyinen, jonka tähden enimmät matkustajat
woiwcll pahoiu ja pysyivät hyteissään. Korkeina wieriskcliwät
Willimeren laineet, joiden poikitse „Diana" raskaasti ponnis-
teli yhä eteen Päin määrättyä lcmiihdyspaikkaa kohti. Aamulla
16 piimänä lähestyimme Kyprosta, jossa laiva pysöhtyi Li-
mosol-kanpnngin edustalle. Sieltä tuli paljo matkustamisia
taiwaan, jotka knitmkiu sitte jäivät saman saaren toiseen sa-
tamaan, Larn a ca-kaupunkiin. Tömö saari ei ole tirtou tvcm-

himmassa historiassa nmutcn merkilliucu, knin cttö apostoli

Paawali lähetysmcllkoillaan oleskeli täälläkin ja että Justus
oli täältä kotisi» (Ap. t. 4: 37.) Saari lienee tauueudelta
ja hedelmällisyydeltä muidcu wertainm ja kuuluu uytyääu Eng-
lanuille, joka näkyi siitäkin, että parikymmentä englantilaista
punanuttnista ja wcllkolcllkista sotamiestä nousi Limosolista
taiwaan. Tänäkin piilväliä satoi wähän, ja laivan ollessa
La rna can edustalla kulki päällisemme ankara ukkonen, jolloin
wähän aikaa satoi aika rankasti.

Nyt käännettiin laivan tmla suoraan Beyrothic», erästä
Syricm rantakaupunkia tohti, jonka edustalle pysähdyimme seu-
raamana aamiina. Me olimme siis itse „Pyhiin maan" omella,
jonne päin jo matkalla olimme niin monesti ikiimöiden katsel-
leet. Taas oli ryhdyttiitvä tiukimäiin »venemiestm kanssa, joita
melkoinen pauhacmc» ja huutelema joukko tuota pikaa kotoutui
ympärillemme. Oli se oikea huntokcmppa siitä, tilla heistä
»veisi meidät huokeimmasta maalle ja toisi takaisin laivalle.
Palkkio »uääröttiiu, mc sanoimme jöähylviiisct muutamille tu-
tuille, jotka aikoivat jäädä tässä maalle, ja reippaat miehet
weiiviit meidät kauuisem kaupunkiin, jossa matkcllnmppauiui on
muistiin kirjoittanut seuraaivat sanat, jotta tiimiisi ja sclltn-
»vasti lausumat totuuden (Sanomat. Finland ino 148 »v. 1890):





"Beyroth
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~Mitm lumocmasti meitä siellä wiehiitti, jopa oikein huumasi
Itämaa rehenine rikkauksineen! Mikä ihmeellinen puutarha
tuolla ylhäällä, saksalaisen „lohanniittihospitacllin" muhkean
rakenuuksen ympärillä; miten komeita palmuja, öljypuita —

kuka niitä kaikkia woi lnetellcllacin, näitä itämaiden kalliita kas-
wejc»! Meidän täytyi yhtyä diakonissan mielipiteeseen, hänen,
joka meitä opasti tässä ihanassa Puutarhassa, että Beyroth
olisi myöskin luettawa pyhään maahan, koska Herra ivarmaan

oli »vaeltanut myöskiu tällä Libauoniu siunatulla rinteellä, men-
nessään Tyroksen ja Sidonin maan ääriin" (Mark. 7: 24.) Bey-
rothissa ihanan Wälimeren rannalla, mitä kauneimmassa seu-
dussa, on noin 100,000 asujanta, muhammettilaisia, rooma-
lais- ja kreikkalais-katoolilcnsia, maraniitteja ja wähäinm joukko
protestantteja. Se on rikas kaupunki ja harjoittaa suurta kaup-
paa; kaikenlaisia itä- ja länsimaiden tuotteita kotoutuu siune
ja menee pian kaupaksi. Asujanten luku, joka muutamia ivuo-

sic» sitte oli 120,000, ou ivähmnyt, mistä syystä, lienee wai-
kea tietää.

Täällä heti tultuamme tutustuimme saksalaiseen hammas-
lääkäriin Gliin, joka oli asunut siellä kolmattakymmentä nmotta.
Hänestä meille oli sekä meno- että paluumatkalla suurta apua,
jota paitsi saimme häneltä nauttia lviehättätvintii ystälvyytti».
Hän lvei meidät maatilallensa, joka oli Libanonin juurella.
Sillä huivimcllkallc» saimme jo joksikin osaksi nähdä ihmeen iha-
naa luontoa ja rehetviiii kastvirikkautta, jouti Luoja on suo-
nut tälle seudulle. Kaikki oli tviehiittäiviiä, tunsipa melkein
joutumansa mallan huumauksiin.

Waihettelewasti nietetyn päimän jälteen palasimme höyry-
lamaan, jota lelvcittyään muutamia tunteja nosti ankkurinsa
ja lähti Jaffaan. Liihtiesfii moni ennnsti, että maalle Pääsy
Jaffassa oli tulema ivaikecllsi seuraamana aamuna, koska tuuli
kiihtyi yhä enemmän ja taimas, jota oli enimmäkseen koko mat-
kan ollut kirkkaana, muuttui synkän näköiseksi. Wälimeren lci-



42 Tulo Jaffaan.

nect hyökkiiliviit „Dianaamme" lvastaai» yhä smiremmalla ivoi-
malla; laiman heilmniset tnntniivat »nonesti Marsin »vastmnie-
lisiltä, mntta yhä kilienkin »vähitellen löhmiumc „lnwatnn »»»aan"
rantaa. löllö matkustimme H aisan ohitse, joka ou ihmcelli-
sen, majestectillism K arm cli n juurella, jolla ivnorella profeetta
Elias kerran koko Israelin edessä toimitti merkillisen nhrin ti-
niiigas Achabin aikana (1 Kun. 18.) Jo aikaisin aamun koit-
teessa oli S aro nin lakeus silmäiinne cdesfö. Aurinko nousi
kirkkaana ja lömvöiseuö idän taivaalle ja tunti heikkeni, mitii
selmcmmin „luwatnu maau" piirteet cllkoimat uökyö. Aikisim-
»nasta aamnsta asti seisoimme ylhööllii kannella töhystellen
lakkaamatta sitö maata, jota nähdäksemme olimme antautuueet
pitkon matkan Maivoihin ja puutteihiu. Alkotpa odotus tuutua
pitkältäkin; olisimmc suoucct, cttä „Tiaua" olisi wähän jon-
duttauut ivauhtiausa, mutta se pysyi yhtä lemollismc», kuin ta-

honkin asti. Wiimein ilmestyi uökyiviiu kanpnuki, jouka ar-

masimme laff a t fi cli m»»inaiscksi lopeksi. Sen ednstclllc
pysähtyi liina k:lo 9 aamnlla. Jo paljon enncn, kuiu auk-
kuri laskcttii», kokoutii ympärille lukematon jonkko mcncitö,
soutajina kirkumia, huutamia ja pauhaamia, nnistauruskeita, Mat-
tisia tai mustia miehiö jotenkin kemeössii P»»ivnssa, matknsta-
maisten .Kiusanhenkiä." Siiheu olimme jo mähäu tottuneet
Konstantinopolissa, Smyrnassa ja Beyrothissa. Uskomclltomciu
notkeasti ja tott»»neesti kiipesiivät he apinain taivalla joku ta-
holta laivan sivnja pitli» ylös kanuelle, ja euneii, kuin oikein
ehti tointuakaau, oliivat ne jo ympärillä. Niille, jotka eiwät
mnm ole köyueet itömailla, ou elönlö siellä mallan outo, se
tuu ihan kokouacm eroaa Einoopau elämästä. Tuutti, kuin olisi
yhl' äkkiä jontninlt toiseen maailiuaan. Euroopassa lnimat ta-
ivallisesti pysähtyivät scllamoihin ja matkustamaiset saamat kai-
kessa mukalvuudcssa joukuu tai »nuuta»nien, cdes jotenkin hil-
jaisten kantajin cmulla lähteä mihin tahtoivat. Mutta itä-
mailla on ihan toisin. Jaffassa olisi ihan mahdotoukiu piiöstö
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satamaan, sitä kun ei olekaan, waan ranta wielä lisäksi on
töpö töynnö salakareja. Matkustajan täytyy sen tähden aina
tinkiä näiden lvmemiesten kanssa, sillä mitään taksaa heillä ei
ole ja tcmallisesti he waatiwat hywinkin suurta maksua tuosta
rantaan ivienniu »vaivastaan. Kaikki tuo on hyivin ikömiiö.
Ia yhö iköivömpöö se mielii on tunkeilemiscn tähden, jota nuo
sivistymättömät, raait ihmiset osoittamat koko käytöksessään.
Sill' aikaa, knin jonknn kanssa tingitään maksnsta, koettamat
jo toiset Mäkisin kiskoa käsiinsä matkakavincita. Usein tnossa

kinassa täytyy kiiyttiiö käsivoimiakin, sillä sanat eivät aina tec
toivottna, rittiiviiii mallitusta. Matkustamisen ympörillö
on usein kynnumkuutaki» miestö, jotka kaikki koettamat saada
ansiota. Ia maikka Niinin onnistunkin sopia möörötystö
maksusta, niiu hymin Harmoin ti tuskin koskaan he kuie.llaau
siihen tyytymöt rantaan pööstyö, maan »vaatimat aina jotakuta
markkaa enemmän ja koettamat »vökimallallc» ja hellittömilltö-
»nyydellö pakottaa »natkustamaista maksamaan. Tössö, niin-
kuin paljossa muussakin, ttllee selmöön ilmi itömainen epäre-
hellisyys, joka iiöyttöii oleman sylviille junrtuuut kansau luon-
teefeeu. Sellaisessa tapauksessa pitöö matknstajan pysyä ihan
tyynenä ja maksaa somiin snmma sekö olla mnka ihan ymmiir-
tämättä kiusanhmkensä tarkoitusta ja ryhtymättä miiö mihin-
köön puheluun. Kyllä hön iviimeiii menec tiehensö tyhjennet-
tyään tosi» ensin koko »varastonsa julmimpia ja raaimpia
haukkumasanoja, joita matkustcMaisen tietysti täytyy main kär-
sivällisesti kuunnella. Eiväthän ne ihmisparat tiedä parempaa.
Elinemmiu kuiu rumeta .vihassa haukkumaan takaisin, on »var-
sinkin kristityn »velmollisuus tuntea sääliä näitä ruumiilliseen
ja hengelliseen miheliiiisyytem sylviille »vaipnneita olentoja kohtaan.

Me antauduimme taivaroinemme eräû merimiehen, nee-
kerin, haltunii, joka oli yli koto maailman tunnetun englanti-
laisen asiamiehen Cookin lähettiläitä; siten, näet, pöösimme pa-
raitm kaikista tvastuksistc», Maikka saimmekin maksaa möhön
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rnnsaammin. Mnntamau miniutiu pööstö jo olimnle töllä
erittäin ivaarallisetsi tulvaillulla matkalla luotojeu ja scllcllarim
maitse rantaa»». Vaarallinen se matka tosiaan onkin, koska
siellä kaikkialla on kiiviä ja kareja, joihin Mene moi myrsky-
sää llö ja aaltojen pauhatessa helposti tarttua kiinni sekö pahim-
massa tapauksessa kaatua ja auttamattomasti joutua hukkaau.
Uksi lviiylii siinö main on, jota myöten mene moi pööstö on-

nellisesti perille. Meille komi matka hymin, koska myrsky oli
tyyntynyt ja aaltojen pauhu hiljennyt. Voimakkaat miehet
metelimöt reippaasti muutamia kertoja airoilla, uiiu me jo
olimme kaikkien maarojen ohitse tyynessö rannassa, jossa asia-
miehen köskylöinen otti ivastaan meidöt sekö tcmarammekin
»iin hymiu, ettö meidän ci tarminnit edes cmata matkalankkn-
janimekaau tullimichillc. Luultamasti hän pisti mnntamia
viastercjc» tnllimiehen käteen ja siten oli siitä selivitty, sillä vias-
tereilla niistä herroista itämailla helpoimmin pääsee. An-
tamatta rahaa on »vaikea Päästä mihintlliin, lvailka ei olisikaan
mitään kiellettyä. Jos sitä ei heti itsestöön huomata tai ei
tahdota cmtaci, uiiu he Pyytölviit, ja jos ei pidetä lukua Hei-
din» msi pyyuuöstiiän, kertoelewcit he sitö lakkaamatta, knnnes
saaivat hyivityksmsö. Vaan jos annetaan heille maikkapa ma-
honkin, niin käy tullaamatta kuljettaa mitä hymänsä, mikäli
kunkiu omatunto sallii. Tämä kaikki laivallansa osoittaa kan-
san huonoa siveyskantaa ja »vielä enemmin alamaisiansa hir-
weiisti tnrmclcwcm hallituksen, jota antaa rankaisematta sel-
laista tapahtna. Mutta mitäpä pnhuukaau siveydestä ja hal-
lituksesta? Laista, siveydestä, oikeudesta, hallituksesta ei ticdetö
paljoakaan „Ottomai.iu" maltakuuuassa. Moutc» piimää sitte
olimme jo saaneet siitä kylliksi kokemusta.

Konstantinopolissa saamamme turkkilaiset passit täytyi
»»äyttiiii ennen, kuiu saimme astua „Pyhän maau" alueelle.
Ohimennen maiuittakoon, että tätä passia täytyi sittemminkin
tuon tuostakin tarkastuttaa ja siitä maksaa palkkiota ivirkanie-
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hille. Kaikessa rauhassa saimme sitte kiiwellii kapeita, likaisia
katuja kesii auringou paahteessa asiamiehen pcllmelijain opastuk-
sella. Huomiomme kiintyi »varsinkin kirkumiu, likaisiin, repa-
leisiin ihmisiiu, kaikmlciisiiu itömaidm ka»»ppatamaroihin, laihoi-
hin kameeleihin, aaseihin, aasin-ajajiin y. »n. Itämaiden taival-
linen pauhninm elömö malliisi kaikkialla. Asiamiehen pallvelija
saattoi mcidöt saksalaisen siirtolan majataloon ja isiintö wal-
»nisti siellä meille yksinkertaisen, maukkaan aamiaifeu — ensim-
mäisen aamiaisemme „pyhössö maassa" — »neidon odotelles-
sammc matkcllcmaroitammc. Tuntnipa oikein suloiselta lemöh-
dys tössö majatalossa, jossa puhtaus ja hiljaisuus »vallitsi,
kuu juuri olimme tulleet luelucmau, likaisen ihniisjonkon teskeltö.

Mielemmc kuilenkin paloi lernsalcmiin. Sen tähden
kysyimmekiu heti isönnöltö, millä tawalla parcitm ja nii»» pian
kuin mahdollista pääsisimme sinne. Meidän onneksemme siellä
jnnri sclltnmcllta oli saksalainen Hahn, asuma Jerusalemissa
ja kuuluma „tcmplarilahtoon"; hän oli jnnri tuouut kyytiä
laffaau ja aitoi nyt lähteä paluumatkalle. Softimns hänen
kanssansa saatiin pian tehdyksi ilman mitöön maitmksia; höu
sitoutui mimmiin meidät perille jo samana ftäimänä. Kio 12
ajoi hän »vaununsa, töine hcmosta edessä, majatalon rappnsten
eteen, me nonsimme niihi», maitta näyttivätkin perin yksinker-
taisilta, ja nyt alkoi kymnimtuntinm ajo matkan perille, le-
rnsalcmiin. Tasaisesti »vierimät ivannnt erinomaisen hyivöö
tietä myöten, jonka molemmilla vnolin kasivoi lillemcllon joukko
»viljeltyjä, killoistnksccnsc» paraillaan pnhkeatvia kaktns-kasmeja.
Minna knmmastntti, että niin paljo »viljeltiin noita kaktuksia,
jotka cimiit uööltiiiiu suiukaan olc kauniit, Maan päin mastoin
rnmmtcmat mnntcn kännistä tietä, mntta Manha Hahn selitti
niiden tekemän hyiviii hedelmiä, ivillunia, joita syödään, ja sitä
paitsi oleman pitkien, teriimiiin pillkiensii tähden mainiona puu-
tarhan aitana. Tnostc» seikasta minulla ei ollut tiihön asti
»vöhiutököön tietoa. Jaffassa, joka ou rakmucttu a»»ifiteaatte-
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riu muotoon, on paljon uomeransi-, sitrunna- ja muita hedel-
mäpuu-tarhoja. Ilmau-clla tässö Wälimeren rannalla on erit-
täin sowelias hedelmiipuidm wiljelytselle. Pomeransit oliivat
juuri nyt kypsiä ja myöskmneltiin niitä tcMclltoMan huokeasta
hiii»»asta. Piasterilla (— 21 '/2 S»»o»uen pennillä) lviii»
saada 40 suurta, mehukasta vomeransia.

Ennen olin lnkennt ja kuullut tim lasfan ja Icrusale-
»niu wälillä olclvan huonoimpia maailiuassa, niin että sitä tus-
kin »voi matkustaa muutm, kuin kameelilla, aasilla tai Heinosella
ratsastaen ja ainoastaan hyivin maiivaloisesti Maunuilla. Tämän
tähden minä miihän Pelkosinkin, mitenkö jaksaisin istua kymme-
nen tuutia »vaunuissa, kun jo muestööukiu pitko ja mösyttömö
matka oli paljou rasittanut lvimia. Tömö pelko oli kuitenkin
ihan turha, kosta tie oli sileä ja tasaineu, tuin lattia, mitä oi-
mallisi» mietotie, ehty pari muotia sitte. Kuumuus, jota leski-
vaimon hetkinä k:lo 12—3 on oikein paahtama, tuntui meistä
hymiu tuskalliselta, mutta pahin »vastus oli kuitenkin miljoo-
nista kärpäsistä, joita kotoutti mauuuihimme, uiiu että meillä
oli aita työ suojellessa taslvojamme ja käsiämme.

Vähän matkan Päässä kanpnngista alkoi Saronin la-
keus, jonka erittäin kannella lempikukkia mainitaan raamatussa-
kin. Munn mnassa mertac» ylkä Salomon „Korkeassa »vei-
sussa" »norsiantansa Saronin tukiaiseen sanoen: „Minii olen
Saronin tukkainen, kukoistus laaksossa. Niinkuin runsu orjan-
tappuroissa, niin on minun armaani tytärten seassa" (K. m.
2: 1, 2.) lesns pitäessään ivoimallista saarnaansa elämän
suruista, joiden ihmiset niin usein antamat mieltänsä raskaut-
taa (Luuk. 12: 27), ottaa esimerkiksi „tnkkaiset kedolla" ja ke-
hittää ihmisiä katsomaan niitä, ihmettelemään ja iloitsemaan
niiden kauueudesta. Paha kyllä oli lempikukkien kukoistus-aika
päättynyt jo pari, kolme willkoc» sitte, jonka tähden emme saa-
met uiihdii niiden kauneutta. Profeetta Herran käskystä ennus-
tacssaan ludan kansan onnettomuutta, turmiota ja hiioitystii
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wertac» sitä Saronin knitvaan, tasaiseen ketoon «les. 33: 9;
65: 10.) Knmat knin kanerivatantaat oivat Saronin tasan-
got tähän asti olleetkin, mutta ne cllkcmcll taas kukoistaa.
Molemmin puolin tasaista tietä, jota ajoimme, oli nyt »vilja-
via »vainioita, joissa nisu juuri tähii» allaau alkoi puhjeta li-
halle. Vuodeu-alla oli siis kasivullisnnteen nähden edistynyt
niin pitkälle, kuin kotimaassa Hcinillnnssa. Siellä täällä näkyi
myöskin maaniviljclijöitä kyntämässä härjillii, jotka „oliwcll ikeen
alla." Suureksi kummastuksiksemme näimme erään miehen kyn-
tälvön myöskin kamcelilla, jota tawallisesti köytetään kuormin
kantajana. Ensi kerran elämässäni näin juntalaisen maata
lviljelemiissii. Näillä sindnin, kuten mnntamissa »nuissakiu pai-
koin „pyhiissä inaassa," on joitakuita n. s. ~juillalais-siirtololla",
joissa juutalaisia kasivclletacm maaniviljelijöiksi.

Noiu tunniu matkan Päässä Jaffasta on »vasemmalla
vuole»» Lud eli Lyd, joka lienee muiuainen Lydda, jossa
apostoli Pietarin kerrotaan parantaneen Eueakscu ja oleskel-
leen silloin, kun opetnslapset lähettivät kaksi miestä pyytämään
häntä tulemaan lovsicm, jossa hän sitte herätti T alitan
knolleista ja näki merkillisen näkynsä parkkcni Simonin huoneen
katolla, josta hänelle selnisi, että elvankeliumin saarna ei ollut
aiottu yksistään juutalaisille, ivaan myöskin pakanoille (Ap. T.
9: 38 seur. ja 10 lnk.) Lähellä on pieni kylä, nimeltä Dedshan,
s. o. „Dagonin temppeli", niminen muistomerkki silistealais-
teu historiasta, mnisttittaivana sitä aikaa, jolloin he »veivät
pois Inmalan arkin ja asettitvcll sen Dagon-jumcllansa »vie-
reen häum temppeliinsä (1 Sam. 5: 2 seur.). Sm lähellä
oivat myöskin Gazan ja Asch do din palatsit, jotka muistut-
telivat niitä kohdcmnntta hiivityksm kauhistusta, niiu kuiu Pro-
feetta Amos ou »»iistä ennustanut wuosituhausia sitte. Gazas-
sahcm »vahlvoista rmnuiiimoimistaau tuttu Simson, joka oli
20 wuotta ollut tuomarina Israelissa, likisti Dagonin temp-
petin haudaten sen raunioihin itsensä ja silistealaifet, kuu hii-



Ramleh.48

uet sokeana »vietiin sinne soittamaan snnrem Dagonin uhri-
jnhlaan (Tnom. 16 l.). Melkein joka hetki tnlee siis tällä
tiellä nillywin paikkoja, joita »nainitaan raamatnssa. Niissä
nyt kuitenkin on ainoastaan huououpiiiwiiisiä arabialiskyliä
tai pelkkiä raunioita. Kaikki osottaa, miten Israelin maa
on hiivitetty ja cnllioksi tehty, miten lumalau tuomio ja kirous
sitä raskaasti painaa.

Kahden tnnnin matkan päässä Jaffasta on kylä Ramleh,
johon ensi terran pyföhdyimme lepnnttamaan ja juottamaan
heivosia. Se lienee ollut muhkea kaupuuki, mneukui» ristiret-
kclöiset sen lvalloittiivat. Nyt se ei enää ansaitse hnomiota
nnmstci syystä, kuiu siitä, että se on sama paikka, kuin raama-
tussa mainittu Arimatia. Sm tiihdcu sc »veti puoleensa erit-
täin meidänkin hnomiotamme. Sen ympäristö on kaikkialla
sangen hedelmällinen ja monin paikoin hyivästi »viljelty. Lähi-
tienoilla näimme kaikkialla suuria lammas- ja »vuohilaumoja,
joita vaimenet käytteliviit laitnmilla. Monella mnorenriu-
tcellii oli »iiii sadoittain Kuin katselin nöitii laumoja, joissa
lampaat ja »vuohet olimat sekaisin, mnistni elämiisi mieleeni
Kristuksen wertaus miimisesti» tuomiosta (Mcllh. 25 l.). Mi-
nulle oli kerrottu, lvci licuenkö jostakin matkcllertomnkscsta lu-
kenut, cttii lampaat Palestiinassa oivat mallisia ja mnohet
mnstia, jonka tiihdcn nyt tarkastelin näitä laumoja ja tulin
siihen käsitykseen, että uscin kyllä on niinkin, mutta ci aina;
sillä olipa sicllii myöskin »nustanpiltnllisia lampaita ja malkcau-
pilkullisia »vuohia. Minuu »vielä katsellessani näitä laumoja
ja paimenten käytöstä tnli sisällisen silmäni edessä ihan selmillsi
lesuksen wertaus hymiisti» painimesta ja hönen lampaistaan
(loh. 10: i). Paimen astun edeltä, kutsuu lampaitaan mo-
nella, hyivin erilaisella ja Marsin omituisella iiöncllö, joita lam-
paat tnntemcll ja smracmcll paimentansa. Ne öönct omat sel-
laiset, ettö kukac»»» ci »voi »iiii matkia. Vieras, olkoonpa hän
niihin tninka hywiinsö lottunnt, ei saa houkutelluksi lai»ipaita
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pois hänen luotansa. Lampaat aina tuntemat oman paime-
nensa äänen. Usein ottaa paimen pikku lampaita syliinsä tai
myöskin suurempia olallensa. Paimenen ja lammasten snhde
näyttää oleman hymin tuttcma ja ystiilvällinm.

Ramleh eli Arimatia on pyhässä raamatussa mainittu
hurskaan Samuelin wanhempien Elkan an ja Hannan
asuinpaikaksi. Siellä siis synlyi Samuel, jota Hanna oli
niin ahkerasti ja sydämmestänsä rukoillut Herralta, josta hän
sitte niin sydämmestänsä Herraa kiitti (1 Sam. 1 ja 2 l.),
ja jonka hän sittemmin lvi Silon temppeliin ja pyhitti siellä
Herralle koko hänen ijäksmsii. Samuel oli sitte, kuten tietty,
Israelin jaloimpia tuomareja, joka teki oikeutta kansan kesken
siihen aikaan, kun Israelilla ei wielä ollut kuningasta. —

Rcmlehissa asui myöskiu se „rikas mies", Josef, jota Nitode-
»uutfen kanssa rohkeni, lesnksen häpeällisen kuoleman jälkeen
ristinpuussa maailman syntein tähden, kunniallisesti haudata
hänen rnumiinsa. Rikkaalla Josefilla lunltawasti oli, tulen
monella millilläkin rikkaalla ja ylhäisellä henkilöllä, oma hauta-
paikka pyhäu Jerusalem-kaupungin lähellä. Hän oli malmis-
tcnnll sen itseään warten, haktuuttanut sm kallioon, ja toiivoi
sallivansa siinä kerran leivillä viimeistä nntansa. Taikka hä-
nellä kenties oli, paitsi maatilaansa Arimatiassa (Rcmlehissa),
myöskin huvila lerusalemiu muurien lähellä ja sen ivieressä
hautakumpu. Siihen aikaan oli hywin tcMallista, että rik-
kailla oli sellaisia hmviloita ja niiden ivierellii hautapaikat, joi-
hin perheen jäsenet kuoltua laskettiin. Siitä ivoi wielä nyt-
kin saada makuutuksen, jos katselee muinaisia hautoja, joita on
koko joukko lähellä Jerusalemia. Sellaiset hautapaikat »välttä-
mättä »vielä tänäänkin wetiiwill puoleensa matkustcmcisten huo-
miota, koska uitit tcllsellm tvoidaan saada jotenkin selivä kuiva
lesuksen hautauksesta. Seuraamassa limussa, jossa tulee pu-
hetta Jerusalemista ja seu ympäristöstä, aion tarkemmin ker-
toa niiden laadun. Kun hautapaikka oli asunnon nieressi», se
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alinomaa siinä muistutti tämän elämän tatocMaisiiutta ja py-
symiittömyyttä. Niin losesilletin, kun hän näki tutkain ti-
mman, kastvcMan ja taas lakastnman oman hautansa kum-
mulla. „Ihminen ou eliiissiiiisä niinkuiu ruoho; hän k»»tois-
tac», niintnin tukkainen kedolla. Koska tuuli käy sen päällitse,
niin ei hän enää testö, eitä hänen sijansa tunne häntä ensin-
kään. Mutta Herran armo pysyy ijantaikkisesta ijantcikkiseen,
hänen pelkiiäiviistmsii päälle" (Ps. 103: 15—17). Varmaan
milistuttiivcll lierisellä haudalla kaslvcmat kukat hänelle lak-
kaamatta näitä sanoja ja lvaikuttilvcit, että hän odotti Juma-
lan »valtakunnan täydellisyyttä. Kun Herra lesns, jota hän
rakasti, tuoli ristinpuussa, antoi Josef hönelle oman hautansa
ja ennustus (les. 53 l.) siten toteutui.

Lähellä Ramlehia talvellaan useimmiten jontottclln „ssii-
tacllisia", näitä iviheliiiisiä, jotta oivat parcmtimclltomia sairaita,
hyljättyinä ja erotettninci kaikista omaisistaan, jätettyinä omaan
miheliiisyytemsii, köyhyyteensä ja kurjuuteensa, ja joista lesns
tvaeltaessansa maan päällä paransi monta. He tcmallisesti
myöskin nyt, kuten lesuksen aikana, seisomat etäämpänä ja
rukoilemat käheällä, löpituukelvalla iiiinellöiin almuja ohikulke-
»vilta, uöytellen hirtveiisti typistyneitö jösmiäön ja huutaen
„lepros." Minö en heitä wielä nähnyt täällä, sillä kuumuu-
desta iviisyksissci jäin minä kylään leiviihtämiiiin. Mutta mat-
kakumppanini käydessään tornissa, joka on lvöhiiu matkan piiössö
ja lienee pystytetty joillnn arabialaisen pyhimyksen muistoksi,
ja josta on laivec» näköala yli koko seudun, sanoi nähneensä
taksi spitaalista ja antaneensa heille „bachschisch" (lahjaa).

Ramlehissa iviivyimme ainoastaan noin tuntikauden; oli-
han wielä samana piimänä chdittiiwii Jerusalemiin. Ajettu-
amme »vähän mattaa saawuimme Ajalonin laaksoon, jota
on »vuorensolan edustalla ennen knin päästään Inudau »vuo-
ristoon. Monesti olin minä raamatusta lnkennt merkillisen
kertomuksen, tiiuka „aurinko seisoi alallansa Gibeonissa ja knn
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Ajalonin laaksossa", Israelin sotiessa Josuan johdolla Amo-
rea laisia »vastaan (Jos. 10: 12, 14). Epiinskon sankarit
ja Inmalan hylkääjät (ateistit), jotka eivät Moi tahi eiwät
tahdo käsittää Jumalan kaikkiivclltaa, waan koettamat mitata
Jumalan miinaa ja olemusta oman inhimillisen lyhytnillöi-
syytmsii mittakepillä, usein pilkkaamat ja nauramat tätä kerto-
musta, jossa kaikkivaltiaan Inmalan »voima yli luonnon, sa-
moin knin hänen armonsakin, ilmestyy niin suureuc» ja ihanam.
Knn ystiimiillinm Hahn lvanhus meille huusi, että me uyt
olimme Ajalonin laaksossa, katselin minä tarkkaamasi ja
kuiiiioittcmasti paikkaa, saadakseni sm kumau oikein pysymi-
seksi mieleeni ja muistiin. Josuan kirjan kertomus herätti
miuussa kniinioitusta tätä paikkaa kohtaan; olihan Herra siinä
tehnyt mitä suurimman ihmetyön. Laakso on cmarc» ja ny-
kyään »varsin hedelmällinen; noin puoli tuntia kulni sitö ajaessa.

Tasanko loppui ja seutu muuttui muoriseksi. Niin sano-
tut Juudau wuoret alkoivat; niideu riuteitä, jotka monin
paikoin owat hyivinkin jyrkät, ajoimme sitte ylös alas. Mutta
mitm paljaita ja metsättömiä ne oliwat! Ainoastaan siellö
täällä näkyi joku öljypuu; yksin rnohonkin oliwat lukematto-
mat lammas- ja lvuohilcnmcll syöneet. Mnuta ei näkynyt
kuiu hiekkaa ja pikku kiiviä. Seutu oli myöskiu hyiviu autio,
joteu se teki minuun ihan toisenlaisen ivaikntuksen, tuin oliu
odottanut. Siellä täällä tilkkutöillä oli turkkilaisten ivahtima-
jojc». Viljelyksen merkkejä näkyi harwoi». Wasemmalla puo-
len oli kaksi pikkukylää „El-Knbab" ja „Latrun", kuten
ajuri niiden nimet ilmoitti. Viimemainitusta samottiin olleen
kotoisin sen kclluivaism ryölviiri», joka ristiinnaulittiin yhdessä
lesnksen kanssa. Päästyämme niideu ohitse ajoimme sitte
wielä Amoas-kylän ohi, jota muutamat luulemat entiseksi
Emankseksi, jonne taksi opetuslasta meni lesuksen ylös-
noiismiispiiiiviinii, kuten Luillkas kertoo 24:ssä imussaan.
Mutta hywin lnultawasti siiuö luulossa ei ole mitään perää,
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kosta matta Jerusalemista siihen kylään on paljon pitempi, kuin
60 ivakomittaa eli n. s. sabbcllin matta.

Jo alkoi aurinko lähetä lastuansa (se menee maille wähän
jälteen '/2 7:n) ja pimeä tulla, jonka tähden emme enää ivoi-
neet tarkkaan nähdä smracmic» merkillisiä paikkoja, niin knin
Kirjat-learimic» ja Ain-Kc»rimia, joista ttiimemaini-
tussc» kylässä kerrotaan Johannes Kastajan syntyneen, jo-
ten se siis oli ollut hurskaan Sakariaan ja Elisabetin
asuinpaikka. Se oli oikealla puolen tiestä.

Lewähdettyämme »vähän aikaa pienessä kestikiewarissa, joka
oli tien warrella, jatkoimme matkaa määräpaikkaamme kohti.
Tamas oli kirkas ja lukeinattomat loistcmain kynttiläin kaltai-
set tähdet lvcllciisivcit sitä lumoamalla loisteellaan. Äänetön
hiljaisuus malliisi ympärillämme ja omituinen hämärä kaikki-
alla koko luonnossa. Sellainen hiljaisuus ja hämärä herättä-
mät aina omituisia ajatuksia risteilemään mielessä. Mekin
mamiimme kokonaan ajclluksiimme, joita muu ei keskeyttänyt,
tuin silloin tällöin Manhan Hahnin yksityiset sanat. Siellä
täällä näkyi tulia willkkywiiu ikkuuoista, joita ei ole monta

arabialaisissa kylissä. Usein niitä ei ole ollenkaan noissa sa-
vimajoissa. Taivallisesti näyttämät kylät hywin wiheliäisiltii,
kuten ne todella oivatkin. Matkan päästä katsoen on sellai-
nen kylä, kuin scmikasa, pikku reikiä siellä täällä, joista auriu-
gou ivcllo niukalti pääsee sisään. Meidän ajcllustemme pää-
esitteenä oli se ihmeellinen tosi-asia, että me olimme jonkun tun-
nin päästä saapuivat Jerusalemiin. Mii korkeammalle kiitti
matka hiljakseen. Kaupunkihan on noin 3,000 jalan korken-
dessa meren pinnasta lukien.

Kun kello jo lähestyi yhdeksää ja me oliinme päässeet
eräälle »noelle, hnusi ivanhc» Hahn, käännyttyä eräästä tien
volivikkeesta, ihan yhtikkiii: „tas, tuossa on Jerusalem!" Tu-
lia näkyi monista ikkunoista wälkkywän. Tuntui kuin oli-
simme heränneet jostakin horrostilasta, johon olimme iviisy-
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myksestii waisiuneet, ja sanaa sanomatta me hattua nostaen
terlvehdimme Paikkaa, johon liittyy niin paljo sekä iloisia ettö
surnisia muistoja. Jerusalem oli siis edessämme ja muuta-
man minutin päästä pysähtyivät lvaunut Jaffan portille.
Kanpuntiin ei woi eitä saa ajaa mannuilla, sillä kadut muu-
rien sisällä oivat senlaatuiset, että niitä myöten on ajonm-
woilla mahdotou päästä. Monin paikoin oivat ne niin ka-
peat, että levittäen kätensä ulottnu seinään kummallekin puo-
len, ehkäpä jostakin pallista nieliikin kapeammat. Usein ne
sitö paitsi oivat kivitetyt loiviksi rappnsitsi tai käytäviksi.
Ratsain tai jalkaisin käy liikkuminen kcmpnngissa, mutta ei ajaen.
Mcllkcllalut sintiihdm nostettiin kahden arabialaisen kantajan
selkään, jotta läksivät hitaasti astumaan pitkin pimeitä, likai-
sia katuja majapaikkaamme tohti. Montakin kantajaa tunkeu-
tui taas ympärillemme, kaikki etsien ansiota ja koettaen mel-
kein »väkisin kiskoa itselleen meidän tcmaroitcnnme, jonka täh-
den meidän taaskin täytyi käyttää käsivoimaa ja komia sanoja,
ennen kuin pääsimme heistä eroon. Seuratessamme kaurasi-
amme, jotka olimat erittäin omituisessa pimussa, heillä kun
näet oli yllä pitkä paita ja sen päällä ivmiiliiism niinimaton
kaltainen, pitkä mitta, johon oli leitattn reiät Päätä ja käsiä
warten ja joka aikoinaan ehkä lienee ollut hyminkin kirjalva,
kaunis ja siisti, mutta josta nyt oli jäljellä ainoastaan likai-
sia repaleita, ajattelin ainakin minä wähän peljäten tätä cn-
weluttawaa matkaa wieraassa kaupungissa ja smlcistm mies-
ten seurassa, joiden kieltä emme ymmärtäneet sanaakaan. Sacll-
toiivcllhan he lviedii meitä mihin hymänsä. Kaikki pelko oli
kuitenkin turha, sillä kymmmen minuutin päästä seisoimme rap-
pusten edessä, joiden päällä me lampun matossa näimme „lo-
hanniitti-ritarim" tutun ristin ja siitä tiesimme, että olimme
oikein perillä. Nyt enää Main soittaa kelloa, niin omi aukesi
ja meidät ystiiiviillisesti otti wastaan „lohanniittein Nieras-
inajcin" „hoitaja", ivanha Bayer, joka sujutvalla Saksan tie-
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lellä toiwotti meille terwetuloa. Vielä kerran oli meillä pieni
kiista kantajain kanssa. Vaikka olimmekin sopineet maksusta,
wcmtiwat he nyt moninkertaisesti. Ukko Vayer, kun tnnsi maan
olot, pelasti knitenkin hywin pian meidät siitä pulasta. Siispä
olimme päässeet rauhaan. Tuntui oikeiu suloiselta tieto, että
nyt olimme matkamme ensimmäisessä määräpäässä, matkustet-
tuamme yöt päiwät kaksi wiikkoa. Illallinen teen ja bayeri-
lais-olnen kanssa wahwisti wäsyneitä woimicnnme. Kello lä-
hestyi kymmentä, jonka tähden käwimme lewolle, nukknmaan
ensi yötä lernsalemissa. Tuntui tamattomau suloiselta rii-
suutua kahden wiikon päästä waatteistaan, käydä pelotta le-
ivolle ja oikoa wäsyneitä jäseniään kuunollisessa .vuoteessa, jota
emme olleet saaneet tehdä koko matkalla aina siitä asti, knin
läksimme kotoa. Iloisella mielellä kiitin minä Jumalaa, joka
oli niin ihmeellisesti auttanut meitä kaikissa waaroissa ja was-
tuksissa aina tähän asti. Hän oli kuullut minun rukoukseni
ja suojellut oikealla kädellään sekä osottanut .voimaansa heik-

koudessa.



11.

Jerusalem Wpäristöineen.

Edellä on matka kotoa Jerusalemiin ollut esitykseni ai-
neena. Nyt koetan tehdä niin tarkan knwan kuin mahdollista
tästä merkillisestä kanpnngista ja sen awarasta ympäristöstä.
Se kuitenkin käy monin pnolin hywin waikeaksi, koska aine ou
niin rikas, että tuskin tietää, mistä alkaa ja mihin lopettaa.
Jerusalemhan on, kuteu kaikille tietty, se keskus, jota kohti

kaikkein itämaille matknstatvaisten ajatukset Maastaan käänty
wät. Sehän on se paikka, johon Vapahtajamme lesuksen
Kristuksen maallisen ivaellukfen suurimmat ja tärkeimmät ta-
paukset lähimmin liittyivät. Ia kukapa ivoisikaan täydellisesti
kuivata niitä tapauksia, kuka piirtää täydellistä kuivaa niistä
ja siitä paikasta, jossa ne owat tapahtuneet. Matkakertomuk-
selta ei sitä ivoida kohtuudella waatiakaau, koska matkustaja
tawallisesti kertoo, mitä hän itse on omin silmin nähnyt ja
tarkkamvasti huomannut. Eikä keneukään ole mahdollista uähdä
kaikkea, ei huomata kaikkea. Vaikeinta tähän paikkaan nähden
on se, että kukaan ei ihan warmaan tiedä, owatko kaikki pai-
kat, joita näytellään matknstawaisille, oikeita eli niitä, joissa
raamatulliset suuret asiat kerrau taftahtuiivat. Täytyy aina
muistaa, että sitä Jerusalemia, joka oli lesuksen aikana, ei
enää ole olemassa. Kaupungille ja temppelille käwi niin, kuin
Jesus oli ennustanut: „He (.viholliset) eiwät jätä sinussa ki-
weä kimen päälle, cttes sinuu etsikkos aikaa tuntenut" (Luuk.
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19: 44). Kauheasti kohtasi lumalau rangaistus tätä kaupun-
kia ja sen temppeliä lumalau wauhurskauden todistukseksi jäl-
kimailmalle. Matkustawaisen täytyy siis aina pitää hyivästi
mielessään, että ivarmasti ei tiedetä, onko mitään muuta jäl-
jellä, kuin maa, jota Jesus kerrau astui pyhillä jaloillaan, kuu
hän suurina juhlina oleskeli tässä kaupungissa ja iveriylkänä
käivi raskasta ja waiwaloista tietänsä ristille.

Vaikka kuivaukseni siis tuleekin hywin waillinaisekfi, niin
kerron kuitenkin kaikki, mitä näin ja mitä kokemuksia sain. Ia
seuraan tässä matkalla tekemiäni päiwäkirja-muistiinoauoja.

Huhtikuun 19 päiivän aamu koitti; auringon kirkas paiste
ennusti ihaucm päiivää. Ei yhtään piliveä näkynyt sinisellä,
ihanalla, läpikuultawalla taiwaalla. Raitista aamu-ilmaa tullvi
atvatusta ikkunasta sisään ivirkistämään sydäntä ja mieltä. 3)ö
oli ollnt rauhallinen ja lepo snloinen. Matkasta wäsyneet
woimat oliivat Palanneet. Kello oli wasta 6, kuu nousimme
muoteiltamme. Itämailla noustaan, näet, tawallisesti hywin
aikaisin; sillä muuten tuskin ehdittäisiin tehdä tehtäiviä, koska
kuumuus päiivällä on niin rasittama, että silloin oikeastaan ei
käy tekeminen mitään. Omituiselta tuntui herääminen ensi ker-
taa tässä kaupungissa, jonne niin monesti ennen olin ajatuk-
sissani siirtynyt ja josta olin niin paljon lukenut ja saarnan-
nut. Olimathan siellä tapahtuneet asiat niin nsein olleet aja-
tusteni esineinä. Sydämmessäui heränneet kysymykset olimat
nyt kerrankin saamat mustauksensa. Missä on se ja se paikka :

missä Golgata, missä Getsemane, missä Öljymäki, missä —

missä — ? Minkä näköiset ne paikat omat?
Omatko ne ollenkaan niitten kilwien kaltaiset, jotka niistä oli
mielessäni muodostunut? Tällaiset kysymykset heti herätessäni
waltasiwat mieleni kokonaan.

Meidän suuri, kaksi-ikkuuaiuen makuuhuoneemme, jossa,
kuteu majatalon hoitaja kertoi, Saksan keisariwainaja Fredrik
I oli perintöruhtinaana Jerusalemissa ollessaan asunut, oli uiin
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sowelias, että, kuu noustuaan wuoteelta katsoi ulos ikkunasta,
oli edessä temppelipaikka, Öljymäki ja sen jnurella Getsemane
Kidronin laakson tuolla puolen. Katsellessani näitä paikkoja
aamu-auringon kirkkaassa ivalossa luulin niiden oletvan ihan
lähellä, muutaman sadan askeleen Päässä. Ilman kirkkauden
ja läpinäkyiväisyyden tähden näyttäivät matkat miu lyhyiltä;
yksiu etäisetkin, monen peninkulman päässä oleivat paikat oivat
ikään kuin ihan lähellä.

Aamiaisen jälkeen, joka syötiin k:lo 7:n ajoissa, läksimme
katselemaan kaupunkia ja kansan elämää. Emme olleet wielä
tehneet mitään ivarsinaista „ohjelmaa" siksi päiwäksi, ivaan

tahdoimme ainoastaan yleensä lvähäu tutustua kcmpuukiin. Sen
tähden astuskelimme katuja edes takaisiu. Sillä käivelyllä heti
selwisi, että tässä kaupungissa ei mikään Pyhyys walliunut,
ivaikka sitä ammoisiua aikoma onkiu sauottu „Pyhäksi kaupun-
giksi." Sen Pyhyys on jo aikaa sitte kadonnut; seu alaa
sotkewat Pakanain jalat; sen päällä lepää Jumalan ivihan
tuomio raskaana ja hirmuisena. Tumallinen itämainen kan-
san-elämä, johon jo matkalla olimme tottuneet, ivallitsi kaik-
kialla: ihmisiä omituisissa, taivallisesti hyiviu kulumissa siu-
wuissa, useiu ihan repaleissa, joskus puoli-alastominakin, jotka
puhuiwat meidäu törmillemme warsin merkillistä kieltä (Ara-
bian kieltä, jossa on paljo karkeita kurkkuääniä), kirkuiwat, pau-
hasiivat ja sysiwät toisiaau, sekä suuri joukko kerjäläisiä, jotka,
nähtyään jonkun parempipukuiseu, jo etäältä huusiwat korwiiu-
koskewalla äänellä „chawadja, chawadja", joka merkitsee: herra,
herra, eli „seignenr, seigneur", „bachschisch, bachschisch" (^ lah-
jaa, juomarahaa). Useimmiten owat ne niin tunkeilemia, että
on mahdoton päästä heistä eroon antamatta ropoa, maikka
koettaisikin kiiruhtaa astuntaansa. Jos ei muu auta, heittäy-
tyivät he maahan astujan eteen, näyttämät typistyneitä jäse-
niään j. n. e. Kerjääminen näyttää kukoistaman tässä kau-
pungissa suuremmassa määrässä, kuin missään muualla, ehkäpä
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enimmin siitä syystä, että saanti usein ou warsin hywä, koska
siellä aina on paljo muukalaisia mihin wuooemaikaan hywänsä,
mutta ivarsiukiu suurien juhlien aikoina. Muuteu ou katujeu
molemmin puolin kaikenlaisia myymälöitä, amouaisia majoja,
joissa on kaupan sekä itä- että länsimaiden tcuvaroita, työpa-
joja, joissa käsityöläiset kaikkein näkymissä tekemät taivaroi-
tansa, ruokapaikkoja ja kahwiloita, joihin woi pysähtyä katsele-
maan, miten runan ja juoman laittaminen tapahtnu. Sitä
paitsi makaa siellä täällä auringon paahteessa koiria, joista
enimmillä ei ole isäntää ollenkaan; kameeleja, aaseja, helvosia,
lampaita ja wuohia käwclee joukottani. Elämä kaduilla on
siis niin kirjoma, kuin suinkin mahdollista. Kadut owat li-
kaiset ja kapeat sekä monin paikoin kimitetyt oikeiksi rappusiksi.
Sitä paitsi on niissä monin paikoin päällä holmikatto pitkät
matkat: ihmiset omat rakennelleet asuntojansa katnjen päälle
joko tilan puutteesta tai mnusta syystä. Rakennnkset omat
manhoja, ulkonäöltä huouonpäiiväisiä, tehtyjä jonkinlaisista au-
ringon paisteessa kuimatuista tiileistä ja saivesta. Useimmissa
on itämaiseen tapaan tasakatto, jolla moi nauttia lepoa. Siellä
täällä uäkyy myöskin pieniä parmekkeita. Kaupungin sisäosa
uäyttää hywin ahtaalta ja ummehtuneelta. Impärillä ou 12
metriä (40 jalkaa) korkea muuri ja siinä 34 tornia. Muu-
rissa on oikeastaan 7 porttia, joista kuitenkin nykyään aino-
astaan 5 on auki: Jaffan portti, Damaskoksen, Ste-
fanin, S ionin ja Mistportti. Niissä seisoo yöt päitvät
joku tai joitakuita unisia turkkilaisia sotamiehiä lvartioimassa,
eu tiedä mitä. Kuudetta porttia oltiin juuri «ivaamassa, mutta
siitä ei wielä ollut pääsyä.

Käivellessämme kaupungilla saimme selwille, että se ei tee
mitään miellyttälvää waikutnsta rakennustapansa, katujensa, eikä
kansansakaan puolesta, joka liikkuu edestakaisin näillä kaduilla
sekasotkussa, jossa tottumattoman muukalaisen on waikea sel-
ivitä tai päästä eteen Päin. Sen tähden tuntee sisällistä ahdis-
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tusta ja mielellään palaa pois käwelyltä, Mwöiden päästä
näkemään niitä historiallisia muistoja, joita tässä kaupun-
gissa on.

Na.selluamme :nuutamia tnnteja kaupunkia ja kausau elä-
mää päätimme mcuuä Saksau kousuliu luo pyytämään häneltä
Msulupaa „Omar'in mos kc a au." Ilman kousuliu lupaa
ci. näet, kulaali kristitty saa astua tähän muha.umcttilaistcu
vl.haän paikkaa!!, cikä oli hymä suojeluksetta mcuuä siune, toska
szeilä moi joutua hcngcn waaraan. Tästä pantakoon tähän
muutamia huomautuksia Icrusalcmissa asumcm historioitsijan ja
eakennnsncnmoksen -K. SchieNn toimittamasta kirjasta, jotta
ou muistettaMa käydessä tässä temppelissä, joka armoltaan
lienee toiueu järjestyksessä lähinnä Mekau Kab a-temppeliä,
jota koko muhaunuettilaiueu maailma tuunustaa eusimmäiscksi.
Herra Schick scmoo: „Aikaisemmin, kuu juutalaistcu temppeli
wielä oli tässä paikassa, ci kellääu muilla, kilin juutalaisilla
ollut oikeutta käydä sen sisällä. Kuu sittemmiu, seu jälkccu,
ruu roomalaiset hämittimät Icrusalemiu, pakauallincn juma-
laltpalmelus pantiin toimeen siinä paikassa, oli juutalaisilla
miclä silloiu tällöiu lupa lähestyä paikkaa, ja samoiu oli sil-
loinkin, kniu kristityt siellä mallitsimat. Mutta siitä asti, kuu
umhammcttilaisct Saladiu'iu jälkecu hallitsemat temppeliä, on
muideu usrokuutalllisteu melkeiu mahdoton sinne päästä, ja
mahdollinen on Pääsy ainoastaan erityisestä suosituksesta. Va-
lepumussa omat muutamat päässeet siuue, mutta ci se kuitcu-
laau ole mun ounistuuut oikeiu hymiu. Vuouua 1506 meni
eräs maroniitti temppeliin saraseeuilaisen pnmnssa, mutta hä-
nen petoksensa huomattiiu ja häueu täytyi kääutyä islamin us-
toou. Vuonna 153^. uteni kreikkalainen piispa, erääseen hy-
lvaän ystämään ja tuttuuu luottaeu, turkkilaisten saattamana
sisään, mntta uskottomat turkkilaiset pettimät hauet ja maali-
mat häntä kääutymääu islamin usköou, ja, kuu hän ci tahto-
nut luopua omasta uskostaan, surmattiin häuct. Ou muita-
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kin samankaltaisia tapauksia. Vuonna 1322 sai englantilai-
nen Maudeiville sulttaanilta lmvan mennä yksinään Hara-
m'iin (moskean turkkilainen nimi) ja hän on kertonut siitä
arlvokkaita tietoja. Eräälle ameriikkalaiselle se sitä mastoin ei
onnistunut. Hänkin oli saanut maltiollisten ansioittensa täh-
den sulttaanilta „sirman'in" (lupakirjan); mutta kun hän sitä
näytti Jerusalemissa, sauoi „mufti": „teillä on malta ja wa-
paus sulttaanin käskystä mennä temppeliin, jos tahdotte, mutta
poistulosta ei „firmanissa" fanota mitään. Sen tähden on
minnn ncumoni: jääkää sinne koko ijäksenne tahi älkää ollen-
kaan menkö sisälle." Ameriikkalainen katsoi miimemainittna eh-
toa edullisemmaksi ja samoin sittemmin Ragusau herttua, ku-
ningas Ludwig XHlmeu lähettiläs, jättäeu saamansa lupakir-
jan käyttämättä. Vuonna 1827 meni eräs englantilainen
kolme kertaa sisään ivaleputvussa; mutta kolmannella kerralla
tuli petos ilmi ja hänet lyötiin puolikuoliaaksi. Vartia pe-
lasti hauet kuolemasta ja 3,000 piasterin lunnaasta Pääsi hän
hengissä nlos. Vuonna 1845 joutui englantilainen lääkäri
Maegoiven, kun häntä wietiin sairaan luo, astumaan muu-
tamia askeleita temppelin alalle ja sai siitä selkäänsä; ja ah-
distaja sai teostaan rangaistuksen sijasta sulttaanilta palkin-
non. Krimin sodan jälkeen on asia kuitenkin mnuttunut ja
wapaus tässä kohden on nyt paljon suurempi. Muutamia
wuosia sitte saatiin käydä moskeassa 20 srankin tai 1 Eng-
lannin punnan pääsymaksusta; mutta nyt ei tarivitse enää
maksaa enempää, kuin 2 frankkia, jotka annetaan poislähteissä
wartioiwalla „medjidille."

Konsuli lupasi samana päilvänä k:lo 2 lähettää meille
„chawassinsa" (oppaan) ja yhden sotamiehen saattamaan meitä
moskeaan. Koska meillä wielä oli kylliksi aikaa, päätimme tällä
ivälin käydä „syrialaisessa orpohnoneessa" eli lasten-kas-
watuslaitoksessa, joka on noin puolen tunnin matkan päässä
kaupungista. Tämä laitos on tuttu myöskin meillä Suomessa
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ja moni on täältäkin ivapaaehtoisesti antanut roponsa sen työn
kannatukseksi. Muutamia wuosia sitte käwi ruotsalaincu pappi
Hagberg, joka oli Ruotsissa tämän laitoksen asiamiehenä, Suo-
messa selittämässä esitelmillä kirkoissa ja muissa paikoiu ylei-
sölle laitoksen ja sen työn tarkoitusta. Hauen kuoltuaan on
pastori H. Vegelius ollut laitoksen asiamiehenä Snomessa.
Tällä laitoksella on paljo ystäiviä useimmissa Euroopan maissa,
ja se ansaitseekin kaikkea kannatusta sekä hywän tarkoituksensa
että erinomaisen johdon tähden, joka tulee ilmi kaikkialla. Sen
tähden mekin ohjasimme kmvelymme sinne, sillä tuutni kuin oli-
simme lähteneet terlvehtimään tuttuja, jotka työskenteletvät sa-
man asian hyiväksi kuin mekin. Sitä paitsi toinenkin syy saat-
toi meitä niin pian kuin mahdollista käymään siellä. Eräs
laitoksen ja sen työn ystäivä Suomessa, joka tahtoi pysyä tuu-
temattomana, oli ystäivä R:n myötä lähettänyt suurenlaisen
rahalahjan omin käsin sinne ivietäiväksi. Schneller nkko, lai-
toksen 70 wnoden ikäinen johtaja, toiivotti meitä sydämmelli-
sesti terwetulleiksi etäisestä pohjolasta. Hän on nyt ivanhuu-
tensa tähden antanut osan työstään pojallensa, joka „inspeh-
toorin" nimellä hoitaa ultotoimia ja antaa kasivateille opetusta
muutamissa aineissa. Me emme nyt kuitenkaan aikoneet tällä
kertaa ottaa tarkempaa selkoa itse laitoksesta, johon meillä ei
ollut kylliksi aikaakaan. Sen tähden erosimme sydämmellisen
ystälvällisistä isännistä ja lupasimme palata toiste tarkemmiu
tutustumaan laitokseen, jonka ulkonainen puhtaus ja järjestys
oliivat tehneet meihin hyivän waikutukseu. Tuonnempana wielä
kerran käännän lukijaiui huomiota tähän laitokseen, esittäen siitä
minkä mitäkin, joka toitvottatvasti miellyttää ja herättää hy-
wäntahtoisuutta tätä laitosta kohtaan. — Me palasimme kau-
punkiin, jossa lohanuiittein wierasmajan ystäwällisellä isännällä
oli meille väiivällinen ivalmiina.

Kellon lyötyä kaksi ja meidän wielä istuessamme pöydässä
ilmestyi oivelle mies hywin kirjatvassa ja perin omituisessa
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puwussa, sapeli wyöllä ja monta koristusta rinnassa; hywin
huonolla Saksan kielellä selitti hän olewcmsa pyydetty „chawassi."
Sotamies, samoin aseissa, seisoi ulkona meitä odotellen. Viisi-
miehinen seura siis läksi astumaan „temppeliwnorta", Morian
kukkulaa kohden. Kulkumme käwi suureksi osaksi pitkiu „Via-
dolorosaa" (tuskien tietä), kuteu erään kadun nimi on, jota
lesuksen sanotaan astnneen Pontius Pilatuksen palatsista
Golgatalle, kuu hauet oli tuomittu ristiin naulittawaksi. Tämä
katu on epäilemättä kaupungin merkillisimpiä paikkoja. Monta
eri nimeä, joita on mustalla ivärillä piirretty kadun warsille
rakenuusteu sciuiiu, ilmoittaa eri kohtia tästä lesuksen käyn-
nistä kuolemaan. Onko tämä tie oikea ja onko tarinassa yh-
täkään totta, ou mahdoton ivarmacm saada sclwille niin monen
wuosisadan päästä. Ainoastaan se woidacm wcirmundella olet-
taa, että jostakiu sen kadun paikoilta Jesus on kulkenut sitä
tuskaista matkaansa. Jo nimikin herättää omituisia tunteita
kristityn sydämmessä. Ensimmäisen pitkänperjantain aamun
tapaukset tulewat ajatuksissa eläiviksi, nuo ijäisesti joka ihmiselle
tärkeät tapaukset. Oli ihan kuin silmäin edessä kokoontuneena
se raiwoisa, werenhimoinen ihmisjoukko, joka kiihkeästi tahtoi
saada lempeäu ja hiljaisen Vapahtajan surmatuksi, hänen, joka
teuraaksi wietäwän karitsan taivalla ääneti kantoi ristiänsä,
jonka alla hän kuitenkin wäsymyksestä waipui maahan. Hen-
gen silmillä näkee waimot, jotka luonuollisesta säälistä häntä

kohtaan wuodattiwat kyyneleitä; niin tuutuupa, kuin kuulisi hä-
nen sanoman heille ja kaikille lempeällä, läpitunkemalla äänel-
lään tviimeisen ivaroituksen ja tnomion sanat: „lerusalemin
tyttäret, älkäät minua itkekö, ivaan itkekäät itse teitänne ja tei-
dän lapsianne. Sillä katso päilvät tnlemat, joina he sanomat:
autuaat owat ne hedelmättömät ja ne kohdnt, jotka eiwät syn-
nyttäneet, ja ne nisät, jotka eiwät imettäneet. Silloin he ru-
peamat sanomo.au muorille: langetkaat meidän päällemme! ja
kukkuloille: pcittäkäät meitä! Sillä jos he nämät tekemät tuo-
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reessä puussa, mitä sitte kniwassa tapahtun?" Tämä tapaus
oli ainakin minnn silmäini edessä ihan eläivänä, hiljaa käwcl-
lessämme keskipäiwän auringon paahtaivassa helteessä muinaista
„temppelin paikkaa" kohti.

Astuttuamme muutamia minuutteja kääunyimme oikealle
ja saawnimme siten määräpaikkaan. Siinä meillä siis oli edes-
sämme Morian wuori, se wuori, johon niin monta muistoa
omaisuuden kansan elämästä liittyy. Siellähän oli Salomo-
nin rakentama temppeli, „Herran kunnian maja", kerran sei-
sonut; siellähän oli ivanhan Jerusalemin hengellinen keskns,
temppeli, juhlallisena ja majesteetillisena ylennyt kohti taiwasta.
Koko wanhan liiton laki ja ennustus olilvat kerrau hämärässä
muinaisuudessa keskistyneet tähän, Herran sanan ja neuwon
Milkaan rakennettuun temppeliin. Vaikka tiedcmiehillä ja tnt-
kijoilla onkin ollnt eriäwiä ajatuksia monesta mnusta tärkeästä
paikasta, niin tästä paikasta oivat knitenkin mielipiteet olleet
jotenkin yhteen käymät. Sen tähden on kyllä hyivä syy olet-
taa, että Israelin temppeli kerran seisoi jnnri siinä paikassa,
jossa Omarin moskea nyt on. — Me nousimme hitaasti tä-
män eittämättä kaikin pnolin juhlallisen paikan rappusia ylös.
Piha on aivara, känneillä, sileillä kiivillä laskettu, nelikulmai-
nen, suorakulmion mnotoinen ala. Jo itse paikkakin ivaiknttaa
tulijaan mahtawasti. Näköala on laaja joka taholle, mntta
warsinkin Kidronin laakson tuonpuoliselle Öljymäelle eli siis
itäänpäin. Hämmästyksissäni ja ihmetyksissäni katselin ympä-
rilleni juhlallisen tunteen ivallassa kokonaan. Monta lausetta
tästä paikasta, jotka olen lukeuut pyhästä raamatusta, johtui
micleeu sinä hetkenä, knin seisoin Moricm wnorella. Minä
ajattelin itsekseni: „merkillisen paikan oli Herra ivalinnut hun-
niansa asunnoksi" ivanhan liiton aikana; tuskinpa olisi mikään
muu paikka uiin hywin soiveltnnnt siihen tarkoitukseeu." Täs-
sähän temppeli seisoi niin ivapacma, juhlallisena ja majesteetil-
lisena kaikkein nähtäwänä ja ihaeltawana. Eipä ollutkaan ihme,
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että Israelin kansan jäsenet niin snuresti rakastitvat ja ihai-
liwat tätä Paikkaa ja Mwöiwät nähdä sitä ja temppelissä ot-
taa osaa jumalanpalivelnkseen, jonka juhlallisuudesta nyt ei
enää ivoida saada mitään oikeaa käsitystä. Varsinkin on psal-
mien iveisaaja-kuningas monin sanoin ylistänyt sekä paikkaa ja
temppeliä että jumalansialtvelnsta. Niinpä esimerkiksi: „Herra,
minä rakastan Sinnn huonees asuinsijaa ja sitä sijaa, jossa
sinnn kunnias asun" (Ps. 26: 8.), „Suuri ou Herra ja san-
gen kiitettälvä meidän Jumalamme kaupungissa, hänen pyhällä
wnorellansa. Inmala, mc odotamme sinnn hywyyttäs sinun
temppelissäs" (Ps. 48: 2, 10.) Kuin Israelin lapsi oli kau-
kana poissa maastansa, kaupungin ja temppelin läheltä, niin
hän sanomattomasti ikämöitsi kerran taas päästä sinue. Tämäu
ikäivänkin on psalmien iveisaaja pukeuut sanoiksi: ~Koska minä
näitä muistelen, niin minä ivuodatan ulos miuun sydämmeni
itsessäni; sillä minä menisin mielelläni joukon kanssa ja wael-
taisin heidän kanssansa Jumalan huoneeseen, ihastuksella ja kii-
toksella sen joukon seassa, jotka juhlaa pitäivät. Lähetä lval-
keutes ja totuutes minua saattamaan ja tnomaan sinun Pyhän
ivnores tykö ja sinnn asumises tykö. Ia miiiä käivisin sisälle
Jumalan alttarin tykö, sen Inmalan tykö, joka minnil iloni
ja riemuni on, ja kiittäisin sinua kanteleilla, Jumala, minuu
Inmalani" (Ps. 42: 5; 43: 3, 4.) Temppeli ja temsipeli-
ivnori oli israelilaisen kunnia ja kerskcms. Sen tähden psal-
mien iveisaaja paneekin hänen suuhunsa nämä sanat: „Sionin
ivnori on kauniilla paikalla, koko maan ilo, Pohjan puolella
suureu kuninkaan kaupunki. Menkäät Sioniu ympäri ja pii-
rittäkäät häntä, lukekaat hänen torninsa. Turwatkaat hänen
mnurinsa, wahwistakaat hänen salinsa, että te sitä juttelisitte
tuleivaisille sukukunuille" (Ps. 48: 3, 13, 14.) Temppeliä
ja Jerusalemia ei israelilainen ivoinut koskaan unhottaa, ei
edes pahimsiinakaan ahdistuksen ja lvastoinkäymisen aikoina.
„los minä nnohdan sinut, Jerusalem, uiin olkoon minnn oi-
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kea käteni uuohdettu. Tarttukoon minun kieleni suuni lakeen,
ell'en minä sinna milista, ell'en minä tee Jerusalemia minuu
ylimmäiseksi ilokseni" (Ps. 137: 5, 6.) Niin ivcisasi israelilainen
Vabclin wankeudessakin ja ikäwöitsi aikaa, jolloin saisi luwan
palata Jerusalemiin.

Ennen menoamme moskeaan, joka on tämän juhlallisen
paikan toisessa päässä, seisoimme muutaman minnutin n. s.

portin" luona, josta on paras näköala Öljymäelle
päin, losafatin laakson tuolle puolen, jossa Kidronin oja juok-
see. Tästä alas laaksoon ou muuri huimaamau korkea ja jyrkkä.
Laaksou sywyys on laskettu 150 jalaksi. Mahdollisesti kyllä
emankelistan kertomus lesuksen kiusauksesta tarkoittaa juuri tätä
paikkaa, koskapa sanotaan perkeleen imeneen hänet pyhään kau-
punkiin temppelin harjalle ja kehottaneen häntä uhkarohkeasti
heittäytymään siitä alas (Mat. 4: 5, 6.) Muurin ulkopuo-
lella juuri tällä kohdalla on laakson rinteessä snuri muhammet-
tilaisten hautausmaa, jossa hywin suuri joukko hautakiwiä
muistuttaa, että se paikka on muhammettilaisillekin rakas. He
tahtoivat tulla sinne haudatuksi, tämäu laakson rinteeseen, muu-
rin .viereen, jonka päällä suuri temppeli on. Muhammettilais-
ten keskeu ou tästä paikasta ja seu suuresta merkityksestä ta-
rina, että jnuri siellä ou iviimeineu tuomio tapahtuma. Mi-
ilulle kerrottiin tämä tarina siten, että, kun iviimeineu päitvä
tulee, silloin Kristus istuu tnomio-istnimellansa Öljymäellä ja
Muhammed moskean puolella laaksosta. Heidän ivälillään on
silta, kapea kuin hinskartva, ja sitä myöten täytyy kaikkein ih-
misten astua. Niillä, jotka owat olleet hywät s. o. uskolliset
Allahein (lumalau) palivelijat, ja täyttäneet kaikki käskyt ja mää-
räykset on snojelns-enkelinsä, jotka warjelewat heitä putoamasta
kapealta sillalta, uiin että he ounelliscsti pääsetvät sitä myöten ylös
paratiisiin. Mutta pahoilla ei ole suojelus-enkelejä, jonka tähden
heidän auttamattomasti täytyy pudota syivyyteen.
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Mutta paikka ei ole ratas ainoastaan muhammettilaisille,
ivaan myöskin juutalaisille wielä tänäkin päiivänä. Sitä to-
distaa laakson toisella puolella .vastapäätä, Öljymäen juurella
oleiva juutalaisten hautausmaa, jossa myöskin näkyy hautapat-
sas toisensa roieressä'. Juutalaisetkin tahtoivat saada iviimeisen
leposijansa niin lähelle knin mahdollista Pyhää kaupunkia Je-
rusalemia. Kerrotaan monen ivarakkaan juutalaisen jo eläes-
sänsä ostaivan sieltä itselleen hautapaikan ja antaivan omaisil-
leen määräyksen itsensä sinne hautaamisesta. luudan kansa
odottaa myöskin tuomion tapahtnivan juuri tässä laaksossa.
Se heidäu odotuksensa luultawasti perustuu muun muassa scu-
raaivaan ennustukseen pyhässä raamatussa: „Sillä katso, niinä
päilvinä ja sillä ajalla, koska minä luudan ja Jerusalemin
ivankeuden palautan, tahdon minä koota kaikki pakanat ja iviedä
heitä alas losafatin laaksoon ja tahdon siellä heidän kanssansa
riidellä minun kansani ja minun perimiseni Israelin tähden,
jonka he pakanain sekaan hajoittiivat" (Joel. 3: 1, 2.) Laak-
sossa mnuten nykyään kaswaa tiheä öljypuumetsä, hywin wir-
kistäwä matkustawaiselle, joka etäämpänä näkee ainoastaan pal-
jaita, ruohottomia, kiivism hiekkaivuoria ja mäkiä.

Temppelin paikka on siis jälellä, mutta temppeli, Israelin
temppeli, on poissa. Sille käwi niin kuiu Jesus oli ennus-
tanut, että siihen ei jäänyt kimeä kilven päälle, koska Jerusa-
lemin asujamet eiwät etsikko-aikaausa tunteneet, ivaan paatnitvat
sydämmissänscl yhä enemmin, kuunes synnin mitta tuli täydeksi.
Silloin alkoitvat Jumalan wanhurskaan tuomion seuraukset nä-
kyä. Ei edes ihana temppelikään säilynyt, koska siinäkin pi-
dettiin jumalatonta menoa. Jo profeetta Hefekiel aikanaan kir-
joittaa, mitä kauhistusta harjoiteltiiu ihan tämän lumalau
temppelin ivieressä ja mitä epäjumalan-palivelusta yksin „Israe-
lin huoneen wanhimmatkin" pitiivät salassa, sanoen: „Ei Herra
näe meitä, Herra on maan hyljännyt. (Hes. 8: 12.) Epäju-
malan-paltvelus ja kauhistus taswoiwat sitte lakkaamatta eri
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muodoissa. Ia Maikka Herra tuon tuostakin lähetti rangais-
tnksia, paatni kansa kuitenkin ja poikkesi pois Herran teiltä.
Jesus aikanansa lausni temppelistä nämä muistettamat sanat,
jotka ilmoittamat, minkälainen elämä siinä Mallitsi: „Kirjoitettu
on: minun huoneeni pitää rnkonshuoneeksi kutsuttaman, mutta
te olette sen tehneet ryömäritten luolaksi" (Mat. 21: 13.)
Jumalattomuuden hirivein hedelmä oli kuitenkin „wanhurskaan",
hunnian Herran" ristiinnanlitsemincn. Tästä julmasta rikok-
sesta ja mouesta muusta törkeästä synnistä täytyi tulla ran-
gaistus, eikä se kauan miipynytkään. loitaknita lvnosikymme-
niä ainoastaan ehti kulua siitä, kun „Pyhän" Meri tuli tämän
kansan ja sen lasten päälle, niin kaupunki ja temppeli jo hä-
mitettiin. Silloin hätä ja kauhu olimat niiu suuret, että his-
torioitsija ei tiedä kertoa mitään sen ivertaista. Temppeli hä-
mitettiin tulella, jonkaroomalainen sotamies siihen heitti. His-
torioitsija losefus, joka itse näki tämän hämityksen, on siitä
kirjoittannt seuraamat sanat: „Kun tulipatsas nousi taiwasta
kohti, uäytti kuin olisi koko muori, koko kaupunki perustuksia
myöden palanut, ja kuitenkin oli tulen hätvitys Mähäinen we-
rimirtoihin nähden. Tätä katsellessaan moni, joilta nälkä oli
sunn sulkenut, amasi sen malittamaan. Valituksiin, joita kuu-
lui temppelistä, Masiasi ivalitus kaikuna kaupungista; uiideu
mälillä kajahteli legioonain julma sotahuuto, niin että Perean
wuoret kammottawasti kumahteliwat. Hiljaisempina hetkinä
kuului liekkien räiskettä ja tnolcwaisten tuskaisia huokauksia ja
wiimeisiä hcngemvetoja, jotka äänet sitte taas hämmentyiivät
nusiin walitnksen purkauksiin. Nyt ei enää ketään säästetty.
Vanhukset ja lapset, miehet ja naiset, Papit ja kansa, armoa
pyytämät ja ivastarintaa tekemät, kaikki snrmattiin. Tuhausia
kuoli liekkeihin („luut. sota" VI, 4, 5.) Tuomio alkoi Ju-
malan hnoneessa ivaroittcnvaksi muistutukseksi kaikille ajoille,
että Herra ou .vanhurskas eikä anna itseään pilkata.
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Seisoessamme tässä temppelin edustalla, jossa historioit-
sijan sanain mukaan kerran tulmi niin hirweitä weriwirtoja
ja onnettomain walitushuutoja kaikui, täytyi minun tunnustaa,
että kylmä lväristys käivi läpi koko rnumiiui. Pitempään ajat-
teluun ei kuitenkaan ollut aikaa, sillä „chawassi" ja sotamies
jo malttamattomina odottiwat meitä muhammettilaiseen mos-
keaan, jonka owen edessä me jo melkein olimmekin. Niin kauan
me kuitenkin wielä miimyimme, että pikimmiten ehdimme kat-
sahtaa tämän temppelin ulkomnotoa. Näöltään se ei suinkaan
ole ivanhan liiton temppelin muotoinen, sen, joka on kuivattuna
lvanhan testamentin pyhissä kirjoissa ja josta näimme mallin
rakennusneuwos K. Sckickin luona. Ei, päin mastoin on ra-
kennusmuoto byzantiinilais-kristillinen, jollaista jo olin nähnyt
Konstantinopolissa, marsinkin Hagia Sofian moskeasfa. Keski-
kupu, muodoltaan kuin alassnin käännetty pata ja Mariltaan
pikimusta, on suuri ja majesteetillinen; seinät owat hylvästi
hakatuista kiivistä. Luullaan, että Abd cl Mclik on rakenta-
nut tämän moskean noin ivuonna 688, eikä suinkaan Omar,
ivaikka sillä on häiien nimensä. Ia nyt astumme sisään. Owen
eli sisäänkäytäivcin ivieressä, joka on suurenmoinen, seisoo .var-
tioita, kädessä päällyskenkiä tai tohivelcja jotka meidän täy-
tyy ivetää jalkaamme, ett'emme saastuttaisi temppeliä. Sisään
astuessa kiintyy heti huomioon salaperäinen puolihämärä, joka
tietysti wiehättää cuempiä ihmisiä. Seinissä on kaikkialla mo-
saikki-teoksia, marmoria, kultaa j. u. e. Kalleudet häikäsewät
silmää kaikkialla. Keskellä temppeliä on pyliväs-aitaus aika suu-
reu, epätasaisen kallion ympärillä, joka taivallisesti on .verhot-
tuun ivihreällä esiripulla, että syrjäiset eiwät saa uähdä eikä

Muhammettilaiset itse taivallisesti käyttämät päällyskenkiä, jotta he
riisuivat moskeaan mennessään; taikka menewät he sinne myöskin paljain ja-
loin. Tawallisesti on wartijoilla toto joukko laadultaan hywinkin huonoja
kenkiä, joita he juomarahasta antamat muukalaisten täytettämiksi. Ne sido-taan nauhoilla jalkoihin.
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koskea sitä. Esirippu oli nyt poissa, en tiedä, mistä syystä
Muutamat luulemat kalliota juuri siksi paikaksi, jossa Israeli
muiuainen nhri-alttari oli. Onko siinä luulossa mitään perää
lienee nyt enää maikea saada todistetuksi. Pyhässä raamatussa
kuitenkaan ei mainita mitään kalliota temppelin sisällä. Mntta
merkillistä kuitenkin on kaikissa tapauksissa, miten se kallio on
tullut juuri siihen paikkaan, jossa täytyy olettaa temppelin ker-
ran olleen. Että kallio on muhammettilaisista kallis ja suu-
ressa armossa, minnn tuskin tarivitsee huomauttaakaan. Hil-
jaa astuskelimme täällä ympäri hienoja, kalliita mattoja myö-
ten, joilla koko lattia on Peitetty. „Chawassimme", hywin pu-
helias mies, keskeytti usein ajatuksiamme huudahtamalla kotvalla
äänellä saksaksi: „wanha kiwi,, tai „mosaikki." Eipä hän jnuri
osannutkaan paljon enempää saksaa, ivaikka koetti paraan ky-
kynsä mukaau käyttää hyiväkseen pientä sanawarastoansa. Hän
oli puhulvinaau saksaa, mutta sanat oliwat luultawasti arabia-
laisia, joihin hän ivain pani saksalaiset päätteet. Hullunkuri-
sempaa sekasotkua minä en ole koskaan kunllut. Molemmat
matkakumppanini, jotka oliivat synnynnäisiä saksalaisia, ymmiir-
siivät siitä hywin wähän; minä perehtymättömänä Saksan kie-
leen, tietysti wielä wähemmän. Hänestä meillä siis ei ollu
uurta apua ottaessamme selkoa tämän paikan merkillisyyksistä.
Matkllkäsikirjllimme aivulla saimme selivittäytyä. Paitsi mai-
nittua kalliota kiintyi huomioon saarnatuoli, josta eräinä ai-
koina myöskin opetetaan muhammettilaista uskon-oppia, ja maan-
alainen käytäivä sekä siitä reikä ylös Päin, josta Muhammedin
kerrotaan nousseen taitvaaseen. Että muhammettilaiset myöskin
uskoivat tätä tarinaa, tarivitsee tuskin mainitakaan. Joka us-

konnossa on salais-oppinsa, ja tämä kuuluu muhamettilaisuu-
teen. On monta muutakin warsin omituista ja hullunkurista
kertomusta, mutta en huoli niissä iviipyä. — Päämoskeasta
lähdettyämme menimme n. s. ~Aksa-moskeaan", joka on ihan
entisen temppeliinhän ulolaidcm roieressä ja alkuaan on ollut
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kristittyjen basilika (kirkko). Näytettiin meille wielä entistä Ve-
tesdcm lammikkoa, joka nykyään ei ole muuta, kuiu hiekkahauta.
Tästä lammikosta, johon niin likeisesti liittyy yksi lesuksen sunri
ihmetyö, se, josta Johannes kertoo cwankeliumissaan (5: I—9),
on Amerikan konsiili Jerusalemissa Henry Gilman antanut
seuraaivan kertomuksen, joka lienee huomioon otettawa, koska
se perustuu tutkimuksiin tällä alalla. Hän kirjoittaa:

„Merkillisemmistä löydöistä lvanhassa kaupuugissa wuo-
deu 1890 kuluessa on Betesdan lammikon löytö kaikkein tär-
kein ja hnomattawin. Kuten tietty on „Birket Israel" ni-
mistä paikkaa iviime aikoina luultu Betesdan paikaksi, mutta
algierilaisten munkkien kaiwelemiset ristiretkeläiskirkou St. An-
nan takana (idän Puolella, lähellä Stefanin porttia) omat wä-
hitellen kääntäneet yleifen mielipiteen iviimemainitun paikan
puolelle. Tätä luuloa wahwisti wielä sekin, että löytyi kal-
lioon hakattu, wettä sisältäivä reikä, joka ulottui kolmeu Pääl-
lekkäin oletvcm rakennnksen jäännösten läwitse. Sittemmin on
kaitvamalla saatn näkywiin jäännökset kahdesta holwiriwistä,
wiidestä holivikaaresta kummassakin, joista alempi riivi oli
medessä. Munkkien tarkkaa työtä on wielä palkinnut sekiu,
että äskettäin löytyi toinen ivesipaikka äsken mainitun länsipuo-
lella, joka kaikki sotveltuu yhteen niiden Vetesdan kumausten
kanssa, joita owat tehneet jo niin aikaisin, knin neljännellä
ivuosisadalla kirkko-isät sekä kristityt pyhiinwaeltajat ja kirjai-
lijat. Äsken löydettyjen ja Johanneksen ewankeliumissa (5: 2)
mainittujen holivikaarien luivun yhtäftitciivyys ei woi olla he-
rättämättä huomiota.

Kallioon hakatnt portaat johtaivat alas lveteen. Vanhan
kristillisen kirkon rauniot peittäivät koko Paikkaa. Ilemmän hol-
wiriwin jäännökset ulottuivat iveden yläpuolella suorakulmaisesti
pohjoisseinästä kirkon alaiseen kryptaan (kammioon) ja kuori ivoi-
daan wielä selwään erottaa itäpäässä, ivaikka rappeutuneena. Kun
otettiin Pois sora ja roju wiidennestä holivikaaresta kuorien
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länsipuolelta, tuli näkytviin Paras kaikista näistä löydöistä,
jäännöksiä seinämaalauksesta. Se löytö tapahtui iviime pää-
siäisen edellä eli noin 18 p:nä Hnhtikuuta. Tämä maalaus
tumaa enkeliä astumassa alas meteen seoittamaan sitä; ivedcn
seoitusta kuwaawat soweliaat, öljyivihreän wäriset ristikkäis-
ja aaltowiiwat, joita on warjosteltn mustalla, ja jotka enem-
män mnistuttalvat egyptiläistä kuwakirjoitusta, kuin uus-aikaista
taidetta ja ympäröimät enkeliukuivaa joka taholla. Enkeliu oi-
kea käsi on luultatvasti ollut ylösnostettuna, mntta se on sit-
temmin tarkkaan pois pyyhitty arwattawasti muhammettilais-
ten toimesta, kuten heillä mninoin oli tapana tehdä mahtatvuu-
tensa aikoina. Samoin on käynyt myöskin enkelin kaswoille.
Pään ympäri maalattu pomeranssikeltainen seppele on ivielä
jäljellä, ainoastaan wähän wahingoittuneena. Veden rajaa
näyttää osottalvcm leweä punainen wiiwa, joka on maalauk-
sen rajana ja suorakulmion muotoisena ulottuu iveteen, ehkä
kuivaten porrasta tai holwikaaren perustusta.

Tämän tviidennen kaaren itäpuolella on jäännöksiä toi-
sesta samoin seinään maalatusta kuivasta, jonka luullaan ol-
leen Vapahtajan kuiva. Nähtäwästi tahallaan pois raamitun
pään ympärillä on wielä jäljellä osa seppeleestä ja maalauk-
sen ulkonurkassa alhaalla näkyy ivähä sinistä pukua. Vahinko,
että nämä seinämaalaukset, joiden roärit löytäessä oliivat hy-
win kirkkaat, owat sitte paljon waalenneet, niin että sininen
nyt näyttää himmeältä tuhkaharmaalta. Puuainen ja keltai-
nen wäri owat kuitenkin säilyneet wähän paremmin.

Löydöt ivoidaan lyhyesti soivitella yhteen näin:
Ensin on raunioita peittäivä sora, jolle on rakennettu

enemmin tai ivähemmin uus'aikaisia turkkilaisia huoneita ; sen alla
on ensinnä pieni kirkko kuorineen ja tämäu alla krypta (kammio)
iviisine holivikaariueen, joissa maalaukset owat; ja neljänneksi ja
iviimeiseksi on kaiken tämän alla itse lvesiftaikka, hakattu lujaan
kallioon, ja sen wiidessä holivikaaressa on mnurans hylvästi
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säilynyt. Historiallisten ja muiden todistusten nojalla minä
en ivähintäkään epäile, että tämä miimemainittn on oikea „Be-
tesdcm lammikko."

Vielä näyteltiin meille Pilatnksen palatsia y. m. Me
kuitenkin jo olimme hywin wäsyksissä kaikkein näiden merkilli-
syyksien katselemisesta, kun kuumunskin sitä paitsi oli erittäin
rasittatva. Sen tähden jätimme koko tämän rakennusryhmän
ja palasimme rauhalliseen lohanniittein ivierasmajaan, ja ilta
imetettiin puhellen ja hengellisiä laulnja ivcisaten, joita eräs
matkustalvaisista säesti harmoninmilla. Auringon lasketessa
alkoi muhammettilaisten sunri, kuukaudeu pituinen paasto, n.
s. „ramadan." Komalla ampumisella ilmoitettiin tämän Paas-
to-ajan alku. Seu kestäessä sitte ou hiljaista päiivillä, mutta
hirmuista mellastusta öillä, jolloin muhammettilainen oikeas-
taan saa tyydyttää ivatsansa ja snunsa ivaatimuksia. Näin
päättyi ensimniäinen päiivämme Jerusalemissa.

Seuraama päimä oli suunuutai. Jo hywin aikaisin
aamulla herätti meidät suloisesta yöuuestamme sekä roomalais-
etta kreikkalais-katoolisten kirkonkellojen helinä. Kello ei wielä
ollut lviittäkään, kuin ne alkoiwat soida meille kyllin tutulla
taivaltaan. Tämä soittokin enensi päiivän juhlallisuutta ja
muistutti pakanain keskellä Herran Päiivää. Aikaisimmasta
aamusta asti oli päitvä taas erinomaisen kirkas ja koko lnonto
ivirkisti meitä. Ensinnä kääntyi katse taaskin Öljymäelle ja
Getsemaneen, joissa näytti ihmeellinen sabbatin hiljaisuus Mal-
litseivan. Lyhyen aamurukoukseu jälkeen laskeuduimme alaker-
taan, jossa lvierasmajan ruoka- ja seurustelu-sali on, ja ys-
täivä lv. R. istahti harmoniumin eteen ja alkoi soittaa I.
Meyfartin tuttua ylewää wirttä, joka ou N:o 500 uudessa
ruotsalaisessa tvirsikirjassammekin. Hartvoin olen niin täydestä
sydämmestä weisannut tätä wirttä kuin nyt. Juhlallisina yle-
mmät sen sälveleet kohti taiivasta. Vallitsihan mielessämme
se ihmeellinen tieto, että nyt saimme imettää sunnnntaimme,
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lesutseu ylösuousemisen ihanan muistopäilvän, siinä kaupuu-
gissa, jossa tämä käsittämätön tapaus kerran oli tapahtunut,
maikkapa siitä jo olikin kuluuut lvuosisatoja. Sitte istuimme
kntin, kädessä uusi testamentti, ja sywcnnyimme sen jumalal-
lisiin salaisuuksiin, ammentaen siitä janoatville sieluillemme ijcm-
kaikkiscn elämän tvettä.

Aika kului nopeasti ja kello lähestyi yhdcksää, jolloin jn-
malanpalwelns oli alkaiva saksalaisessa kirkossa. Istämälliscn
isäntämme seurassa astuimme kirkkoon pitkin jo jonkin werran
tuttuja katuja, joilla tamallinen jokapäitväinen elämä mallitsi.
Muhammettilaiset eiwät yleensä wietä pyhäpäiwäänsä samoin
kniu me kristityt. Ia heidän lepopäitvänsä onkin perjantaina.
Luonuollisesti he silloiu taivallisesti meueivät hetkiseksi moskeaau,
mutta muuten on päilvä muideu kaltainen. Elämä oli kui-
tenkin nyt päiwillä wähän hiljaisempi siitä syystä, että, knten
mainittu, Paasto oli alkanut edellisenä iltana auringon laski-
essa ja että he koko paaston aikana eiwät saa syödä, ei juoda
eikä poltella auringon ylhäällä ollessa. löllä sitä lvastoin,
kun aurinkoa ei näy, saaivat he mielin määrin tehdä sitä kaik-
kea. Sen tähden oivatkin yöt tähän aikaan meluisemmat, kuin
päitvät, koska muhammettilaiset päiwillä tawallisesti nyt ma-
kaaivat tai muutoin istmvat hiljaa ja puoliunissaau ilman
työttä. Kaikki siis olikin meidän matkallamme jotenkin ääne-
töntä ja hiljaista. Saksalainen kirkko on keskellä ivanhan suu-
ren katoolilaisen kirkon raunioita, ihan lähellä „Pyhän haudan
kirkkoa", siispä jotenkin keskellä kaupunkia. Se on hywin pieni,
synkkä ja epämnkatva, mutta saimme kuulla, että oli aikomus
piakkoin rakentaa uusi kirkko, johon jo oli walmiit piirustukset
ja tarpeellineu paikka lahjoitettuna ihan nykyisen kirkon roie-

ressä sekä riittätvä rakennusrahasto. Seurakunta ei ollut suuri;
ainoastaan noin 50 henkilöä oli kokoontunut jumalanpallveluk-
seen. Sanomattoman suloiselta tnntni olla taas yhdessä Ju-
malan seurakunnan kanssa, rukoilla, tunnustaa syntinsä, wei-
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sata mirsiä, kuulla sanaa ja saada Herran siunaus. Se wir-
tisti sydäutä ja mieltä, kuin sade, joka kostnttaa kniwaa maata.
Apulaillcn V. saarnasi, hywin pontemasti teroittaen mieliimme
sanan '.voiman tärkeyttä. Pastori S., joka hoitaa Jerusale-
min saksalaista seurakuntaa, oli matkustanut lasfaau
seurakuntaan", joka on sama kuiu meillä kappeli, päästämään
tämänwuotista rippitouluuuorisoa Herran ehtoolliselle.

Inmalaupalmelukseu jälkecu mcuimme han dan
kirkkoon", joka on ihan saksalaisen kirkon micrcssä ja jonka
omet nyt olimat anti matkustamille. Sm ascma ci suinkaan
ole maltaama; se on hywin ahtaassa Paikassa, rakcnnustcu ja
mauhaiu rauuioidcu mälissä. Owen cdnstalla ou picui, sääu-
uötöu tori, jossa suuri joukko kauppiaita oleskelee, tarjoellcn
ohikäymille kaikculaisia pikku tamaroita, jotka warsiukiu somel-
tumat kreikkalais- ja roomalais-katoolilaisillc pyhiiuwacltajille.
Oli siiuä kaikenlaisia rinnalla kanncttamia ristejä, monenlai-
sesta puusta tehtyjä hclminanhoja, lordan'in kimiä, jiluialan
knmia y. m. s. Mutta koska mc emme olleet „pyhiinwaclta-
jia", cmmekä myöskään knnlnneet kreikkalaisecn cikä roomalai-
seen nskoon ja koska niistä tawaroista enimmät olilvat joten-
kin kalliit, astuimmc ostamatta ohitsc, toiwoen saawamine wielä
munaltakin ostella muistoksi sellaisia ja ehkäpä paljon huokeam-
masta. Paitsi näitä kaikenlaisia kauppiaita oli siellä myöskin
sunri joukko kerjäläisiä, joista moni näytti raajarikolta ja on-
tulvalta, ja jotka jo edellä mainitulla surkealla äänellä kiihkc
asti cmoiwat almua. Ia juuri kirkon cdessä heillä lieneekin
hywä saalis, koska kirkosta lähtiessä lnultalvasti monenkin sy-
dän on heltynyt lcmpeäksi ja anteliaaksi. Astuessamme kcrjä-
läisjoukon saattamana kirkon olvelle kohtasimme siinä muntamia
munkkeja ja „pyhiinwacltajia", jotka jo oliwat toimittanect jn-
malanpalmelukseusa ja uyt iloisen näköisinä palasiwat „Pyhästä
paikasta."
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Meillä oli siis edessämme toincu Jerusalemin merkilli-
sistä paikoista. Edellisenä siäiwänä olimme seisoneet Ivanhan
liiton, lain ja lupauksen liiton kukkulalla, Monan wuorclla,
joka ci ole kaukaua. Nyt taas seisoimme uudeu liitou kukku-
lalla, jota Jesus kerran kasteli werellään silloin, knn walmisti
armon ja totuudeu liiton ijankaikkisiksi ajoiksi. Siinähän sa-
uotaau olelvau Golgatan mäki, jonka lähellä lesukscu hauta
oli pyhän raamatnn todistuksen mnkaan. Sc oli entisen, sit-
temmin häwitetyn Jerusalemin mnurien nlkopuolclla; nyt se on
keskellä nykyistä Jerusalemia. Samoiu kuiu iuouesta muusta
pyhän maan paikasta, ou tästäkin tutkijani kcskcu ollut ja on
imeläkin eri mieliä. Enimmäkseen owat mielipiteet käyneet kah-
teen eri suuntaan. Mnntamat luuleivat, että Golgata oikeas-
taan on n. s. „leremiaksen knn nas", joka on Damaskos-
portin edessä ja siis myöskin nykyisen Jerusalemin muurien ul-
kopuolella. Toiset, nykyisimmät tutkijat, joista mainittakoon
rakennusneulvos K. Schick, joka on asunut Jerusalemissa 43
ivuotta ja uutterasti tutkinut uäitä asioita sekä tehnyt paljon
arlvokkaita laamojakin wcmhasta Jerusalemista, owat tulleet sii-
hen lvakuutukseen, että „Pyhän haudan kirkko" on oikeassa pai-
kassa. Minun ei lnonuollisista syistä soivcllu wirkkaa sanaa-
kaan asiasta, ei tähän eikä toiseen suuntaan, ivaikka kirkon ny-
kyiueu paikka minnn tunteelleni oli hywin wieras. Minähän
olin mielikulvitukseni atvulla tehnyt wallan toisen knwan Gol-
gatasta ja handllsta, joka „oli kallioon hakattu"; mutta ol-
koon se sinänsä. Tutkijain ivakuutukseu mukaau on siis Gol-
gatan mäki edessämme; kirkon owct owat jnuri anki ja meillä
siis on tilaisuus astua sisään tarkemmin katselemaan tätä mer-
killistä, joka kristityn sydämmelle kallista paikkaa, jossa „kuu-
niau Herra" kerran sanomattomissa tnskissa antoi henkensä tais-
telussa pimeyden ivoimia ivastaan, knn hän kantoi maailman
syntiivelkaa ja joi ivihan kalkin .viimeiseen pisaraan asti; jossa
kerran aurinko pimeni, kuoleman synkkä warjo peitti maan,
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kallio halkesi ja haudat aukeniwat: jossa hän lepäsi Hondan hil-
jaisessa kätkössä ja kolmantena päiwäuä uousi ylös kuolleista.
Miteu elälviuä ja lvoimakkaina olimat nyt sielnni silmäin edessä
kaikki nämä tapaukset, joita olin uiin monesti ennen lukenut
ja esittänyt seurakunnalle! Minä aloiu mitä uudestaan muis-
tella ja ne kllmautuimat ctceni niin selminä, kuin olisimat ne
jnuri nyt tapahtuneet.

„Pyhän handau kirkko" ou kaunis, mnhkea rakeunns
tai oikeammin ryhmä merkillisiä rakennuksia, jotka malttamatta
mctälvät puoleensa matkustatvaiscu huomiota. Siiuä on ensin-
näkin kcmnis „kupoolikirkko", jouka Päällä muhkea, musta
kupu lepää, oikea mestariteos raudasta, joukakustaunukset We-
uäjän keisari Alexander II ja Ranskan keisari Napoleon 111
snorittiivat Krimin sodan jälkeen ja jonka eri osat owat teh-
dyt Enroopassa ranskalaisten ja saksalaisten rakennusmestarien
johdolla ja sitte knljetetnt lamoilla Jaffaan fekä sieltä kamee-
leilla lernfalemiin. Sitä paitsi on siinä kaksi muuta suurta
kirkkoa ja niissä koko joukko pienempiä kappeleja eri uskokun-
mlle. Katoolilaisilla, kreikkalaisilla, wenäläisillä, armenialaisilla,
koptilaisilla, abessinialaisilla on kaikilla eri osansa tässä kirkko-
ryhmässä ja kaikkiin niihin on eri olvet rakennuksen sisältä,
jonne ulkoa on ainoastaan yksi pääportti. Moni kirkkokunta
on siten koettanut saada itselleen osan tästä pyhästä paikasta
ja kaikki ne pitämät omaisuuttansa suuressa kunniassa. Kaikki
myöskin koettamat kilivan koristella kappelejansa. Sen tähden
on siellä runsaasti kultaa, hopeaa, maalauksia, taideteoksia y.
m. Oikeiu täytyy hämmästyä ja kummastua nähdessään kaik-
kea sitä rikkautta ja komeutta, kuin sisään astuessa leiviää sil-
mäni eteen. Ainakin mitä tähän paikkaan koskee, moidaan sa-
noa, että uhramvaisuus on ollut ja ou suuri eri uskokuntiin
kuulumilla kristityillä. Itse ulkofasaadi ei ole erittäin merkil-
linen, maan tekee kuiteukin suurenmoisen .vaikutuksen. Kaksi mah-
taman göötiläistä portaalia (vääomea) pilareineen on todistuksena
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ristiretkien ajasta. Jo niissäkin on koko jontko koristuksia ja
maalauksia; siiheu uähdeu ei ole mitään säästetty. Etehisen
astuttua näkyy ensinnä suuri, suorakulmion mnotoinen kiwi,
joka makaa keskellä lattiaa. Kalliita lamftsinja riipftnn sen

päällä, lewittäen sille salaperäistä ivälkcttä. Se on n. s. „woi-
telns-kiwi", jolla lesntscn pyhän rnumiin sanotaan maan-
neen ivoidcltaessa ennen hautaau pauoa. ~Pyhiiuwaeltaja", tul-
tuaau kiwen luo, lankec taivallisesti pollvilleen hartaasti ja
liikutcttuua suutelee sitä ollen lujasti makuutettu, että ou huu-
lillaan koskenut samaa kimeä, jolla hänen Herransa kerran oli

lemännyt. Knn sitte etchisestä, jossa tämä kiwi on, noustaan
oikealle Päin ylös rappusista, jossa ou uoin 18 porrasta, tul-
laau n. s. Golgatalle, siis siiheu paikkaan, jossa lesns
naulittiin ristiin kahden ryöwärin keskelle ja jossa hän, kestet-
tyään ankaran taistelun pimeyden ivoimia ivastaan, pilkattuna
ja hälväistynä kallisti päänsä ja antoi ylön henkensä. Mat-

kustalvaiselle näytetään maasta niitä retkiäkin, joissa Icsuksen
ja ryöwärien ristit mnka owat seisoneet: näytetäcinpä kalliossa
myöskin rakoa, joka syntyi maan järistyksestä lesuksen kuol-
lessa ristillä. Se on ympäröity leweällä hopeawanteella mer-
kiksi, että „pyhiinwaeltajat" ja mnut helpommin löytäisiwät sen.
Vapahtajan wiimc hetkien tapahtumia koetetaan siis tässä tehdä
ilminäkywiksi katsojille. Kaikki tämä, johon huomiota kään-
netään, kuiteukin enemmän ivain seoittaa mieltä, tuin siinä he-
rättää juhlallisia tunteita. Ken on lukenut ja wakawasti tut-
kiuut ewaukcelista historiaa, hän on tehnyt itselleen ihan toisen-
laisen kuwan tästä paikasta, ja tuskinpa wain knkaan saanee
ajatuksissaan syntynyttä kuivaa ja tätä paikkaa mihinkään so-
pusointuun keskenään. Suuri joukko kalliita lamppuja leivit-
tää salaperäistä lvaloaan tähän hiljaiseen paikkaan.

Me laskeudumme alas samoja rappusia, kuin nousimme
n. s. Golgatalle, astumme woitclus-kiwen ohitse ja menemme
suoraa päätä suureen pääkirkkoon. Se on jotenkin awara ja
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hymiu korkea, pyöreä rakennus s„rotuuda"!, jota moni on .ver-
rannut Rooman „pantconiin." Paitsi suunnattoman suurta jouk-
koa kalliita lamppuja, malaisemat sitä myöskin ikkuuat korkeassa
kuwnssa. Ilt'yn:Päri seiuiä ou pylmäitä ja keskellä picui kap-
peli mustasta marmorista, jonka sisällä on se paikka, jota oi-
keastaan sanotaan „lesukseu handeiksi." Astuessamme kirk-
koon näimme kappelin edessä muntamia hartaita muukkcja ja
„pyhunwaeltajia", jotka kyynelsilmin rnmartuimat symalle alas
suutelemaan lattiakimiä. Koko heidän käytöksessään näkyi sy-
wirttä kuunioitusta tätä pyhää paikkaa kohtaan, jonka edessä
he odottclimat pääsyä kaikkein pyhimpään, itse hantaan. Em
sin tnllaan n. s. „cnkcli-kappeliin", jonka laattialla on se
kiwi, jonka päällä istnen enkeli ilmoitti lesuksen ylösnonscmi-
scn. Luolan cli haudan ulkopuoli ou koristettu parmekkeilla ja
tarniiscilla, meistoksilla ja pikku pylwäillä. Omen etecn on

asetettu 4 erittäin kannistekoista, korkeaa lamppna ja omen
päällä riippnn 14 pientä, hicnotekoista hopealamppua. Näistä
monista lampuista lewiää lnmoawaa, hämärää maloa tähän
salaperäiseen paikkaan. Hantaan astutaan hywin kapeasta ja
matalasta aukosta, joka aina ou atvoiuna kämijöille. Koko si-
sus ou tverhottu malkoisella marmorilla, niin että nyt ei enää
oikeastaan moi saada warmaa makuutusta, ouko tässä koh-
den alknaan ollnt hanta kalliossa. Luola on ainoastaan 7 jal-
kaa pitkä, joten sinne siis yhtaikaa mahtun ainoastaan taksi
tai kolme henkeä katselemaan. Oikealla puolcu ou se paikka,
johon tariuan mukaau lesukseu ruumis laskettiiu ulkoucmalle
kallion särmälle. Tämäkin pcnkti eli kallioporras on werhottn
ivalkoisella marmorilla. Snuri joukko kulta- ja hopcalamppnja
palaa sisällä ainiacm. Lukcmattomat kristityt, marsinkin itäi-
sistä ja katoolisista maista, pitämät itseään sanomattomau on-
ncllisitia, jos kerrankin saamat täällä laskcntna Polmillcen ja
toimittaa hartauttansa. Harmoin, tuskinpa koskaan on paikka
ihan tyhjäuä hartaista ihmisistä.
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Paitsi uäitä paikkoja mainittakoon lvielä maan-alainen He-
leenan kirkko eli, niinkuin sitä myöskin nimitetään, ~kirkko,
josta oikea risti löytyi." Siihen laskeudutaan lyhyitä rappu-
sia myöteu. Se ou koristuksiltaan paljon yksinkertaisempi, kuin
mnut ja näyttää hywin ivanhan-aikaiselta. Tarinan mutaan
jnuri sieltä löysi kunluisan keisari Konstantinus Suuren äiti
Helena oikean ristin, jonka juutalaiset oliivat heittäueet samoiu
kuu molempain ryöivärein ristitkin sywään kaiwoon.

Ileensä on mahdoton täydellisesti esittää tai kuivata „py-
hän haudan kirkkoa" eri osineen. Jos lukijani joskus owat
käyueet kreikkalais-katoolisessa tai roomalais-katoolisessa kirkossa,
woiwat he itse sen mukaan suunuita tästäkin kutvau, joka jon-
kin werran wastaa todellisuutta. Ahdistusta tuntnu protes-
tanttisen kristityn mielessä hänen palatessaan „Pyhän haudan
kirkosta"; siellä on niin Paljo, jota on ihan lvastoin yksinker-
taista raamatullista kertomusta lesuksen haudasta, joka oli ha-
kattu kallioon, että mielelläänkin jättää tämän kirkon kaikkine
kalleuksineen ja koristuksineen. Niin tuntni ainakin minusta.
Pyhän raamatun yksinkertainen kertomus on paljon arlvokkaampi,
kun kaikki se kulta, hopea, y. m., joka on uhrattu tähäu paik-
kaan monen tvuosisadan kiiluessa. Tosin on helppo ymmärtää
syyt, jotka oivat herättäneet tämän uhraamis- ja koristamis-
halun; mutta kuitenkin olisin tässä paikassa, jonne olin sy-
dämmestäni ikäivöinyt kerran päästä, toiivonnt tapaamani enem-
män yksinkertaisuutta, enemmän tosiraamatullista. „Ihminen
uäkee sen, mitä silmäin edessä on; mutta Jumala katsoo sy-
dämmeen. Herran silmä katsoo nskoa." Niin ajattelin minä
sydämmessäni. Häntä eiwät miellytä nlkonaiset koristukset,
kulta, hopea eikä komeus; ivaan missä hän näkee sydammen,
joka on koristelin uskolla ja rakkaudella, sinne hän tahtoo tulla
wieraaksi. Siellä ou lesuksen oikea hauta, oikea lepopaikka.

Monta tuntia olimme tviipyncet kirkossa ja palasimme
asuntoomme ihan .väsyksissä ruumiin ja sielnn ponnistuksista.
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Iltapäiwällä teimme retken kaupungin lähistöön mnntamien
saksalaisten ystäwicn seurassa, joita jo olimme ehtineet hankkia.

Ennen knin ryhdyn kuivailemaan ympäristöä, tahdon t'ni-
tenkin saattaa lukijani Valitusmu urille eli Itkup nik-
ka au, johon jnntalaiset joka perjantai kokontnivat snremaan
inuinlliscn kaupungin ja temppelin hämitystä ja omaa onnetto-
muuttansa ja tottelemattomnuttausa sekä rukoilcmaan leh oivaa

tnlemaan alvllksi jälleen rakentamaan Icrnsalemin multreja.
— Oli perjantai 25 p. Huhtiknuta, kuii menimme tähän mer-
killiseen paikkaan, jota Jerusalemiin tnllciden matkustamaisten
ei pidä jättää näkemättä. Vaikea meidän oli oppaatta löytää
tnota paikkaa, joka on äärimmäisenä nykyisen temppelipaikan
mascmmassa laidassa, lähellä Mistporttia. Kanan etsitty-
ämme ja kyseltyämme faamuimmc sinne miimein. Paikka ei
itsessään ole merkillinen, mitenkään huomattaiva eikä puoleensa
ivetäwä. Ei siinä näy mitään mnnta, knin lnnuri, joka ny-
kyään osana kuulnn siihen snnreen mnuriin, joka tnkee temp-
pelipaikkaa, jolla Omarin moskca sijaitsee ja meressä on ahdas
sola, johon saattaa mahtna muutamia kymmeniä ihmisiä. Jnn-
talaiset luuleivat tätä muuriu osaa jääunökscksi sen lvanhan,
rakkaan temppelin munrista, joka kerran oli heidän ylpeytensä,
ja tosin se osa näyttääkin wähän wanhemmalta, kuin muu muuri.
Mutta ouko siiuä luulossa mitään perää, on nyt enää niin
moueu ivuosisadan jälkeen waikea, jopa mahdotonkin ratkaista.
Kuitenkin pysyivät juutalaiset lujina siinä uskossaan ja toimit-
taivat siellä yli koko tvnoden joka perjantai talvallisella hartau-
della rukonshctkensä. Kuinka kanan he oivat niin tehneet, lie-
nee waikea sanoa; mntta kyllä se tapa johtunee ikilvanhasta
muinaiskertomukscsta, joka tämän kansan keskuudessa liikkuu.
Tullessamme perille tapasimme siellä uoiu 40 juutalaista, mie-
het pitkissä .viitoissaan ja naiset lvalkoisissa lvaattcissa, .van-
hoja ja nuoria sekaisin, useimmilla kädessä kirja, josta he ah-
kerasti lukiwat puoliääuecu. Kirjoissa uäytti oleivcm psalmit
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hebrecm kielellä. Heidäu uäkönsä ja wiitteeusä hartaushetkeu
aikcma kiinuittiwät huomiomme. Muutamat rabbinit, jotka ou
helppo tuutea heidäu omituisista iviitoistaau ja karivalakeis-
taau, oliivat uutterimmat rukouksensa toimittamisessa. Nlo-
nella oli silmät kyynelissä, huulet »valituksessa ja koko nluoto

suruisena. Ei epäilemistäkään, että he toimittiivat rukoustausa
täydellä todella ja hartaudella. Sittemmin saimme kuulla, kun
ihnlettelimme, mitenkä he woiwat itkeä yli koko ivnodeu, että
juutalaiset taivallisesti kcsknndestaau walitsewat tätä tarkoitnsta
ivartcn sellaisia henkilöitä, joiden on helppo ivuodcittaa kyyne-
liä. Rnkonstoimitns tapahtui seisoalla siten, että rukoilija,
luettuaan mnntamia sanoja, löi moneen kertaan päätänsä muu-
riin, luki taas muutamia sanoja, löi taas päätänsä mnuriin
ja koetti käsin syleillä rakasta paikkaa. Mnnten myöskin nä-
kymät he lakkaamatta heilutteleivan ruumistaan kummallekin
puolelle. Koko joukossa oli alituista liikettä, toiueu tuli, toi-
ueu läksi. Ihtcuään knului hiljaista myrinää tästä rnkoile-
ivaisesta joukosta, joka toimittaa hartauttausa auringou las-
kuun asti. Vertaamalla heitä munrahaispesään lvoitanee saada
jotenkin oikea kuiva juutalaisista Walitusmuurin tykönä. Su-

rettawau ivaikutukseu teki katsojaau tämä jumalanpaltvelus,
tämä itkeminen ja tvalittaminen, johon ei tnle mitään was-
tausta taimaasta eunen, kuiu luudan kansa todella kääntyy
Herran tykö ja tunnnstaa lesuksen Nazarctistä Messiakseksensa
ja Vapahtajaksensa. Että Israel on kirouksen tuomion alla
ja soaistnna sen tähden, että se hylkäsi ja ristiinnaulitsi huu-
man Herran", siltä minusta taaskin tuntui katsellessani tätä
joukkoa, joka itki ja ivalitti kaupuugiu ja temppelin kutistusta
ja omaa ounettomuuttausa. Itsestään heräsi sydämmessäni
kysymys: „Milloin otetaan tnomio pois tältä kansalta? mil-
loin se palaa Herran tykö? milloin tulee Israel ivapahde-
tuksi? milloin sen silmät aukenclvat?" Vastaus iviipyy eh-
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käpä wielä lvnosisntojn ; maan että niin on tapahtuma, sitä
ei moi epäillä kukaan, joka uskoo Jumalan sanan totunden.

Me olemme nyt kämelleet ympäri kaupungin merkillisillä
paikoilla ja siirtyneet aikoihin, jotka omat aikaa sitte kadonneet,
ja mieleemme on mnistunut tapanksia, jotka todistamat Ju-
malan ivanhurskautta ja rakkautta. Ia uyt siirtykäämme kan-
pungista ulos ympäristöön, etsimään sieltäkin Manhurskauden,
rakkauden ja armon jälkiä. Alkakaamme .vaelluksemme pitkin
Viadolorosa'a (tuskien tietä), jota myöten tarinan mukaan
kallis Vapahtajamme on käynyt Pilatuksen palatsista Golga-
talle ja jossa mustat kirjaimet huoneiden seinissä kertomat
meille eri kohtauksia tästä maelluksesta, luultaivasti tarkoittaen
emankeeliseu historiau eri kohtia. Katu on monimntkainen ja
sen ivarrella on monta huomattaman paikkaa, esim. Ecce ho-
mo-kappeli, Verouikan tuma y. m., joidcu luo emme
kuitenkaan pysähdy, Maan kiiruhdamme ulos kaupungista. Katu
päättyy Stefanin porttiin, joka on kaupungin itämuurissa.
Siitä lähtiessä moidaan Malila kaksikin tietä, joista toinen on
jyrkkä ja kiminen, toinen wähän tasaisempi ja loiiva. Kumpi-

kin tvie losafatin laaksoon, jossa Kidronin oja juoksee.
Ojau poikki, joka kuitvana ivuoden-aikana on kuilvillaau, ou
silta. Tie iviepi sitte Öljymäen juurelle, jossa se taas haa-
rautuu. Stefanin portin wnori on jatkoa temppelitvuoresta.
Käännyttäköönpä kummalle hymänsä tielle, niin aina taivalli-
sesti kokoutuu ympärille joukko kerjäläisiä, jotka istuivat tieu
ivarrella, odotellen mnukalaisia, joiden täytyy knlkea tästä, jos
tahtoivat päästä äskenmainittuihin paikkoihin. Enimmät näistä
kerjäläisistä owat raajarikkoja, jotka sauwojen ja keppien aivulla
laahaawat wiheliäistä ruumistansa. Siinä on sokeita, ontu-
wia, spitaalisia, y. m., oikea tviheliäisyyden ja tuskau kuiva.
Kaikki uäytteleivcit miallisia jäseniään ja huutaivat kaikkein ouuet-
tomimmalla ääiiellä: „Vachschisch, chaivadja bachschisch!" Ia ne,
jotka eiwät ivoi liikkua, työntäwät saumallaan esiin astian, jo-
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hon almua sopii panna. Rynnätkö heidän puoleltaau ou uiin
ankara, että koivasydämmisimmänkin täytyy heltyä antamaan
joku „megalik" (pieni turkkilainen raha, noin 4 pennin arlvoi-
nen'.. Nyt johduin ajattelemaan tapausta Icrikou luoua, kun
lesns waelsi wiimeistä kertaa Icrnsalemiin ja sokea Bartimens
istni tien ivarrella, kerjäten alinna ohi knlkewilta, knten Lnn-
tas kertoo eivankelinmissaau (18: 35—43).

Mutta jätämme nämä repalcisct waiwaiset, annettuamme
heille jotakin ja siteu osotettualnme edes ivähäu sääliä hcidäu
mihcliäisyyttäusä kohtaan ja jatkamme käwelyämme Kidrouin
ojan poikki lvuoreu jnurellc, joka on mainitnn laakson toisella
puolcu. Siiuä ou Getsemauc, jonka mainitseminen herät-
tää joka kristityssä Pyhimpiä ja rakkaimpia muistoja ja sylvim-
piä tunteita ja ajatuksia. — Oli iltapäilvä 24 p:uä Huhti-
kuuta, kuu matkakumppanini ja minä ensi kerran sammumme
tähän meille niin tnttunn ja kuitenkin wielä näkemättömään
paikkaan, jonka ohitse olimme jo edelliseuä suununtaina ratsas-
taneet palatessamme Betaniasta. Jrttitarha, knten sitä ni-
mitetään etvanleelisessa historiassa, on heti oikealla puolella, kuu
kaupungista päin tnllaan Öljymäelle. Se on nykyään snora-
knlmion muotoinen ala, ympärillä saugcu korkea sawimuuri.
Sisälle pääsee hywin kapeasta ja matalasta portista, joka
on tehty muurin itäosaan. Sisään astuessa johduin ehdotto-
masti kysymään: „Tämäkö tosiaankin on Getsemanen yrtti-
tarha, joka minun ajatuksissani on muodostuuut ihan toiseu
näköiseksi." Itse ala on nyt hywin pieni; puiden lnku on wä-

häinen: ainoastaan joitakuita öljypuita ja kahdeksan suurta
sypressiä, joidcu sauotaau oletvcm ikiivanhat, jopa aiua lesuk-
sen ajoilta asti. Paitsi näitä on wielä keskellä aitausta erit-
täni ihana, fransiskaanimnnkkien hyivästi hoitelema knktatarha,
jossa kasluaa mitä kanneimpia runsnja, lentoijia, hyasintteja y. m.
Meidänkin siellä käydessämme oli eräs pnmustaan helposti tun-
ncttama fransiskaauimnnkki kastelemassa kukkia, joiden ihanaa?
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huumaawaa tuoksua oli hiljainen, wiileci ilta-ilma täynnä. Työ-
hönsä näytti munkki olewan hywin tyytymäinen; hän oli siellä
kukastossa, kuin isä lastensa keskellä. Muuriu sisäseinässä on
monta n. s. katoolilaista asemaa eli komeroa, joihin soivitetut
iveistokulvat esittäivät eri kohtia Vapahtajamme elämästä ja
lvarsinkin hänen tviime hetkistään. Italian kielisistä päällekir-
joituksista woidaau aawistaa knwien merkitystä. Näiden ase-
mien eli komeroiden edessä toimittaivat hurskaat katoolilaiset
hartauttausa tässä hiljaisessa paikassa, johon kalleimpia muis-
toja liittyy. Sauomaton hiljaisuus ivallitsi siellä sekä uyt että
mninakin kertoina, kuin siellä käivimme. Olimme jättäneet taak-
semme meluisen kaupungin wiheliäisyyksineen ja siiivottomnuksineeii
ja astuneet paikkaan, jossa hiljaisuus »vallitsee kaikkialla. Ihmeel-
linen, selittämätön tunne ivaltasi minutkin tässä Paikassa. Tuu-
tui wastustamatonta lvetoa laskeutumaan polioilleni ja atvaa-
maan sydämmeui rukoiiksessa Herralle. Huomaamatta ja ihan
hiljaa tottelinkin tätä tvetoa ja heittäydyin maahan täällä,
jossa Herra Jesus kerran makasi kaswoillaan maassa ja kos-
tutti sitä pyhällä ja kalliilla tverellääu. Kauan, aina pimeän
tnloon asti olimme täällä, milloin kaivellen, milloin letvähtä-
mässä istnen jollakin kilvellä. Hiljainen kunnioitns, ijäisyy-
den esimaku ja autnaallineu rauha täyttitvät mielemme. Sellai-
set hetket owat tosiaan sielun juhlahetkiä. Ajatuksissani mnis-
telin niiden tapausten eri waiheita, jotka kerran oliivat täällä
tapahtuneet pimeänä yönä, jolloin Elämän ruhtinas, Jumalan
ja ihmisten Välimies oli siellä opetuslapsineen. Opetuslapset
makasitvat portin lnona sill' aikaa, kuin Vapahtaja kilwoitteli
hirmuisen taistelunsa pimeyden ruhtinasta ivastaan, kantaen
sen tuomion ja kirouksen, joka oli synnin katkera seuraus.
Täällä, tässä hiljaisessa yrttitarhassa, joka hauen aikanaan
luultatvasti oli paljou suurempi ja metsäisempi, käyskenteli hän
edes takaisin pimeinä hetkinä. Puut hänen ympärillään oliivat
ainoina sen tuskan ja hädän näkijöinä, joka ahdisti hänen py-
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hää sieluansa; ainoastaan ne kuuntelmat äänettömässä osan-
ottaivaisuudcssaan tvalitnksia, rukoushuutoja: „Isä, jos siuä
tahdot, niiu ota pois miilulta tämä kalkki; kuiteukiu ei minnn
tahtoni, mutta Sinuu olkoon!", jotka sanat taistelun aikana
tnnkentnilvat knuluwiiu hänen Pyhiltä huuliltansa. Tässä ah-
disti häntä pimeyden ruhtinas koko tvoimallaan ja kiihkollaan.
Kuoleman lvoima ja ivalta tahtoi täällä kokonaan kukistaa ha-
uet, joka oli tullut tuomaau elämää ja katoomattomuutta syu-
uiu ja kuolemau wangeille. Täällä täytyi hänen alkaa juoda
katkeraa „wihau kalkkia", jonka hän sitte tyhjensi Pohjaan asti,
tätä kalkkia, jonka sisällyksenä oli meidän syntiemme kirous.
Pimeys ivallitsi ympärillä, pimeys peitti hänen sielnnsa, kun
hän syntisten sijasta makasi täällä synnin raskaan taakan alla
ja oppi knnliaisuutta kärsimisen kantta (Hebr. 5: 8). Mutta
wiimeiu tvälkähti lvalo ijankaikkisnuden maailmasta, tamaalli-
sen Isän helnloista. Pojan, joka täällä yksinään sotki iviina-
knurnan, ja Isän keskinäinen yhteys oli tosin hajota, ja se
tnntui hirmuiselta; mutta ei se kuitenkaan hajonnut. Poika
sai lohdutusta Isältä. Isän lähettämä enkeli sitä hänelle toi
juuri tässä paikassa. Wahwistuneena nousi hän uljaasti ja
meni taas portille, jossa hänen opetuslapsensa oliivat pimeyden
ja murheen ivoimasta nukkuneet. Tie, kärsimisen, ristin ja
kuolemau tie, jota hän sittemmin oli tvaeltatva, oli hänelle nyt
selwillä. Hänen sanansa opetuslapsille: „Io nyt kyllä on, se
hetki on tullut; katso ihmisen poika annetaan ylön syntisten
käsiin: nouskaat, käykäämme! katso, joka minuu Pettää, se lä-
hestyy!" ne sanat ilmoittiwat selivään, että hän täydellisesti tiesi,
mitä hänelle oli tulossa. Häu tiesi, että ainoastaan hänen
uhrinsa Golgatalla oli saawa aikaan Jumalan ja syntisten
ivälillä soiviunon, joka oli tvälttämcitön, jos syntein anteeksi
saamisen, elämän ja autnnden piti tuleman syntisten osaksi.
Ia hän kantoi sen nhrin tvapaatahtoisesta sydämmestä ja sn-
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lasta rakkaudesta, tietäen, että Isä sitä ivaati häneltä, joka
oli ottanut soivittaakseen syntisten asian.

Oltuamme nyt Getsemanessa ja tutkisteltuamme mieles-
sämme näitä ylennä ja syivällisiä muistoja, palatkaamme hiljaa
kaupunkiin. Pimeä on jo tullut; aurinko ei enää luo kulta-
säteitään kaupunkiin eikä temppeliin; käively siis tapahtuu tuossa
omituisessa hämärässä, joka peittää kaupungin jammaan. Vieno
tuuli suhisee öljypuideu latinoissa. Enimmät kerjäläiset owat
jo poistuneet taivallisilta paikoiltaan; ainoastaan jokunen on
wielä siellä täällä, ehkä muistaen meidän menomme yrttitarhaan
ja odottaen meiltä wielä paluumatkallakin ropoa. Paimenet
ajalvat lammas- ja ivuohilaumojansa kotiin meidän edellämme.
Me astumme niiden jäljestä sisään Stefanin portista ja saamme
kätvellessämme monta opettatvaista haivaintoa paimenen ja lam-
masten keskinäisestä suhteesta.

Tässä yhteydessä Pyydän lukijaa seuraamaan meitä Öljy-
mäelle, joka nousee noin 400 jalankorkeuteen losafatin laakfon
itäpuolella ja on merkillisimpiä paikkoja eivankeelisessa historiassa.
On lauivantai 26 p. Huhtikuuta. Vuoren ympäri olimme jo
kerran ratsastaneet ja usein olimme ikkunastamme katselleet sitä,
mutta sen päällä emme olleet wielä käyneet. Rinne on jotenkin
jyrkkä ja sen tähden tarivitaankin melkoisesti ivoimia sinne nous-
tessa, tvarsinkin lämpöisenä ja auringonpaisteisena kesäpäiivänä,
jolloin lämpömittari näyttää lvarjossa noin 28 " N. (— 35 " E.).
Mi koko lvuoren kastvaa kauniita tiheälehtisiä öljypuita, tvaitta
ei niin runsaasti, kuin ajatuksissani olin knivitellut. Päin
Mastoin niiden mähälukuisuus tekee ilmi seltväksi sen totuuden,
että metsänhaaskaus on kohdannut muoria. Sehän on saanut
nimensä juuri niistä puista. Hywin luultawnsti siellä mui-
noin knswoi marsin tiheäkin öljypuumetsä, joka monissa Jeru-
salemia ja sen ympäristöä kohdanneissa hämityksissä on suurim-
maksi osaksi haaskaantunut. — Vuorelle tvoidaan nousta kah-
takin tietä, jotka molemmat ivieivät samoille perille. Me ma-



Öljymäkiläntiseltäpuolelta .





Getsemanen kirkko. Pater noster. 87

litsemme oikean puolisen, joka lähtee melkein Getsemanen por-
tilta ylös päin eikä ole niin jyrkkä knin toinen, joka menee
suoraan ylös tvnoren huipulle. Eusimmäinen rakennus, jouka
tapaammc tämäu tieu warrella ja johon astumme sisään, on
Getsemanen kirkko oikealla puolcu. Se ou weuäläisten oma,
eikä siinä ole mitään munta erittäin merkillistä, knin joitakuita
kauuiita maalauksia, joista Vcrcstschagimin taulu, kuivaatva ivai-
moja, jotka aikaisin pääsiäis-aamnna menilvät Kristuksen hau-
dalle, ansaitsee suurinta huomiota. Kirkossa palwelewa wahti-
mestari tahtoi lvälttämättä meitä kirjoittamaan iiimemme ja
kotopaikkamme ivierastirjaau. Ia kun täytimme hänen tahtonsa,
oli hän heti tvalmis huomauttamaan, että mehän olimme .ve-
näläisiä, koska olimme kotoisin Suomesta, lvaikka ei kumpikaan
meistä osannut lvenättä innnta, knin jonkuu sauan. Mitääu
eroa suomalaistcu ja weuäläisten wälillä ei hän näyttänyt tie-
tämän, ei käsittämän; eitahän tno ole uiiu kiimiiiallistakaau.

Astuttuanline wähän matkaa edelleen oli samalla puolen
tiestä toinen kirkko, nimeltä Pater noster (Isä meidän.) Sen
on rakentanut muonna 1868 rikas ruhtinaallinen ranskalainen
lvllimo, Latour d'Auvergne, joka siten on tahtonnt koristaa tätä
paikkaa, jossa joka jalansija on Herran lesuksen pyhittämä hänen
tvaellus-aikanansll maan päällä. Syynä, miksi hän kappelille antoi
mainitun nimen, on eräs muinaiskertomns, joka sanoo lesuksen
juuri siinä paikassa opettaneen opetuslapsillensa Isä meidän

rukoukseu. 32 eri kielellä ou tämä rukous kirjoitettuna mar-
moriletvyihin, jotka ou sijoitettu kirkon seiniin yltympäri. Olipa
siinä myöskin Ruotsin ja Norjan kielillä luettaivana tämä ihana
rukous, joka ou kaikille ja kaikkina aikoina ollut ja on ivasta-
kin olciva mallirukouksena. Rakasta Suomen kieltä ei kuiten-
kaau ollut tuossa suuressakaan joukossa; mutta kukapa suuressa
maailmassa ajattelisikaan Suomeu kansaa ja sen kieltä, jota
wähän päälle 2 miljoonaa ihmistä puhuu.

Mitä ylemmäksi ehdimme tvuorelle, wielä mnutamien wi-
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Helmisten töllien ohitse, joiden lnona kerjiiiletviit lapset meitä
ahdistelivat, sitä suurenmoisemmaksi laajenee näköala joka taholle.
Matkamies tietysti ei tyydy ennen, knin pääsee ylös ihan ivuo-
reu huipulle asti, josta n. s. taiwaaseen ast n m isen torni
wielä ylenee melkoisen korkealle. Muinaistarina sijoittaa lesuk-
seu taiwaaseen astnmisen siiheu paikkaan, jossa tämä torni on.
Tornista on mitä suurenmoisin näköala. Inudau wuoret
länuessii, Moab i te i u wuoret ja Kuollut meri kaakossa,
Betlehem ympäristöineen etelässä j. n. e. oivat kuin. elälväuii
kutvatauluua silmäin edessä, mainitsemattakaan Jerusalemia ym-
päristöineen, joka on tnossa jnuri alla. Öljymäelle näyttää
kanpnnki suurenmoiselta ja lumoaivalta. Vasta sieltä katsoen
lvoi oikeastaan arlvata, miten mahtalva asema tällä Inndan
pääkaupungilla on ollut ja wielä on.

Vastustamattomasti muistuu mieleen monta kohtaa civau-

teelisesta historiasta, knn seisoo Öljymäellä ja katselee awa-
raa ympäristöä. Tähän paikkaan liittyy kalliita ja ovetta-
lvaisia muistoja, jotka owat waroitnkseksi ja lohdutukseksi kris-
tityille kaikkina aikoina. Kerran Herra Jesus lihausa piiiiviuä
istui, opetuslapset ympärillänsä, tällä ivnorella ja sanoi, katsah-
taen kaupunkiin ja temppeliin, jotka nhoitteletvina ja ylpeinä
olitvat kaikessa loistossaan hänen edessänsä: „Ettekö te kaikkia
näitä näe? Totisesti sanon minä teille: ei pidä tässä jiitettii-
miin kitveä kitven päälle, jota ei maahan jaoteta" (Mat. 24:
2.) Ia niin knin hän silloin sanoi, niin on ihan sanain mnkaan
tapahtunutkin. Toisen kerran hän ratsastaessaan tämän wuo-
ren ylitse, edellä ja jäljessä opetuslapset ja paljo kansaa, py-
sähtyi hetkiseksi sen kukkulalle ja katsoi kaupunkia ja temppeliä
kaikkine ihanuuksilleen, ja katso, „Hiin itki sitä ja sanoi: jos si-
näkin tietäisit, niin sinä ajattelisit tosin tällä sinun ajallasi,
mitä sinun rauhaasi sopisi, mutta uyt oivat ne kätketyt sinun
silmäisi edestä. Sillä niiden piimäin pitää tuleman sinun ylit-
sesi, että sinun ivihollisesi skantsaaivat sinun ja ympäri piirittä-
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wät sinun ja ahdistatvat sinua joka kulmalta. Ia maahan
tasoittalvat sinut ja sinun lapsesi, jotka sinussa owat, ja eiivcit
jätä sinussa kimeä kilven Päälle, ettcs sinun etsikkosi aikaa tun-
tenut" (Luuk. 19: 41—44.) Uskottomuus ehkä nauroi lesuk-
sen aikana näitä sanoja, näitä uhkauksia, joideu toteutuminen
näytti oleman kerrassaan mahdoton. Mntta nskottomnnden
kopea pilkkananrn katosi ja ylpeä ääni maikeni, knn miholliscn
sotajoukko seisoi kaupungin edessä, kuu se ryntäsi sisään ja knin
tnli riehni ihanassa, muhkeassa temppelissä Morian mnorella.
Kiweä ei jätetty kiwen päälle, niin ihan sanain mnkaan toteu-
tui euiiustus. Tällä wuorella seistessä muistuu se ehdottomasti
mieleen, ja Jumalan totuus sekä hauen tuomioideusa ja teko-
jeusa oikeus on eliiivänä silmäin edessä. Hylvä olisi, jos ny-
kyaikaiset nskottomnnden sankarit kerrankin aivaisitvat silmänsä
näkemään tätä Inmalan sanan totuntta ja pnnnitsisiivat his-
torian »voimakasta todistusta. Mutta heistä woidaau ja täy-
tyykin sanoa samoin, kuin silloisen Jerusalemin asujamista:
„Ne oivat kätketyt heidän silmäinsä edestä." Näkelvin silmin he
eiwät tahdo nähdä, knuleivin koriviu ei kuulla totuuden sanan eikä
käsittää sydämmellään, lvaan rientäiviit omaan kadotukseensa.

Se tapaus, joka Öljymäellä seistessä kuitenkin mahtaivim-
masti nonsee esiin muistojen joukosta, on epäilemättä Kristuk-
sen taiwaaseen astnmiuen, joka tapahtui 40:teuä päimänä ha-
uen ylösnousemisensa jälkeen. Emankeelinen historia kuivaa
meille tämän tapauksen kaikessa yksinkertaisuudessaau ja kauneu-
dessaan. Luukkaan mukaan tapahtui tamaaseeu astuminen sillä
pnolella ivnorta, joka on Betaniaan päin, eli siis sen itäpuo-
lella. Hän kertoo siitä eivankeliumissaan näin: „Hän (lesns)
wei heidät (opetuslapset) ulos hamaan Betaniaau ja nosti kä-
tensä ja siunasi heitä. Ia se tapahtui, koska hän heitä siu-
nannut oli, erkani hän heistä ja meni ylös taiwaaseen" (24:
50, 51.) Apostolein teoissa hän taas antaa seuraalvan ku-
mauksen: „Koska he siis kokoontuneet olimat, kysymät he hii-
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ncltä, sanoen: Herra, tällä ajallakos Israelille waltakunnan jäl-
leen rakennat? Mntta hän sanoi heille: ei teidän tule tietää
aikaa cli hetkeä, jotka Isä ou hiineu ivoimaansa Paunut. Vanu
tcidäu pitää saaman pyhän hengen ivoima, joka on tulema tei-
dän Päällenne, ja teidän pitää minnn todistajani oleman sekä
Jerusalemissa että koko Indeassa ja Samariassa ja sitte maa-
ilman ääreen. Ia knin hän nämä sanonni oli, otettiin hän
ylös heidän nähtensä, ja vilivi Mci hänen ylös heidän silmäinsii
edestä. Ia knin he katseliivat taiwaaseen hänen mennessänsä,
katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä ivalkcissa lvaatteissa,
jotka myös sanomat: Galilean miehet, niitä te seisotte ja kat-
sotte taiwaaseen? Tämä Jesus ,joka teiltä otettiiu ylös taiwaa-
seen, on niin tulewci, kuiu te häueu taiwaaseen menewänkin näitte"
(Ap. T. 1: 6—11.) Tämä taiwaaseen astumiueu on niin
sanoaksemme lesuksen elämiin ja toiminnan krnnnn. Sen muis-
teleminen antaa ihmiselle uskoa, toimoa ja rakkautta ja tulee
suuremmaksi hyödyksi ja siuuaukseksi itsekullekiu. Hän meni ylös
omistamaan sitä ivaltaknntaa, joka on olewa ijankaikkinen ival-
taknnta, jossa hän on ijnnkaikkisesti tvallitseiva. Hän on ijan-
kaikkinen kuningas ijankaikkisessa tvaltakunnassa. Tällä lvuorella
siis kerran kruunattiin Vapahtajamme ijankaikkiseksi kuninkaaksi
ijcmkaikkiseen lvaltakuntaan, joka on kerran käsittämä koko maa-
ilman, näkymäisen ja näkymättömän. Hänen maltittansa alle,
jolla on moima ja iviikelvyys, pitää kaikkein taipuman, niiden,
jotka taimcillssa, maan päällä ja maan alla oivat, niin kuin sa-
notaankin: „lumala on hänen myös korottanut ja autanut hä-
nelle nimen, joka kaikkia nimiä suurin on, että lesuksen ni-
meen pitää kaikki pollvet heiliinsä kumartaman, jotka taitvaassa
ja maan Päällä ja maan alla oivat, ja kaikki kielet pitää tun-
nustaman, että lesns Kristus on Herra, Isän Jumalan kun-
niaksi" (Fil. 2: 9—11.) Sellaisia muistoja raamatullisesta
kertomuksesta liikkuu ihan .varmaan jokaisen totisen kristityn
mielessä, hänen seisoessaan tällä korkealla, ympäristöä ivallitse-
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walla paikalla. Ja mitä enemmän hän sywentyy tutkistelemaan
näitä ihania aineita, sitä juhlallisemmaksi ja wakawammaksi
käy hiineu mielensä. Tuntunpa siltä, kuin ijankaikkisen kunin-
kaan läsnäolo joinkin määrin ivattaisi ja ijankaitkisuudeu ivoi-
mat siirtiiismät wiheliäiseu, syntiiu laugennecn ihmisen keskelle
tanvaallisia rikkauksia, joideu perilliseksi ja kaussaperillisetsi Herra
Jesus on hänet asettanut. Tuutui ivaikealta jättää tailvaaseeu
astumisen torni ihanoine näköaloineen. Mutta tvoimmc sen
tehdä siinä warmundessa, että Herra lesils, joka on mennyt
taiwaascen ja istuutnnnt ivalta-istuimellensa majesteetin oikealle
kädelle korkeudessa, täyttää kaikki ja ou läsnä kaikkialla, missä
hymiinsä hänen nimeänsä aivnksi hundetaan.

Palatessamme tornista poikkesimme lveuiiliiiseen „pyhiiuwael-
taja-majaan", joka on juuri toruiu takana. Siellä wartija teki
meille hyiviiii, lvirkistäivää limonaadia lvedestii, soturista ja sit-
rnunasta, joka laitos näissä knumissa maissa on hywin tawal-
linen, suosittu ja lvirkistälvii juoma lväsyneelle matkamiehelle.
Meidän istnessamme ja juodessamme limonaadiamme ja wä-
hän lcwähtäessämme astni suureen juhlasaliin aika fnnri jonkko
wenäläisiä pyhiinwaeltajia, yksinkertaisia miehiä ja lvaimoja,
pappillsa johdolla, joka tawallisessa, kaikille tutussa, pitkässä
lviitassaan uäytti oikeiu juhlalliselta. Istäwällisesti he terweh-
tiiviit meitä Venäjäu kielellä. Ia mekin osasimme sitä sen
werran, että ivoimme wastata hcidäii terlvehdykseensä samalla
kielellä, jopa myöskin kysyä heiltä, miten he woiwat, johon he
erittäin iloisesti wastasitvat ystäwällisen „hywin" sanansa.
Istäwällisen kohtelnmme rohkaisemana alkoi yksinkertainen py-
hiinlvaeltaja-joukko. laulaa hyiviu juhlallista ja liikuttalvaa we-
uäliiistä hengellistä laulua, niiu että meidäu käyntimme Öljy-
mäellä siten päättyi yksinkertaiseen jumalanpalweluksecn, waikka
emme ivoineetkaan ymmärtää laulun sanoja.

Öljymäeltä teemme nyt pikku retkeu Betaniaau, koska
koko ivaellus täällä ou käwelyii pyhillä seuduilla, ja maiuittu
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paikka on juuri Öljymäen taakkoisrinteellä. Kylä ei nyt enää
ole mitenkään merkillinen, koska siinä on ainoastaan knpnkat-
toisia, hnononpäimäisiä saivimajoja ja raunioita, joissa beduii-
uejii asuu kurjuiidessllan, köyhyydessään ja miheliäisyydessiiän.
Muiden muassa asuu siellä kuuluisa beduiiuiruhtinas „Abu
Dis", jonka tehtäivänä on matknstawaisten snojeleminen mat-
kalla Mar-Sabaan, Kuolleelle merelle, Jordanille ja Jerikoon.
Kun uäkee uuo saivcsta kokoonkyhätyt, nlkomnodolta perin lvas-

tenmieliset Pesät, joiden edessä taivallisesti tapaa repaleisia mie-
hiä ja lvaimoja sekä sunrct jonkot pnoli-alastomia kerjäätviä
lapsia, on hywin lvaikeaa, jopa mahdotontakin kumitella tätä
siksi pieneksi miehättämiiksi kyläksi, jossa Martta, Maria ja
Lazarns asniivat, ja jossa Jesus Jerusalemissa käydessään miu
useiu wiiwähteli. Varmaan se mninoin oli hywin wiehättä-
wänä lvnoren rinteellä öljypniden ja kukkatarhojeu kcskcllii.
Mutta, ah, miteu lviheliäiscn kurjilta sen salvimajat nyt näyt-
tämät! Sen nimi ou nykyään El-Azarije, joka muistnttaa
Lazarusta, koska El-Azir on Lazarns-nimen arabialainen mnoto.
lunri tämä nykyinen nimi mnistnttaa mattamiehelle, mitä suurta
tässä pikku kylässä kerrau tapahtui. Matkustamaiselle uäyte-
tiiiin timikumpua, jossa sanotaan oleman sen handan, jossa
Lazarus makasi kuolleena neljä Piimää, knnnes Jesus herätti
hänet. Onko tässä ilmoituksessa oikeata perää, licuee nykyään
mahdotonta saada silmille. Ei se ainakaan näytä juuri todeu-
periiiscltä, koska tämä timikumpu on enemmän kcllariholmin,
kuin haudan näköiuen. Mutta kaikissa tapauksissa on haudan
täytynyt olla jossain tämän paikan lähellä. — Itse kylä mie-
hättiiii matkustamaista sen tähden, että etvankeelinen historia
malaisee sitä niin snloisesti ja lumoaivasti. Tämä paikka oli
Indeassa Vapahtajalle saman auvoinen, knin Kapernaum Ge-
nezaretin järmen raunalla Galileassa. Hiiu siellä usein hiljai-
suudessa lepäsi rakasten ystäiviensii lnona, joita hellin rakkans
liitti Häneen, knten Häntäkin heihin. Viime mainittua todis-
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taa mnnn muassa kertomukset lohauueksen elvanteliumin 11:ssä
ja 12:ssa luwussa. Matkamies lukee mielellään nämä lutvnt
tässä pikku kylässä täydessään, koska hän siten hnomaa, kuinka
sydämmellisesti Herra on rakastanut ja rakastaa omiansa, ja
siitä johtnu Marian ja Martan taivalla myöskin puolestansa
rakastamaan Herraa sekä tulee makuutetuksi, että Herrassa Ic-
suksessa Kristuksessa on kuoleman moittama ivoima.

El-A;arijen ympärillä on nykyään jotenkin hylvästi ivil-
jeltyjä Peltoja, jotka ilahnttaivat silmää ja haihduttawat autiu-
den tunteen, jota tämä paikka mnnten herättää. Tie kylästä
takaisin Jerusalemiin (uoiu tunnin matka) kulkee Oljymäeu
etelärinteen ohitse, losafatin laakson lvieritse. Sen ivarrella
näytetään paikkaa, jossa lesns kirosi hedelmättömän iviikuna-
siuun (Mat. 21: 17—19), ja wähän matkan päässä sitä edem-
pänä puuta, johou ludas Iskariot'in sanotaan hirttäytyneeu.
Lähellä kaupunkia ou '.vasemmalla puolen tiestä huouo pikku
kylä Siloah, jo edellämaiuitut hautausmaat ja Ab salo m' i n

hauta. Tästä 40 jalkaa korkeasta, nelikulmaisesta rakennuk-
sesta mainittakoon ohi mennen, että jnntalaisct astuessaan seu
ohitse owat aiua lvalmiit heittelemään siihen kiiviä, osottaen
siten inhoansa siinä niakaaivan miehen muistoa kohtaan. Oi-
kealle puolelle jää Getsemaue, ja Kidroniu ojan poikki saawumme
Stefanin portista takaisin kaupunkiin.

Lähtekäämme imeläkin ulos kaupuugista, mutta walitkaamme
toinen tie, joka lähtee Damaskoksen Portista pohjoista kohti.
Heti sen ulkopuolella näemme n. s. leremiaksen kukkulan,
jossa on jotain muutakin huomattawaa, knin ivaan ivuoreeu

muodostuneet omituiset luolat. Tarina kertoo leremiaksen asu-
neen jossakin näistä luolista ja siellä kirjoittaucen ja laula-
ueeu uuo ivalitusivirtensii, joissa hän ankarasti ruoskii kansan
syntejä ja nenivoo synnintnnnnstuksecn ja parannnkseen. Toi-
set owat luulleet Golgatan oikeastaan olleen tällä mäellä, joka
ou nykyisen kaupnnginmilurin ulkopuolella.
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Muutamain askelten päässä leremiaksen kukkulasta on
n. s. juutalaisten kaupuugin-osa, pitkä ritvi kohtuullisen
snuria, enimmäkseen yksinkertaisia rakennuksia : maahan muutta-
ueiden juutalaisten asuntoja. Enin osa juutalaisista asuu, uiiet,
kaupungin ulkopuolella. He näyttämät jonkin lverran kammoa-
man kaupungin sisustaa, joka on pakanain hallussa. Sekä
ulko- että sisäpuolelta näyttämät nämä asunnot hywin siistiltä,
joka osottaa jnutalaisten pitäiviin parempaa hnolta puhtaudesta
ja siisteydestä, kuin kaupungissa asuivaisten arabialaisten ja
turkkilaisten. Juutalaisia sanotaan nyt uusimpain tietojen mu-
kaan oleman noin 20,000. Suinen ahdingon ja monen ivai-
non tähden, jotka Euroopassa omat tätä kansaa kohdanneet, on
miime ivuosinll yhä enempi juutalaisia siirtynyt Jerusalemiin,
eikä ainoastaan sinne, maan myöskin muihin pyhän maan
paikkoihin.

Juutalaisten kaupungin-osan ivi.ressii länsipuolella on n.

s. armenialaisten kaupungin-osa, jossa muhkea kirkko metää
puoleensa matkustamaisen huomiota. Se on pyhitetty manhem-
nlalle Jakobille, joka kuoli marttyyrikuoleman Jerusalemissa
muonna 45 j. Kr.

Katseltuamme uiiitä juutalais- ja armenialais-asuntoja
jatkamme ivaellustamme pohjoiseen päin suurta karatvaanitietä
pitkin, joka ivie Nablnkseen eli entiseen Sikem'iin. Astuskel-
tnamme noin neljännestunnin saanmmme suurien kuningas-
hautain luo, jotka omat oikealla puolen tiestä. Ne omat
kokonaan ivuorcen hakattuja suuren suuria hautakammioita, joi-
deu täytyy jokaisessa herättää mitä suurinta huomiota. Katsoja
pääsee niihin suurenmoisia leiveitii kiiviportaita myöten, joiden
askeleet owat harivinaisen mukaivat. Portailta astutaan esipihaan
pienestä, kapeasta ja matalasta portista. Esipihasta Päästään
itse hautakammioihin kolmesta eri oivesta, joissa suuret kilvet
owat saranoissa liikkuiviua osina. Itse hautakammioiden sei-
nissä on hakatuissa koloissa siivuilla yksi, kaksi tai kolme sijaa
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eli penkkiä lvninnjien ruumiita warten. Kaikki on wielä hy-
lviisti säilynyt, jonka tähden siellä käydessään saakin mitä sel-
lvimmäu tulvan siitä, millä tawalla muinoin näillä seudnin
haudattiin kuolleita. Minkä aikaisia nämä haudat owat ja
mistä israelilaiset saiivat niiden mallin, on mahdotou tietää.
Mntta lvarmaan niiden syiity nlottnnce hywin kauas taakse päin.

Jos sitte astumme edelleen luodetta kohti, tapaamme lu-
kemattoman joukon ivllnhoja hantoja, jotka olvat muodostetut seu-
raaivallll tawalla. Ensinnä on ivuoreeu hakattu ja holivattu
etchiueu, johon päästään hywin matalasta ja kapeasta olvesta;
se on taivallisesti suljettu kmellii, joka wieritctäiiu auaistcssa
ulos. Etehiseen meuuessä täytyy useimmiten kulkea ryömimällä,
joka ei ole niinkään helppoa sellaiselle, kuin ei ole oppinut nöy-
ryyttämäiiu itseänsä. Tässä esihnoneessa oli taivallisesti kiwi,
jolla ruumis makasi palsamoimis-ajan. Suvuilla owat itse
hautaluolat ivuoreeu hakattuina, joihin ruumis siirrettiin palsa-
moimisen jälkeen. Kun se oli asetettu tiihiiu sisiiluolaau,
mnnrattiin tawallisesti luolan suu ainiaaksi kiinni. Haudoissa
ou euempi tai lviihempi näitä ruumiskomeroita perheen suurun-
den mukaan. Lähellä hautaa ou useimmiten myöskin säiliö,
johon sadewesi sai kokoontua. Hautojeu ja säiliöiden asemasta
ivoimme päättää lähellä olleeu myöskin jonknn hulvilan tai
asnnnon. Sellaisia huiviloita oli arwattawasti suuri joukko
lähellä Jerusalemia, sillä ivarsinkin rikkaat juutalaiset tahtomat
tietysti asua min lähellä pyhää kaupunkia kuin mahdollista ja
toilvoilvat tulla kerran sinue haudatuiksi, kun heidän ivacllus-
aikansa päättyi. Hywin luultawasti oli Arimatian Josefilla,
joka oli rikas mies ja omisti Arimatian maatilan eli nykyisen
Namleh'in, myöskin hnivila lähellä Jerusalemia ja sen wiercssä
kallioon hakattuna hauta, jouka hän antoi lesnkselle. Hy-
min lnultaivaa on myöskiu, että lesuksen ruumista ei oltu
mielii ehditty sulkea lvarsinaiseen hantakomeroon, waan että se
wielä oli etehisessii, koska palsamoimincn ei wielä ollnt tehtynä.
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Etehisen ulko-olven eteen oli „suuri kiwi wieritetty", joka huo-
lestutti niitä lvaimoja, jotka pääsiäis-aamnna riensilvät haudalle
ennen anringon nonsemista.

Noin kahden tnnnin matkan päässä Jerusalemista ou wielä
yksi hauta, Nebi Samtvil (S amu el'in hauta) muinaisessa
Mizpassa, jossa matkustawaiset myöskin taivallisesti Myivät,
enimmäkseen knitenkin lvain lalvean näköalan tähden. Tämä
hauta on luoteeseen Päin kaupungista, luudau-ivuorten korkeim-
massa paikassa, noin 3,000 jalkaa meren pintaa ylempänä.

Nousu siuue on hywin waiwaloinen ja palunmatka wielä ivai-
waloisempi. Tällä retkellä Ivasta saa oikeiu kokea, mitä mer-
kitsee ratsastaminen raiwaamattomalla, kitvisellii, kammottawan
lvaarallisella tiellä, jossa täytyy peljätä ratsun kompastuman
millä askeleella hyttiänsä. Snurta lvailvaa kuiteukin rnnsaasti
palkitsemat mitä amarimmat näköalat, joita tällä knkknlalla on
joka taholla. Raamatullisia paikkoja, niinkuin Gibea, Ain,
Betel j. n. e. sekä Öljymäki, joka meidän täällä ollessamme
miilkkyi Marsin omituisessa, ihanassa, sinipnnerlvassa Matossa,
näkyy tänne ihan silmään. Muutamia beduiiniperheitii asuu
täällä hywin yksinkertaisissa majoissa keskellä rannioita. He
oliivat hywin ystäiviillisiii ja tarjoutuilvat katsomaan Heinosiamme
sekä saattamaan meitä hautapaikalle. — Paitsi ihanoita, alva-
roita näköaloja on tällä paikalla myöskin se lviehätys, että sitä
mainitaan pyhässä historiassa ja että se kerran oli merkillinen
paikka hänen tähtensä, jonka lnnllaan olelvan siellä haudattuna.
Samuelhan oli Israelin suurimpia tuomareita sekä uskollinen
ja hurskas Herran palivelija, jonka mnistoa eiwät mitkään huo-
not teot himmennä. Tässä ei ole oikea Paikka esittää hänen
historiaansa ja merkitystänsä Israelissa, ivaikka se olisikin mo-
nin pnolin hywin opettawainen ja lvaikka hänen elämässään
runsaasti olisi kaikille sotveliaita esikuivia.

Moni luulee tätä Paikkaa oikeaksi Ema ukseksi, jonne
kaksi opetuslasta astui lesuksen ylösuousemispäiivänä, silloin
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kuu Vapahtaja tiellä yhtyi heihin, selitti heille kirjoitukset ja
teki heidän sydämmensä palamiksi, jäi heidän luoksensa ja lei-
tviiu siunaamisella ja murtamisella ilmoitti itsensä ylösnous-
seeksi (Luuk. 24: 13—35). Matka Jerusalemista tähän paik-
kaan on jotenkin niin pitkä, kuin eivankeelisessa kertomuksessa
mainitaau, uimittiiin 60 wakomittaa (runsaasti yhden penin-
kulman) eli sabbatin matka. Syötyämme kallion alla kuohu-
lvan, raittiin lähteen .vierellä emältämme ja juotuamme miiuiä
liihdemedeu seassa, maimaloisesta ratsastuksesta iväsyneiden lvoi-
miemme mirkistytseksi, läksimme auringon lasketessa paluumat-
kalle, joka oli wielä waiwaloisempi, koska hämärä tnli ennen
knin ehdimme kaupunkiin. Inspehtoori Schueller'in, joka ystä-
miillisesti oli lähtenyt oppaaksi tälle retkelle, oli paluumatkalla
käydä hywin huonosti, hän kun yritti hewosineen wierähtiimäiin
alas korkeasta jyrkänteestä. lumalau kaikkiivaltiaan awulla
häu kuiteukin pelastni ihan wahingotta; ainoastaan säikähdys
wawistutti häntä ja meitä, jotka sen näimme woimatta aut-
taa häntä hiutkaistakaau.

Jos lvielii maiilitscn Venäläisten kaupuugin-osan kau-
puugin länsipuolella ja Moses Mon t esi oren lv al kois e n
tnrtvakodin kaakon pnolella, Hinnom'in laakson tuolla puo-
leu, toiwou lukijaiui sanueen edes jotakin korwausta, että oivat

seurauneet meitä käivelyillämme tässä monin puolin merkilli-
sessä kaupungissa ja sen ympäristössä.

Mutta erehtyisiupä suuresti, jos en puhuisi mitään siitä
hylväntekeiväisyys-työstä, jota tässä kaupungissa ja sen ympä-
ristössä harjotetaan, .varsinkin mitä tulee lumalau lvaltaknn-
tacm ja seu lewittiimiseen maan päällä. Siihen on minnlla
sitä snurempi syy, knn meillä Jerusalemissa ollessamme oli onni
ja ilo päästä pappein keskustelukokoukseeu, jossa, paitsi kolmea
saksalaista protestanttista Pappia, jotka nykyään täällä työs-
kentelelvät, myöskin oli läsnä pastori B. Kairosta ja pastori
F. Beyrothista ja jonka neulvotteluissa saimme selon uskon-
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nollisista oloista ja työskentelystä Jumalan ivaltakunnan hy-
lviiksi tässä maassa. Tässä kokouksessa, johou meitä erittäin
ystälviillisesti kutsuttiin osallisiksi ja joka kesti useita piimiä,
kiisiteltiiu monta marsin miellyttiilviiii ja opettalvaa asiaa sekä
esitelmissä että keskustellen. Kaikki kokouksen jäsenet olitvat
hywin innostuneet snnresta tulelvaisnndesta, jonka he katsomat
lähetystyölle koittaman tässä maassa. Että jotknt lausniwat
monta meistä liiankin hywätoiweista mielipidettä tnhatwnoti-
sesta waltakunnasta, on selitettätviiii siitä, että hehän täällä
juuri työskentelcwät siinä paikassa, joka monen mielestä on
tulelva mainitun lvaltakuunan keskukseksi. Kuitenkin teki sy-
dämmellemme hyivää kuulla lausuntoja, joissa oli niin paljo
toilvoa ja nskallnsta; ne säilywät minulla aina cliilvinä mnis^
tossa ja kiitollisena muistelen näiden rakasten iveljien seuraa
ja harrasta työskentelyä lumalau tvaltakuuuau asioissa. Tä-
ten lausun heille myöskin julkisesti sydämmeni sisällisen kii-
tollisuuden, ivaikkapa he kielen tähden eiwät saisikaan siitä
tietoa.

Pyhässä maassa asnu kolmen eri nskon tunnustajia: muham-
mettilaisia, juntalaisia ja kristittyjä. Kun Arabialaiset wuonua
638 j. Kr. kulkiwat läpi tämän maan, pakottiivat he tnlella ja
miekalla asnjamet kääntymään uuteen nskoon. Nykyiset Muham-
medin uskolaiset oivat siis niiden jälkeläisiä, jotka kuulumat
lvanhaan itämaiseen kirkkoon. — Juutalaiset taas owat suu-
rimmaksi osaksi tänne wiime lvuosikymmcninä siirtyneitä eri
maista ja heidän lukunsa kcisivaa yhä kaslvamistaan. Merkit
niiyttäiviit wiittaawan, että tämä kansa alkaa yhä runsaammin
kokoutua isiiinsii maahan. Heidänkin keskuudessaan tuntuu ny-
kyaikoina wallitsewan jokin keskistymis-ikäivii. Ehkäpä siinä
lienee jokin alku raamatullisten ennustusten toteutumiseen lä-
himmässä tuleivaisuudessa, mikäli ne koskcivat tätä kansaa, joka
on niin monta ivuosisataa ollut hajoiteltuna kaikkiin maihin ja
haltvcksittnna, pilkattuna ja lvainottuna. — Täkäläiset kristi-
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tyt owat alkuaan kaikki kuuluneet kreikkalaiseen kirkkoon ja wielä
nykyäänkin owat suurimmaksi osaksi sen jäseniä.

Kaikki nämä kolmen nskon tnnnnstajat erittäin suuresti
tarivitsisiivat ewaukeeliseu lähetystyön apua, koska he eiwät tunne
totista Inmalaa eikä lesusta Kristusta, ivaan waeltawat Pa-
kanain taivoissa. Mutta walitettawasti on Tintin hallitns
ankaroilla asetuksilla tehnyt erittäin ivaikeaksi sen työn muham-
mettilaisten kesknudessa, jopa melkeiu mahdottomaksikiu. Sen
tähden lähetystyötä lväsymättömiillä innolla tehdään paraastaan
kreitkalais-oikeauskoisen kirkon ja juutalaisten keskuudessa.

Jos katsahdamme tähän suureen lumalau waltakuunau
työhöu, uiiu huomaamme, että juutalaisliihetys on aiwan eri
haara itsckseeu. Tämä työ lvaatii työmiehiltänsä aiwan eri-
tyistä työtapaa. Sen tähden siihen yksinomaan käytetäänkin sitä
warten erittäin kasivatettnja miehiä, joille on opetettu tähän
toimintaan soiveltuiva työtapa, ja he täällä, knten yleensä muu-
allakiu, toimimat erilliiäu muista lähetystyöu haaroista. lunta-
lais-lähetyksellä on monta asemaa: Jerusalemissa 20,000:n,
Jaffassa 6,000:n, Safed'issa noin 10,000:n ja Tibe-
riaksessa 6,000:n juutalaisen keskellä. Lähetystyötä pitä-
mät yllä paraastaan englantilaiset ja skotlantilaiset ja sen Pää-
johto onkin Englannissa ja Skotlannissa. Tämän hywin la-
wean lähetystyön keskuspaikkana on Jerusalem. Siellä on erit-
täin sitä tarkoitusta warten rakennettu kirkko, Sionin kirkko,
jossa yksi piiiipasipi ja kaksi apupappia toimiivat. Sitä Paitsi
on sairashuone omine laiikäreineen, n. s. Inquirer-house ja
teollisuushuone. Jos joku nuori juutalainen minkä pnntteen
pakosta hyiviinsä kääntyy juutalaislähetyksen puoleen pyytäen
päästä kristillisen kirkon jäseneksi, nenivotaan hänet „inquirer-
houseeu", jossa hänen aikomustansa ja wilpittömyyttiinsii tark-
kaan tutkitaan pitempi tai lyhempi aika. Tämä „inquirer-house"
uiiyttäii siis oleivan jonkinlainen Proselyyttikoti, sellainen
kuin on mmin muassa Tukholmassakin. Kenen huomataan wa-
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tawasti ja ivilpittömiisti tarkoittaman tosikääntymistä, hän saa
kauemmin tviipyii laitoksessa, oppia siellä jotakin käsityötä, kuulla
saarnaa Kristuksesta ja nauttia opetusta. Kolmeu muoden ku-
luessa pitää häueu päättää, ottaako ivastaan kasteen. Anta-
matta kastaa itseänsä hywin moni lnoftnu laitoksesta, palaa
uskoiveljiensii lno jatkamaan säännötönsii elämäänsä ilman mi-
tään ivarsinaista elintehtäwää, ja ainoastaan lvähäinen osa il-
moittaiitun saamaan kasteen opetnsta ja tnlee kastetnksi. Tämä
snrettaiva kokemus saadaan täälläkin tämän kansan keskuudessa,
joka wielä waeltaa Mooseksen peite silmillänsä.

Samaa tarkoitusta warten on wielä kaksi lasten-kaswa-
tuslaitosta, toiuen poikia ja toinen tyttöjä warten, työhuone
ivaimoja warten, jossa köyhät jnutalaisivaimot saaivat työtä ja
ansiota sekä saattelivat kunlla Jumalan sanaa.

Hedelmät tästä suurenmoisesta työstä, joka Pystyssä py-
symisekseen ivuosittain tarwitsee hywiu suuret summat, oivat
wielä täällä, kuteu kaikkiallakin, tvähiiiset siihen nähden, mitä
siitä on toiivottu. Näyttää siltä, kuin Herran aita ei wielä
olisi tullut. Syyuii tähän tviihiiiseen menestykseen näyttää, sen
lisäksi, että Juutalaisilla ou kuurot kortvat ewaukeliumia koh-
taan, olelvan tvielä erittäin se seikka, että kristillistä lähetys-
työtä oikein säännöllisesti wastustetaan. lott'ei ivanhemmat
lähettäisi lapsiansa kristillisiin laitoksiin, on Pariisissa oletva
Alliance israelite (Israelilainen yhdistys) perustauut sitä
warten lastenkodon, jossa sekä annetaan kouluopetusta että
myöskiu opetetaau johonkin elintoimeen, siten ivastustaakseen
kristin-nskon mahdollista waikntusta. Pariisilainen Roth-
schild pitää täällä uskoiveljilleen yllä konina ja kaunista iis-
kcnrakennettua sairashuonetta. Äskettäin on myöskin eräs juu-
talainen Mayer alkanut tvaikutukseusa, jonka määrättynä teh-
täwänä on estää kristillistä lähetystyötä juutalaisten keskuu-
dessa. Mutta sittekin kastetaan joka wuosi muntamia juuta-
laisia, joten tämänkin kansan jäseniä tulee liitetyksi ewankee-
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lisien kirkkoon. Herran työ edistyy kaikesta ivastustuksesta
huolimatta Maikkapa hitaastikin ja monia koetuksia kokieu.

Muut liihetyspyriiniöt tarkoittamat yleeusii ainoastaan
kreikkalaisen kirkon jäseniä, s. o. sen kirkon, jonka kirkko-
kielenä on kreikka. Syynä, minkä tähden lähetystyö on kään-
netty tälle alalle, on se sellvii kokemus, että tämä kirkko sai--
rastaa sekä päänsä että jäseniensä puolesta kuoleman tautia ja
luultatvas^i ennemmin tai myöhemmin hajoaa. Kreikkalais-
katoolisen kirkon päämieheni, on Jerusalemin patriarkka, joka on
Turkin sulttaanin ylipäämiehyyden alainen ja jolla on apu-
nansa Moodi. Jos tämä patriarkka synoodinensa ivilsiittö-
miisti koettaisi parantaa kirkkoansa, toimittaa senrakunnille us-
kollisia paimenia, suojella pahennuksilta, pitää kuria ja järjes-
tystä, marsinkin kouluissa ja luostareissa, niin äskeinen lau-
sunto ei olisi paikallaan. Mntta patriarkan sanotaan elämän
yhtenään riidassa synoodinsa kanssa ja riitojen syinä lienemät
yksityis-asiat ja ednt. Runsaita koulun ja kirkon apurahoja
kiistetään ihan toisiin tarkoituksiin, ja kansa parka lvaeltaa tie-
tänsä ilman totuuden Ivaloa, ilman oppia ja ilman Mähintii-
kään aamistustci, mitä Kristuksen seuraaminen merkitsee. Mun-
kit ja papit owat enimmäkseen taitamattomia, siweettömiä ja
ahneita, katsoivat omaa parastansa ja mukawnuttansa ja pal-
welewat ehkä kirkkoa, mntta ei Jumalaa. Niin surettaman
kerrotaan tilan oletvan tässä kirkossa, jonka tähden elvankeelinen
liihetyslaitos paraastaan työskenteleckin sen jäsenten keskundessa.

Paitsi kreikkalaista kirkkoa on täällä myöskin elinivoimai-
nen haara ivanhasta itämaisesta kirkosta, nimittäin men alai-
nen kirkko. Sekin tietää sisarns-kirkossa tvallitseman tilan
ja käyttää maikutustansa sen suojelemiseksi perikadosta. Nä-
mähän uskou-opillisesti omatkin samalla pohjalla. Venäläinen
kirkko on osottannt ja yhä osottaa sunrta toimi-intoa. Se
perustelee luostareja, kirkkoja, pyhiinlvaeltaja-majoja ja kouluja
nnorisolle, johon kaikkeen käytetään suunnattomat summat rahaa.
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Varsinaiset liihetystointa harjottaivat kirkot omat knitenkin
roomalais-katooliueu ja protestauttiueu. Roomalais-
katoolisella kirkolla on lähetystyössään kreikkalais-kristittyjen kes-
kuudessa ollut mouta edullista asianhaaraa, joita sen on me-
nestyksestään kiittäminen, nimittäin: 1) nskonkäsityksen ja ul-
konaisten menojen, sekä muodon että sisällyksen, likeinen su-
kulaisuus tämiiu ja kreikkalaisen kirkon mälillä, 2) rnnsaat ra-
haivarat, 3) suuri jonkko työivoimia, jotka tällä kirkolla on kiiy-
tettämäniiän, ja 4) koko lähetystyön mainio johto.

Roomalais-katoolinen kirkko Palestiinassa on, Päin mas-
toin knin kreikkalainen, hymiisti järjestetty, marakas ja mah-
taiva; sillä on, knten kreikkalaisellakin kirkolla, oma neitsyt Ma-
riansa siiniauksinecn ja snuri jonkko pyhimyksiä tarjota aivuksi
lviheliäisille syntisille heidän hädässään; sillä on pyhä messu,
jota woidacm kunnnella mitiiäu ajattelematta, mutta josta kui-
tenkin kirkon lupauksen mnkaan saadaan sinimusta: sillä on
ulkonaiset työt, joilla woidacm ansaita autuutta, omat taaivat,
joita ulkonaisesti noudattamalla saaivutetaau lumalau suosio.
Tämän kaiken tähden saatettaisiin luulla, että pitäisihiiu kreik-
kalaiskristittyjeu suuremminkin määrili kääntyä tähän kirkkoon,
knin tosiaan tapahtuu. Ei sellainen kääntyminen yleensä kui-
tenkaan tapahdu ilman mitään ulkonaista, Pakottamaa tarmetta.
Usein roomalais-katooliset snorastaan rahalahjoillakin honkutte-
lewat kirkkoousa uusia jäseniä; ja rahan ohella käyttiitvät he tä-
hän tarkoitukseeu, knten munallakin, missä tämä kirkko työs^
tentelee pyrintöjensä eteen, sairashoitoa laupeudeu-sisarten ja
uunuaiu tantta, apua luolluou-autimissa, maksutonta lääkettä
ja lääkärin-apua y. m. s. Tämä kirkko työskentelee ulkouai-
silla keiuoilla eikä pidä miu suurta lukua sisällisistii asioista:
sieluu lvcipahduksesta, Kristuksen saarnaamisesta.

Kaikessa tässä on roomalais-katoolisen kirkon ivaikutus,
kuten meille kerrottiin, hymiisti järjestetty. Työnjohtajana on
patriarkka, taivallisesti italialainen mies. Koko joukko ulko-
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maisia ja sikäläisiä Pappeja, munkkeja ja nnnnia, opettajia ja
opettajattaria on hänen käskyläisinänsä. Jo ammoisina aikoina
oivat fransiskaanit omistaneet sikäläisen työalan. Heihin owat
jesniitit yhtyneet, ja täytyy tunnustaa, että työtä ou heidän
toimestaan tehty johdonmukaisemmin ja pontelvammin. Vnosi
wuodelta on yhä suurempi joukko nunuia, sairaanhoito- ja kou-
lusisaria tullut lisäksi, jonka tähden ci ole lvähiutiikään puu-
tetta työivoimista.

Antaakseni jotain tnwaa roomalaiskatoolisen kirkon toi-
minnan kehityksestä luettelen ne eri laitokset, jotka on raken-
neltu ympäri maata. Itse Jerusalemissa on tällä kirkolla
snnri patriarkan palatsi kirkkoineen ja sitä paitsi: fran-
siskaanilnostari, Josefin sisarien luostari, Sallva-
tor-luostari, Pyhän Lndwig'in luostari ja Sioniu
sisarien luostari. Sitte ou wielä seuraamat pyhiiulvael-
tajain majatalot: Casa nuoiva, ranskalainen pyhiin-
lvaeltaja-huoue, saksalaineu Pyhiintvaeltaja-huone,
itätvaltalainen pyhiintvaeltaja-hnone, ja senraaivat kir-
kot: osa Pyhän haudan kirkosta, Anuan kirkko, fran-
siskaani-kirkko, Sionin sisarten kirkko. Vielä on
mainittaiva: monta jotapäiiväistii koulua, kouluweljieu semi-
naari, Sionin sisarten tyttöin-kastvatuslaitos, pappisseminaari,
poikalasten-koto, Pater Steinin tyttöin-kastvatuslaitos, Pater
Steiuin poikain-kaswatnslaitos, ivanhan patriarkan tyttökonlu.
— lernsalemin ulkopuolella ou tällä kirkolla kouluja ja luos-
tareja euimmäkseen kirkkojen yhteydessä; niinpä Öljymäellä
nunnaluostari „Pater uoster" kirkkoineen, saksalaissiirtolan
ivieressä Betlehemin tien warrella nunnaluostari, Betlehemissä
srausiskaaniluostari, karmeliitti-luostari, weljesluostari, laupeu-
deu sisarteu luostari ja sairashuone, sairashuone Tantnr'issa,
äsken rakennettn konlu, Don-Bellonin snnri lastenkoto, josta
on haaraosastoja Ain'issa, Antasch'issa ja Vet Dech-
mkl'issa, luostari pappisseminaareineen Bethschalassa,
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Ain-Karim'issa kaksi lnostaria tyttöin-kaswatnslaitoksineen
ja kirkkoineen, Em a uksessa fransiskaani-luostari kappeleilleen,
Latrun^issa fransiskaani-luostari, Jaffassa fransiskaaui-
luostari ja nunnaluostari sairashuoneineen ja kirkkoineen, Ga-
zassa fraiisiskaani^luostari, Nabluksessa fransiskaani-lnos-
tari, Ta bor'illafransiskaani-luostari, jouka kirkko on Nainis-
sa, Tiberiaksessa fransiskaani-lnostari kappeleilleen, Kafr
Kannassa (— Galilean Kaanaassa) fransiskaani-luostari,
Nazaret'issa fransiskaani-luostari, nnnna-luostari suurine
tyttöin-kaswatuslaitoksineen ja pyhiinlvaeltaja-huone, H aisassa
nunna-luostari ja Karmel'illa fransiskaani-luostari.

Jos tutkimme, mitä roomalais-katoolinen kirkko on saa-
nnt aikaan suureumoisella, hywin järjestetyllä ja hywin joh-
detulla liihetystoimellaan, niin täytyy kyllä myöntää jotain he-
delmää kaslvaneenkin snnrista ponnistuksista, joita työhön on
pantu. Betlehemissä lienetviit tulokset suurimmat, koskapa sen
noin 9,000 asujamesta, jotka alknaan olilvat kreikkalais-kris-
tittyjä, enemmät kuin puolet on kääntynyt roomalais-katooli-
seen nskoon. Siellä ollkin tehty snnrimmat ponnistnkset. Je-
rusalemissa eiwät hedelmät ole uiin iiäkywät, waikka seurakunta
onkin yhä enemmän lisiiytynyt. Roomalais-katoolinen kirkko,
sanottakoon mitä hylviinsä, on tässä maassa paljon merkitse-
ivänii woimana. Sen lähetystoimi näkyy kehittyiviin yhtenään,
ainakin ulkonaisesti, ivaikka tämän kirkon jäsenet yhä enemmän
lyölviitkin laimin sisällistä puolta, elämää Jumalan Pojan
uskossa.

Jo eunen, kuin rooinalaiskatoolinen kirkko alkoi ivakaivasti
harjottaa lähetystointa, laittoi ewankeelinen lähetys tähän
maahan miehiänsä. Aluu siiheu teki englantilaisen kirkon lä-
hetysseura, jonka hallussa lvieliikin on päätoimi etvankeeliseen
suuntaau tällä alalla. Tämä lähetystoimi kuuluu Englauniu
ivaltiokirkon yhteyteen ja on alistanut työusä sen asettaman
piispan walwottawaksi. Piispa Aleksanderein johdolla en-
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sin ja sitte laajalta knuluisan piispa Gobatin johdolla ku-
koisti tämä työ. Nyt on työn johtajana Nev. Blyth, joka
sitä ennen oli arkkidiakoonina Indiassa. Hänellä sanotaan iva-

litettawasti olewan katoolilaisuuteen taipnwa käsitys hengelli-
sestä eli pappissiiädystii ja hän näkyy arwelematta lvoiwan
käydä kreikkalaisissa jumalanpalveluksissa pyhän haudan kirkossa,
olla osallisena kreikkalais-katoolisissa jnhlasaatoissa ja kiiras-
tuorstaina nauttia pyhäu haudau kirkossa pyhää ehtoollista
kreikkalais-katooliseen tapaan. Nämä johtajan mielipiteet owat
suuresti waikuttaueet itse liihetystoimeu asemaaukin, hyivinkö
wai pahoin, arwostelkoot muut.

Church Missiouary Society'lla, joksi tämä lähe-
tys itseään nimittää, on knusi pääasemaa: Jaffassa, Jeru-
salemissa, Nabluksessa, Nazaret'issa, Gazassa ja
Saltissa lordauin itäpuolella. Lähetyksen sihteerinä on
Reu. L. Hall, joka asuu Jaffassa. Hänen fnoranaisesti joh-
dettalvanaan on pieni Jaffan fenrakunta sekä Ramlehin, Lyd-
dan, Abudin ja Haifau asemat, johon scurakuutaan yhteensä
kuuluu uoiu 400 jäsentä. Tärkeimpänä työalana näillä ase-
milla, kuten yleensä koko protestanttisessa lähetyksessä tässä
maassa, pidetään kontua, jossa ou noin 350 oppilasta. Apu-
naan työssä on herra Hallilla monta opettajaa ja yksi Pales-
tiinalainen pappi, joka saarnaa Jaffan feurakilnnassa. Sitä
paitsi on senrakunnalla yksi sairashuone ja yksi tyttöin-kasiva-
tuslaitos. — Toiueu pääasema ou Jerusalemissa ja siiheu kuu-
lumia ala-asemia on Bet-Saknr'issa etelässä ja Ramal-
lah'issa, jossa on eurooppalainen lähetyssaarnaaja, Bir-
Set'issii, Dschifnassa ja Tajibessa pohjoisessa, joissa on
noin 300 sielna. Näillä on koillispuolella ulkoua kaupungista
kaunis kirkko, jossa kolme pappia (taksi eurooppalaista ja yksi
palestiinalainen) pallvelee. Kirkon yhteydessä on piiilväkoulu
ja poikain-kasivatuslaitos (Gobatin kontu, noin 50 oppilasta)
opettajaseminaarilleen; miimemainitun johtajana on Baselin
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lähetys-opiston läpikäynyt Rev. lohs Z eller, joka sitä paitsi
on arabialaisen kirkon pappina. Walitettawasti on tämäkin
seurakunta pieni eikä näytä wiime wuosina kaswauecu. Kou-
luopetus ja kasmatus näyttää olleen tärkeimpänä toimialana.
— Kolmannella pääasemalla Nablnksessa on jo monta mnotta
oleskellut uuttera lähetyssaarnaaja Fallscheer perheineen.
Hänellä on hoidettalvana Paitsi omaa seurakuntaansa, jolla on
eri kirkko, myöskin monta ala-asemaa: Nafidia, Nusf edsch-
bil, Ved emrin ja Asar, joissa arabialaisia opettajin työs-
kentelee. Roomalais-katoolilaiset omat tehneet tälle työlle pal-
jon haittaa. Mutta kuitenkin on Fallscheerin onnistuuut lu-
malau aivulla pitää koossa seurakuntaansa ja Palmella näitä
ihmisiä eivankeliumiu saarnalla. — Nazaretissii työskentelee
Rev. Wolters, jonka hoidettalvana on noin 300 seurakunta-
laista hajallaan siellä täällä eri paikoissa. Hänellä on Naza-
retissa eri kirkko ja apnna arabialainen opettaja. Hänen seu-
rakuntaansa knuluu lviisi Päilväkoillna ja snnri tyttöin-kasiva-
tuslaitos. — Saltissa ou palestiinalainen pappi sekä opet-
taja ja lääkäri pienen senrakunnan hoitajina, ja Gazassa
työskentelee Reu. Hu ber.

Tästä näkyy, että Church Missiouary Society harjottaa
melkoisen suurta liihetystointa. Täytyy ivain ivalittaa, että
sen pyrinnöt owat wiime .vuosikymmeninä kantaneet lviihem-
min hedelmää, kuin aikaisemmin, ainakin mitä tnlee seuraknnta-
laisten lukuun. Kaswawan uuorison keskuudessa on työ kui-
tenkin jatkunut ilmau erinäisiä lvaikeuksia. Ia on syytä odot-
taa ja toilvoa, että Jumalan sanan siemen, jota on kyltvetty
ja kylmetään nuorten sydämmiin, on aitanansa kantama he-
delmää.

Katsahtakaamme wielä Saksan eivankeeliseen lähe-
tykseen, jolla myöskin on täällä työlvainio. Sen alku oli
hywin wiihäinen, mutta lumalau siunauksen kautta on se yhä
enemmän kehittynyt. Jo ensi alusta on se ottanut piiätehtii-
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lväkseeu uuorisou kasmatnkscn. Ia siinä se epäilemättä ou
osannutkin oikeaan, sillä itämailla täytyy kansassa ensin herät-
tää uskonnollisen elämän harrastusta, euueu kuiu mitääu moi-
daan saada aikaan. Ia tämä herätys moi helpoimmin tapah-
tua uuorisossa, joka yleensä helpommin ottaa lvnstaan lvaikn-
tnksia nlkoa päin. Jos lapset saaivat Pysyä ivanhempiensa ty-
könä ja kotoisten parissa, lvaipnivat he samaau lvälinsiitämät-
tömyytcen ja penseyteen, joka yleensä on tämän kansan tunto-
merkkinä uskonnollisiin asioihin niihdcn. Sen tähden on näille
lasisille tehtälvä samoin kuin taimille: otettcuva ne pois alku-
peräisestä paikastaau ja istutettalva nnteen, niille erittäin ival-
mistcttnuu maahan. Työ täytyy alkaa ihan alusta. Sen
tähden on tämä lähetys perustanut laitoksia, joissa opetusta
ja kaslvatusta harjotetaan ihan ewankeelisten periaatteiden mu-
kaau. Wakawat ewaukeeliset perheet, joissa lasisia kasmatetaau
kurituksessa ja Herran nnhteessa, olisimat tässä kyllä sunrem-
maksi hyödyksi, mutta mistäsiä löytää sellaisia perheitä tässä
maassa? Lähetyksen täytyy sen tähden tyytyä laitoksiin, jotka
joiukin määrin korlvaalvat perheitä.

Tällä lähetyksellä on toistaiseksi kaksi sellaista suurempaa
laitosta: Syrialainen lastenkoto ja Talitha-knmi,
edellinen Poikia, toinen tyttöjä warten. Betlehemissä oli en-
nen wielä kolmaskin kasivatuslaitos, lvaan se lopetti ivaikutuk-
sensa .vähiin seitsemättä wuotta sitte, mistä syystä, en tiedä.

Syrialainen lastenkoto alkoi ivaikutnkscnsa ivnonna
1860, jolloin Syriassa oli suuri ivaiuo kristittyjä wastaau,
joka juuri autoikin aihetta seu perustamiseen. Schnellerin
nimi liittyy eroamattomasi, tähän laitokseen, koska hän on uh-
rauuut miehuutensa woiman ja wanhuutensa kokemuksen sen
hywäksi. Vanha Schncller, joka tvielli elää ja on 70 wuo-
den ijässiiänkin wielä warsin hywissä tvoimissa, on saanut
nähdä laitoksensa knkoistmvan ja kantatvan siunausta tuotta-
mia hedelmiä. Johtajana hoitaa hän lvieliikin koko laitosta.
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Hauen poikansa, käytyään Stveitsissii Grischonan ja Arnoldin
pappisseminaarit, on ottanut täällä iuspchtoorin toimen ja uh-
raa tviisymättömiin innokkaana kaikki tvoimansa laitoksen par-
haaksi. Laitokseen otetaan 130—150 lasta, jotka saaivat 2:sta
18:teen nmoteen asti olla laitoksessa ja oppia sisälukua, kir-
joitusta, lutvunlaskna, nskontoa, y. m. sekä käsitöitä, puutar-
hanhoitoa, maaniviljelystii ja monenlaista käsityöammattia.
Tätä warten on laitoksessa konlu, jossa opetetaan uskoutoa
tärkcimftäuä aineena ja muita koulu-aineita. Täytettyään 14
wnottci saaivat lapset oppia knka mitäkin käsityötä oman eri
taipnmnksensa mukaan. Sitä warten on paja, kirjapaino, sa-
wenwalimo ja nikkarin, suutarin, räätälin työhuoueita y. m., jopa
sokeitakin warten eri työhuoue, jossa he tekemät köysiä, koreja
y. m. s. Kaikki oli meidän siellä käydessämme Maassa jär-
jestyksessä; ei moi olla ihmettelemättä kykyä, joka johtajalla
täytyy olla, saadaksecu tätä kaikkea aikaau. Laitosta pidetään
yllä mapaa-ehtoisilla lahjoilla, joita kootaan eri maista noin
60,000 markkaa lvuodessa. Useimmat lapset omat turwatto-
inia, jotka mnuten jiiisilvät ihan ilman hoitoa ja tvaivnisiivat
siweelliseen ja nskonnolliseen kurjuuteen. Laiskuns, tvalhe ja
epärehellisyys owat pääpiirteinä kansan luonteessa, josta tämä
lapsijonkko on koottu. Senpä tähden tarlvitaankin snuria pou-
uistuksia ohjatessa heitä uutteruuteen, totnntecn ja rehellisyy-
teen. Hetket, jotka lvietimme syrialaisessa lastenkodossa rakas-
tettawain, ystäwällisten ihmisten senrassa, jotka oliivat oppi-
neet uhraamaan ja rakastamaan niin snnresti, olilvat meille
suloiset ja opettawaiset.

Talitha-kumi, joka ou noin 20 minnutiu matkan
päässä luoteeseen päin Jerusalemista, työskentelee samaa tar-
koitusta warten ja samalla taivalla tyttöjen, kuin äsken mai-
nittn laitos poikien hytväksi. Sitä johtatvat Kaiserslverthissä
oppineet diakonissat, jotka samalla oivat täällä opettajinakin.
Laitoksessa on tilaa 100—120 oppilaalle; meidän täydessämme
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oli siellä 114 tyttöä. Sitäkin pidetään yllä paraastaan wa-
paatahtoisilla lahjoilla. Nykyään on siellä 7 diakonissaa, ra-

kastettawia ihmisiä, jotka ystämällisimmästi ottimat meitä ivas-
taan. Tuntni mielessäni sangen omituiselta mennessä tähän
laitokseen ja nähdessä näitä mustia ja ivaskiruskcita lasten-
kasmoja. Meidän astuessamme eriiiiseeu luokkahuoneeseen, jossa
par'aikaa oli kielitunti, antoi opettajatar-diakonissa lasten mei-
sata mirren. Silmäni kyyneltyi ja mieleeni johtnimat psal-
mistan sanat: „Nuorten lasten ja imemäisten snusta pcrnstit

sinä moiman lvihollistesi tähden" (Ps. 8: 3). Jumalan kii-
toksen ja ylistyksen kuuleminen pakannnden ja kurjunden kes-
kellä tekee maikntnksen, joka ei helposti haihdu. Rukoilemalla
mielellä ja sydämmestä toimottaen, että Herra siuuaisi tätä
laitosta, jossa kaikki teki miu hymiin lvaikutuksen, jätimme sen
ystäivällisine „sisarineen".

Vielä mainittakoon pieni diakonissalaitos itse Jeru-
salemin kaupnngissa, jossa myöskin Kaisersmcrthin diakonissat
työskentelewät rakkaudella ja uhraawaisuudella, sekä spitaalis-
ten sairas huoue, jota lveljcsseurakunnau perustamaa laitosta
pidetään yllä paraastaan Englannista tulemilla Maroilla. Vii-
memainittu laitos ou kolmen neljäuuestunniu matkan Päässä
kanpnngista kaakkoon Päin. Portin päällä, josta astutaan si-
sään on snurilla kirjaimilla sanat „lesus hilse" (— Jesus aut-
takoon). Syystä kyllä ne sanat omatkin siinä; niissä on ly-
hyesti mntta moimakkaasti lausuttuna laitoksen asujanten koko
hätä ja surkuteltcnva tila, josta Hän, ainoastaan Hän moi
auttaa. Nämä asujamet oivat mahdottomat parantaa millään
maallisella liiiiketaidolla. Laitoksessa on tilaa 80 sairaalle, mie-
hille ja uaisille. Meidiiu käydessämme siellä oli ainoastaan
20 sairasta. Johtaja Muller, ystämälliueu, kcski-ikiiineu mies,
sanoi ivaftaatahtoista apua tuleman riittiimästi laitoksen ylläpi-
doksi. Hän mei meitä katsomaan sairaita, joita oli kumpaa-
kin sukupuolta. He näyttiiviit kurjuudessaan niin surkntelta-
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wilta, että sitä on mahdoton kuivata: kaikin pnolin rnmentu-
neita äärettömiin asti. He ivoiivat elää jopa kolmattakymmen-
tiikin lvuotta sen jälkeen, knin tauti tulee uäkylviin. He tun-
telvat tuskaa taudistaan ainoastaan silloin, knin on hywin
kylmä tai hywin lämmin, Ivaan muuten heillä ci kolvia tus-
kia liene. Lukemattomat lääkärit owat koettaneet tutkia tämän
taudin luonnetta ja keksiä sitä ivastaan parannuskeinoa, mutta
näihin asti tnrhaan; se ei huoli mistään ihmisten liiäketcn-
dosta. Tnskin sitä tvoidaan edes liewittäiikäiin lääkkeillä. Se
näyttäytyy siten, että joku jäsen, esim. sormi tai osa nenästä,
murenee pois. Eikä tauti ole ainoastaan rnnmiillinen, waan
jäytää se myöskin sielunlahjoja. Ne, jotka sairastamat tätä

hirmuista tautia, tylsistytviit ymmärrykseltäiinkin. Näimme
siellä mniden muassa 14-wuotisen pojan, jonka herra Miiller
sanoi ymmärrykseltä oleman ainoastaan 4-wnotisen lapsen kal-
taisen. Ia kaikki mnutkin niiyttilviit ihan tylsämielisiltä. Omi-
tuista näissä spitaalisissa on kuitenkin, että he woiwat käsittää
Jumalan sanaa, elvankeliumia ja uskoa lesukseen Kristukseeu,
ivaikka he muuten oivat kykenemättömät ottamaan ivastaan ope-
tusta. Siitä taaskin näkyy, mitenkä Jumalan henki lvoi ivai-
kuttaa ja miten hänen tiensä owat käsittämättömät kaikille ih-
misille. Nykyään lvallalla oleiva spitaalitauti ei ole samaa la-
jia, kuin tatvallisin lesuksen aikana. Joskus tosin talvataan
imeläkin sellaista spitaalitautia, mntta kuitenkin harivoin. Tart-
tuivaisuuteen nähden on tviimemainittu pahempi kuin ensinmai-
nittn, mutta yhtä parantumattomat ue kumpikin owat. —

Raskaalla mielellä lähtee matkustalvainen tästä laitoksesta, ivi-
heliäisten asunnosta, jossa ihmisrakkaus koettaa, Jumalan kii-
tos, lietvittiiii tuskaa ja wastustaa synnin tammottawia seu-
rauksia.

Jos wielä mainitsen, että myöskin Betlehemissä ja
Hebronissa ynnä niiden haara-osastoissa tehdään lähetys-
työtä ja että siten muntamia satoja sieluja on koottn sen sa-
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nan ympärille, joka „on luja ja Moi opettaa", olen täten piir-
tänyt niin tarkan tuman kuin mahdollista protestanttisesta lä-
hetystyöstä pyhässä maassa. — Ileensä täytyy puolueettoman
tarkastajan tunnnstaa, että tässä pienessä maassa tehdään paljo
työtä lumalau lvaltatuunau lewittiimiseksi. Mutta suuri on
pimeyskin; katseltawan knwan warjokohdat omat synkät ja hir-
wittiiwät. Sieltä täältä pilkistää Ivaloa ja on syytä toiivoa
scn lewiäwiin yhä enemmän. Ihtii mustaa kohtaa lähetystyössä
en woi jättää huomauttamatta: että, näet, näytään tahtoman
killvoitella hnonoa kilpailna tälläkin alalla, jonka pitäisi kai-
kille olla rakkauden ja ranhan työ. Eilviitkii sitä tee yksistään
lahkot, maan myöskin eri kirkot suureksi mahingoksi omalle ja
Jumalan waltakunnan edistymiselle. Sen tähden en woi olla
tätä esitystiini päättämättä rukouksella, että Herra antaisi omil-
lensa enemmän rakkautta, enemmän suwaitsewaisuutta, enem-
män rauhaa ja sopua. Jospa he, jotka työskentelewiit Herran
asian puolesta, aina muistaismat lesuksen sanat hänen ylim-
mäispapillisessa rukouksessaan: „Eu minä ainoastaan heidän
edestänsä (opetuslasten) rukoile, ivaan myös niiden edestä, jotka
heidän sanansa kautta uskomat minuu päälleni; että he kaikki
yhtä olisimat, niin kuin sinä Isä minussa olet ja minä Sinussa,
että hekin meissä niin yhtä olisimat, että maailma uskoisi Si-
nun minua lähettäneeksi" (loh. 17: 20, 21).
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Wetlehemlill) Uar-Sabaan, Huolleelle meresse
ja Jordanille.

Olemme iviisiyneet nyt hetkisen Jerusalemissa ja seu lä-
histössä sekä muistuttaueet mieleemme joitakuita kohtia sen en-
tisyydestä ja nykyisyydestä. Kaikkia pyhiä muistoja, jotka liit-
tymät tähän paikkaan, ei ole helppo kerrassaan lausua; täydel-
listä kuivaa ou mahdoton piirtää. Jokaisen jalansijan sitä
alaa, jossa muinainen Jerusalem kerran oli, on Vapahtaja
pyhittänyt maalliseu .vaelluksensa aitana. — Tähän kaupunkiin
ja lähistöön pysähtyminen ei knitenkaan tyydyttäisi ketään täällä
matkustajaa. Joka ou uiihnyt ainoastaan Jerusalemin, tuntee
wielä hywin wähän „Pyhiiä maata." Sen tähden kiiruhdamme
tutustumaan muihinkin paikkoihin ja ivalitsemme sitä ivarteu
ensin etelään Päin tviewiin tien.

Jo ensi piimänä Jerusalemiin tulomme jälkeen teimme
sopimuksen erään synnyltään hollantilaisen dragomaanin (op-
paan) Villi ams in kanssa, että hän opastaisi meitä mat-
kalla, jouka aioimme tehdä Betlehemiin, Mar-Saban
lnostariin, Kuolleelle merelle, Jordanille ja Jeri-
koon. Matka oli määrätty kestiiiväksi kolme Piimää, ja pyy-
dän nyt alivoisin lukijoita seuraamaan meitä.

Maanantai-aamuna, 21 p:nii Huhtikuuta, uousi aurinko
ihanan kanniina tummansiniselle, lävinäkylvälle taiivaalle. Jo
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sen ensi säteistä ivoi arlvata piimiin tnleivan hywin lämpöi-
seksi ja knnmnnden ehkä rasittaivaksitiu. Tämä Piimii oli mää-
rätty lähtöpäiiviiksi Jerusalemista. Sen tähden nonsimmckiu
hyiviu aikaisin walmistantumaan matkalle. Koska tämä nyt
oli ensimmäinen matkustuksemme „pyhiissä maassa", sallittakoon
minnn tässä ivähän tarkemmin selittää, miten oikeastaan mat-
kustetaan tässä maassa ja yleensä itämailla.

Voidaan ivalita joko ratsastus tai astuminen. Vaunu-
jcu tai muideu ajosielieu käyttämisestä ei woi olla puhettakaan,

koska ei mitään ajoteitä ole ja maa lisäksi ou wielä hywin
kimiueu. Liikkeestä ou fyutynyt pikku polkuja, joita myöten
matkustaivainen saa ueumotella eteeu Päin miten paraiteu Moi.
Natsastukseeu moidaan käyttää kamcelia, aasia tai helvosta;
mntta taivallisesti walitaan wiimemainittu, koska sen ulko-
mnoto on wiehättäwämpi ja sen kultu paljon miclnisempi rat-
sastajalle, kuiu kanieelin. Kameelilla ratsastamisen tekee perin
masteumieliseksi tno rasittama hypitys, jonka sen astunta Ivai-
kuttaa. Heikot heukilöt woiwat kameelin seljassa tulla meri-
kipciksikin samoin, knin myrskyssä kiikkuwcilla laiwalla. Aasi ci
ole yhtä kestiiiviiinen pitkillä matkoilla, kuiu hewoiuen, jota paitsi
se taivallisesti on laiska. Helvosia on suuri lvarasto sellaisissa
paikoissa, kuin esim. Jerusalemissa, joten hartvoin joudutaan pu-
laau. Ne oivat hyivästi harjotcttuja, uiiu että ratsastukseen
tottumatonkin woi lurwallisesti istahtaa satulaan ja ihmeekseen
huomata, miten hyivästi ratsastus onnistun.

Juuri k.lo 8 oliivat ratsumme satuloituina lohanniittein
majatalon portaiden edessä odottamassa lähtöä. Matkueeseen
kuulumat ystiitviit vou R. ja H., allekirjoittanut, dragomaani
Villiams, beduiini Ahmed Muhammed ja noin 14-wuotincn
cnabialaispoika Abid. Neljä miestä istui satulassa, beduiini,
jota taivallisesti sanottiin Hamediksi, astui jalkaisin, ja poika
lähetettiin aasin kanssa, joka kantoi meidän wiihiii matkatatva-
roitamme, snorinta tietä Mar-Saban luostariin, jonne mei-
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diin oli määrä saapna iltapiiilvällä. Dragomaauilla oli omi-
tnincn päähine: kirjatva hniwi käärittynä Pään ympäri, hyivin
samankaltaincn, knni beduiinit käyttiiwät; waralla oli hänellä
ivaisin kannis kaksipiisipnincn Pyssy ja oinain sanainsa inukaan
kolme rewolweria sekä snnri jonkko patrooneja. Veduiiui Ha-
medilla oli yllä kewyt ja yksiukertaiueu pitkä paita, wyöllä wyö,
jalassa saudaalit ja päässä talvalliucu beduiiuiu päähiuc: pään
ympäri kierretty hniwi, joka oli kolmeen kertaan sidottn kamee-
linkarlvaisella nauhalla ; hiiuclläkiu oli pyssy ja kaksi rewolweria.
Saattajamme näyttilvät siis hyivin sotaisilta. Sitä sanottiin
Ivälttämiittömäksi sen tähden, cttä junri näillä senduin, Kuollecu
meren lähitienoilla, ivaarallisimmat beduiinit oleskelemat. Nämä
bcduiiuit owat aawikou asujamia, jotka mnnttclcwat paikasta
paikkaan, etsien paraimpia laitumia lammas- ja ivuohilaumoil-
leen, joista hc cläwiit. Heillä ei ole mitään mäkinaisia asun-
toja, lvaan oleskelemat he kuljeteltalvissa tcltoissa. Hcitä sa-
notaan monestikiu hyivin waarallisiksi matknstawaisille, jonka
tähden täytyy, woidakscen turmalliscsti matkustaa, haukkia mu-
kaausa joku beduiiui, Abu-Di sin lähettiläs, rosmopäälliköu,
joka asnll Vetaniassa eli El-A^arijessa. Omitniselta tnntnu,
että täytyy hankkia mnkaansa rosivo, beduiini, ollakseen tur-
lvassa rosmoilta. Sellainen on kuitenkin maan tapa, josta ei
liene hymii poiketa, jos tahtoo Miilttiiä lvaaraa. Meidän be-
duiinimme ei suinkaan ollnt ryöstönhnlninen, lvaan Päin mastoin
hymälnontoisin mies, hymin kiitollinen kaikkein Ivähimmästäkin
snosiosta, tuin hänelle osotettiin, ja malmis tottelemaan meidän
ivähintäkin lviittlliistamme. Kaikin tamoin koctti hän meitä
Palmella, poimi knkkia, piti hewoisia, nosteli meitä alas satu-
lasta y. m. Sellvääii näkyi kaikesta, että hän ei ollnt ensi
kertaa mierasten parissa.

Näin ivarustantuneina tuli meidän nyt lähteä matkalle,
joka oli meille ihan nnsi. Mc olimme tähän asti matknsta-

nect rantatiellä, höyrylaiwoilla ja ivauuuilla: uyt täytyi ratsas-
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taa. Sitä jaloa taitoa olimme tosin jo eilispiiilvän iltapuo-
lclla koettaueet koko kolme tnntia ja siitä hullutuksesta hylviu
lväsyueet; mutta nyt oli kolmena piimänä knnakin ratsastettaiva
monta peninkulmaa rasittcmassa kuumuudessa. Kuitenkin täytti
sydämmiämme uskallnksella se snloinen toitvo, että saisimme nähdä
ja läheltä katsella uusia, ivaikka tosin kirjoista tuttuja pyhän
maan seutuja ja paikkoja.

Eusiunä kiiivi matkamme Betlehemiin, johon niin li-
keisesti liittyy monta kristitylle jo aikaisimmasta lapsuudesta
asti pyhää mnistoa.

Kun kaikki oli järjestyksessä ja me istuimme satulassa,
ratsastimme ulos Jaffan portista, jossa muutamia turkkilaisia
sotamiehiä uuisina ja unteloina poltteli sikaanansa. Tuntnipa
oikein silloiselta päästä aamuhetkenii pois hälisemästä ja likai-
csta kaupungista hengittämään raitista aamu-ilmaa. Senpä

tähden matkakumppanini tuota pikaa aloittiivatkin saksalaisen hen-
gellisen lantun iloisen mielialansa osoitteeksi. Kaikki muistutti
mieleeni matkoja, joita Israel muinoin teki tähän kaupunkiin
ja sieltä pois kulkien suurissa joukoissa ja mirkiötäeu mieltänsä

pyhillä mirsillä Inmalan kunniaksi, joista muutamia on imelä-
kin tallella psalttarissa. Matka kiiivi linnan ohitse, joka jäi
wasemmlllle puolen, rinnettä alas Hinnoin in laaksoon,
jossa n. s. Sulttaaniu puro juoksee, ja seu ivieritse tämän
hywin syiviin laakson poikki. Tässä lienee se paikka, jota raama-
tussa sanotaan Gehennaksi ja jossa lesnksen aikana poltet-
tiin kaikki lika, jonka tähden siellä paloi ainainen tuli, jota Je-
sus wertasi „helwctiu" tuleen. Kummallakin puolen tietä, jota
ratsastimme edelleen, on tnnheita lehtipuita, marsinkin öljypuita,
jotka automat mieluista marjoa rasittamassa kuumuudessa.
Tämä puoli Jerusalemin lähistöä ei sninkaan näytä antiolta,
ivaan päin mastoin tekee matkustalvaiseen miellyttälviin ivaikn-
tnksen. Oikealle puolen jää Mooses Montesiorentnrwakoti,walkoi-
ncn rakennusryhmä, joka matkan päästä näyttää sangen sielvältii.
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Jerusalemin ja Betlehemin wälillii on yksi niistä kolmesta
kunnollisesta, lvnuuuilla knljettaivasta tiestä, kuin nykyään on
„pyhässii maassa", muut kaksi oivat Jaffasta Jerusalemiin ja
Haifasta Nazarctiiu. Me, kutcu jo mainittiin, olimme kui-
tenkin tvcilinneet ratsastuksen Betlehemin matkalle. Alknmatkasta
emme kulkeneetkaan maantietä, ivaan ratsastimme n. s. Temp-
pelisi irto lan kautta, jossa eräällä Saksasta tulleella lahkolla
~temp la reillä", joiden piiämiehenä on eräs Hosmann, on
noin 30 kännistä rakennnsta tnkka- ja pnutarhoineen, jotka
kaikki osottalvat heidän oleivan toimeliasta, siistiä ja uutteraa
iväkeii. — Siteu ratsastimme laulellen ja iloisella mielellä ra-
kennuksen ohitse toisensa perästä, knnnes saaivuinnue kukkulan
juurelle, jouka päällä ou luostari Mar-Elias. Se ou kauivas-
näkyiviillä paikalla ja ivetiiii puolecusa matkustaivaisen huomiota.
Luostari jää wasemmalle puolen tiestä. Sen kerrotaan oleivan
siinä paikassa, jonne mahtaiva paraunussaarnaaja Elias ivanhan
liiton aikana pakeni julman Isebeliu tvihaa ja jossa Herran
enkeli ruokki hiiutä, kuli hän oli lviisymykscstii ja nälästä nään-
tymässä (1 Kor. 6: 19.) Vuorelta, jossa luostari sijaitsee,
on alvara näköala. Taakse, Pohjan puolelle, on jäänyt Jeru-
salem ympäristöineen, josta Nebi Sannvil, Samuelin hauta,
näkyy tiiuue korkeuteen; idässä näkyy luudau erämaa jylhinc,
paljaille wuoriuecn ja laaksoincen; etäältä pilkottaa Kuolleen
meren mnstansininen lvesipinta ja sen takaa Moabin niaan
wnoret. Edessä, etelän puolella, kohoaa Betlehem ivaltoisine ra-

kennuksineen ja lvihreine pengermineell, jotka näkyivät öljypniden
tuuheau lehdistön läwitse. Kaikki yhdessä lvaikuttaa, että rat-
sastus ei tunuu niin waiwaloiselta eikä kuumuuskaau niin ra-
sittawalta. Impiiristö ja matkan tarkoitus täyttämät sydam-
men ja ajatukset miu kokonaan, että Ivailva ja mäsymys omat
unhotliksissa.

Noin puolen tnnniu matkan päässä Mar-Eliaksesta on
kuuluisa Pyhiinmaellus-ftaikka, jota sekä kristityt ja juntalaiset





Bethlehem.
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että muhammettilaiset pitämät kunniassa. Kaikkein näiden nsko-
knntien jäselliä maeltelee sinne. Siellä on oikealla puolen tiestä
lvanha, pieni rakennus, jouka ivalkoiuen wäri jo ou harmaan-
tunut ivanhnudesta. Kaarikatto sen päällä mnistnttaa itämaista
rakennustapaa. Se on ratennettn Israelin kantaäidin Ra-
kelin muistoksi, jonka haudan luullaan oleivan siinä; sen täh-
den sanotaankin sitä rakennusta Rakeliu haudaksi. Tässä joh-
tuu matkustatvaisen mieleen ajat, jotka oivat jo ammoin kulu-
neet, ja hän muistaa kertomuksen 1 Mos. 35 limussa, jonka
19 roärsyssii sanotaan: „Niin knoli Rakel, ja hän haudattiin
Efratin tien lviereen, se on Betlehem." Hänen kuolemansa ta-
pahtui silloin, kuu hänelle oli syntynyt nuorin poika Benjamin.
„Ia Jakob pani patsaan hänen hautansa Päälle; tämä ou Ra-
kelin haudan Patsas hamaan tähän piimään asti." Tämä paikka
on erityisessä kunniassa juutalaisten kesken, jotka kiiylviit siellä
jonkuu kerran kuukaudessa itkemässä. Muina aikoina on ra-
kennus taivallisesti suljettuna, mutta aivataau niiksi ajoiksi. —

lohtnu mieleen myöskin toinen raamatunpaikka, Mat. 2: 18,
jossa sanotaan: „Raamassa on ääni knnlunnt, suuri ivalitus,
itku ja iso parku; Rakel itkee lapsiansa ja ei tahtonut itseänsä
antaa lohdutettua, ett'eiwät he ole." Tämä lausunto oli seu-
raus suuresta lasten murhasta, jonka Herodes pani Betlehemin
seudnilla toimeen kohta lesuksen syntymän jälkeen, saadakseen,
jos mahdollista, pienen lesuslapsenkin snrmatnksi. — Koko
tällä matkalla tulee epäilemättä myöskiu muistiin aikaisimmassa
lapsuudessa luettu, yksinkertainen, mutta ihanan karmis kerto-
mus tietäjäni matkasta merkillisen tähden johdolla Betlehemiin
kiinnioittamaaii äsken syntynyttä juutalaisten tuuingasta, jonka
syntymä heille oli huomautettu ilmestykseu kautta (Mat. 2.)

Pyhä historia leivittää siis omituista lvaloa yli tämän
seudun. Matkustaivainen mielellään tviiiviihtäiikin näissä muis-
toissa, jotka, mitä kauemmin niitä tarkastelee, sitä miellyttii--
ivämpinä aivautuivat sielun silmäin eteen. Iloisella mielellä
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saapuu hiiu Betlehemiiu, johou paikkaan liittyy snloisimpia, py-
himpiä mnistoja. Niin oli ainakin meillä koko matkan, joka
kesti ainoastaan noin kaksi tuntia. Tien pituus on siis penin-
kulman Paikoilla.

Vähän jälkeen kello 10:n saalvnimme perille kaiiimngin
lno, joka on korkealla mäellä, ympärillä rehelviii mainioita sekä
pnu- ja kukkatarhoja. Jo eusi katsauksella täytyy myöntää,
cttii tämä kaupunki on tviehättiitvimpiä kaikista „Pyhän maan"
paikoista. Itse asema ja rikas kaslvnllisuus kaikkialla ympä-
rillä teketviit, että kanpungin nlkomuoto niin wiehättää. Sen
tähden olikin sisään ratsastaessa mielessämme mitä iloisimpia
toilveita; mutta heti portista sisiiäu päästyä haihtuiwat kaikki
lnulokuivat. Itämainen kurjnus tnli täälläkin heti niikylviin.
Siiwoton likaisuus ivallitsee kaikkialla Betleheminkin ahtailla
kaduilla. Tässä kaupuugissa, jouka ivalkoisiksi rapatut huoueet
enimmäkseen owat yksikerroksiset, sanotaan oleivan lähes 9,000
asnjanta, kaikki kristittyjä, suurimmaksi osaksi kreikkalais- tai
roomalais-katoolilaisia. Aumastaan muutamia satoja protestant-
teja oil, ja heillä oma kokoushuone, mutta ei tällä kertaa omaa
sielunpaimenta, koska se, joka heillä oli iviimcksi ollut, oli uoiu
wuosi sitte kutsuttu Kölniin Saksanmaalle.

Me laskeuduimme ratsuiltamme maahan lähellä Syntymä-
kirkkoa, saadaksemme niin pian kuin mahdollista nähdä sen mer-
killisyydet. Tämä kirkkohan tietysti on se paikka, joka paraiten
wetiiii puoleensa matknstawaista. Heti kokontni ympärillemme
tunkeileiva lapsijoukko, Poikia ja nuoria miehiä, jotka kaikki
myöskentelewiit meille teoksiansa, paraastaan öljypnusta ja per-
lemosta tehtyjä. Heillä näytti oleivan taivaton kyky kaupitella
niitä, enimmäkseen arwottomia tawaroita, ja pyytää niistä mo-
ninkertaista hintaa. Mistä he ensin pyysiivät koko frankkia
kappaleelta, myötiin sitte knitcukiu ueljännestii osasta ja wä-
hemmästäkin. Niin tnilkeilewia he olmat, että meidän täytyi
tväkisin pelastantua heidän käsistään ja rientää kirkkoon, jonka





Jesuksen syntymäluolaBethlehemissä.

G.Arvidsson Helsinki



Syntymllkirkon sisusta. 119

owi mnnten olisi kohta snljcttn. Se owi on hyivin matala
ja kapea, ja mnutcnkin on koko sisäänkäytäwii hywin yksinker-
tainen. Meille kerrottiin, että olvi on tehty niin ahtaaksi sen
tähden, että ei knkaan woisi ratsastaen päästä sisään saastut-
tamaan temppeliä. Luultawasti möisi sellaista tapahtuakin tässä
maassa, jossa tnskin on mitään järjestyksen pitoa. — Astu-
kaamme kirkkoon.' Ensi silmäyksellä huomaamme seu ikimanhaksi
basilikaksi, jonka rakennusmuoto ou ehkä 4:ltii lvuosisadalta. Siiuii
ou imisi lamaa. Simnlaimat oivat isoilla pilareilla erotetut
päiilailvasta ja kuori rumalla kilvimuurilla mnusta kirkosta.
Pilarein iullodosta lvoidaau amvistaa uiiden kcrran ollcen jon-
kun pakanallisen temppelin koristnksina. Koko sisns ci waiknta
wähääkään suureumoisesti. lääuuöksiä mosaikkimaalauksista,
joissa on ollnt kuivattu.un tapauksia racunatnsta ja kirkkohisto-
riasta, on muistoina kirkon muinaisesta kannendcsta. Maini-
tun muurin takaa alkaa roomalaiskatoolifen kirkon omistus-oi-
keus. Fransiskaani-munkki tuli luoksemme, mahakynttilöitii kä-
dessä, joita häu sytytti ja autoi yhden kullekiu meistä, että
siteu tulisi malaistuksi scu paikan pimeys, johon pyrimme.
Meidän oli näet astnttalva alas kapeita, pimeitä rappnsia sii-
hen paikkaan, jossa lesnksen lnnllaan syiitynecn. Se on lvaja,
lattia limestä, keskellä snnri, kallis hopeatahti osottamassa
snnrta tapausta. Ainiaan palamat kalliit lamput malaisemat
luolaa, miu että näkee lukea kultakirjaimiset sanat: „Hic dc
virg in c natus cst Chris tus (Tässä Kristus syntyi neit-
seestä.) Ihan sen Paikan ivastapiiätii lläytctään scimeä, johon
lesns laskettiin kapaloihin käärittynä. Mniden mcrkillisyyksieu
jonkossa näytetään kamnliota, jossa Pyhä Hieronymns (-s 30 p.
Syysk. iv. 420) lepää y. m. — Toisessa kirkossa, joka on näiden
takana ja yleensä paljon yksinkertaisempi ja siewempi, weti huo-
miotamme puolceusa saaruatuoli, joka oli koristettu kaikkein kan-
neinunilla, katoolilaisen mnnkin tekemillä öljypun-leikkanksilla.
Ne kuwaawat kohtauksia lesukseu aikaisimmasta elämästä.
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Käytyämme Syntymäkirkossa kälvimme myöskin pienem-
mässä katoolilaisessa kappelissa, joka on lähellä. Siitä kerrot-
tiin meille, että se on rakennekin erääseen Paikkaan, jossa neit-
syt Maria — katoolilaisen tarinan mukaan — imetti lesns-
lasta ja johon pisara maitoa pntosi maahan. Ei sen ulto-
eikii sisäpuolessa ole mitään huomioon pantcmaa. Katoolilai-
nen nnnna myöskenteli siellä n. s. ~maitokiwiä", jotakin ival-
keaa kiweä, joita hedelmättömät waimot ostatvat ja kantalvat
tenhokaluina. Tno ei meitä ivichättänyt; me läksimme Pois,
inhoten epiipyhyyttii, joka ulkonaisesti koristantun kristillisyydellä.
Palatessamme pitkin kapeita, likaisia katuja, kcrjiiälviii lapsia
kaikkialla ympärillämme, astnimme koulnn ohitse, josta jumi
tuli ulos suuri joukko poikalapsia taksittani opettajansa kanssa,
joka ystälviillisesti terlvehti meitä. Puhtaus ja järjestys uiiyt-
tmiit wallitsewan siinä joukossa. Lapset oliivat iloisia, ter-
weitä ja hywään kuriin totutettuja, joten he tekiivät meihin erit-
täin hyivän lvaikutnksen.

Ostettuamme muutamia pikku kaluja eräältä kauppiaalta,
joka, merkillistä kyllä, Pnhui wähän saksaa, jota oli oppinut
matkoillaan Enroopassa, söimme aamiaista tai pämiillistii, mik-
sikä sitä sanon, aivouaisessa raivintolassa, joka mouiu puolin
oli oikea siiwottomnnden mallikulva. Se oli junri sen sään-
nöttömän torin laidassa, joka on Syntymäkirkon edessä. Tra-
gomaani oli hyivin matalalle pöydälle, ehkäpä ainoalle, knin
koko rawmtolassa oli, latonut kaikki, mitä oli meitä warten
tuonut Jerusalemista: muntamia paistettuja kyyhkysiä, paiste-
tun kanan, kylmiä, kotvaksi keitettyjä mnnia y. m. sekä snuren
appelsiinin kullekin jälkirnnaksi. Lasi Bctlehemiu lviiniä täytyi
tietysti myöskin olla rnokawarain jonkossa. Atrioimistammc
katselemassa oli suuri parlvi kaupungin nuorisoa, jota se näytti
erittäin hutvittaivau, jos saa päättää alinomaisesta naurusta,
jolla he lyhentelmiit ruokailuamme.
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Ennen kuin lähdemme Betlehemistä, täytyy minnn johtaa
mieleen suuret muistot, jotka tässä paikassa aina kajastaivat
matkustalvaisen edessä ja lvastustamattomalla ivoimalla tule-
wat esiin lemahtaessa. — Jo lapsuuden aikana iloisen joulu-
juhlan päilviuä sekä köyhässä että rikkaassa kodissa, kun jonln-

kuusen kynttilät on sytytetty, on jokainen ajatuksissaan siirty-
uyt Betlehemin talliin seimen luo ja heugessii katsellut pikku
lasta, Jumalan poikaa, joka tässä kaupungissa otti ihmisluon-
non, tuli lveljeksemme, ihmislapseksi, antamaan meille sitä sa-
nomattoman suurta oikeutta, että me tulemme Jumalan lapsiksi.
Kumat, jotka olemme itsellemme luoneet, owat aiwan kirkkaat
ja puhtaat, min ihanteelliset ja snloiset. Näiden nnikuivien
muistot lvaltacmat tässä paikassa epäilemättä jokaisen matkusta-
lvaisen. Tosin on totta, että todellisnus ei edes sinne päin-
kään wastaa mieliknlvia; mutta kaikissa tapauksissa woidacm
iloita, että on kerrankin oltu siinä paikassa, jossa suuri, koko
maailmaa muodostelewci tapcms tapahtui. Historialla ou tässä
hiljaisessa ja iviihiiisessii ludean kaupuugissa ollut niiu samak-
semme kiiäiiuöskohta, joka kajasti jo ivcmhcm testameutin ennus-
tajille ja Pukeutui täksi euuustukseksi : „Ia siuii Betlehem Efrata,
joka ivähiiineu olet luudau tuhauteu seassa, sinusta ou minulle
se tulelva, joka Israelissa on hallitsija olclva, jonka nloskiiy-
mys on ollut alusta ja ijankaikkisnndesta (Mika 5: 1.)

Tänne kerran waelsiwat tietäjät itäiseltä maalta moueu
puutteen ja waarcm läwitse osottamaan kuninkaallista kunnioi-
tusta lesukselle Kristukselle. Raamatullisteu henkilöideu: Sau-
lin ja Dawidin, leremiaksen, Rakelin ja Ruthin ni-
met liittyivät eroamattomllsti tähän paikkaan. Kukapa kris-
titty ei Betlehemissä käydessään eliilvcisti muistaisi kaikkia
näitä ja heidän elämänsä työtä Jumalan armon taloudessa!
Sen tähden tämän nyt yksinkertaisen ja monin puolin huonon-
piiiiväiseii kaupuugiu kuiva kiintyykin haihtnmattomasti mieleen
ja muistoon.
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Rasittamassa puolipäiiviin helteessä heti k:lo lm jälkeen
läksimme Betlehemistii, koska wielä oli noin 3 tunnin matka
Mar -S ab an luostariin, johon aioimme pysähtyä seuracmaksi
yöksi. Matka alas ivnoren rinnettä, jonka päällä Betlehem
on, kiiivi ensin kauuiideu hedelmiipnistojen ja kukkatarhojen tvii-
litse. Sielviii Mainioitakin oli ympärillämme ja niiden reheivii
kaslvullisnlls osotti maanlaadnn woimaa. Kaikki teki hylviin
waikutuksen, ja hiljaisen nautintorikkaan hetken nieille siten mal-
misti kesän täyteen kannenteen pukeutnnut luonto. Matkakump-
paneissani näkyi eliiwän erittäin snnri halu koota muistoksi
kukkia, joista kauneimmat kasivoitvat korkealla pengermällä tien
warrella. Hywäluontoinen „Hamed" koetti taivaltaan olla siinä
apnna. Tässä tutkain poiminnassa hukkui toht. H.lta keppinsä,
knn hän sillä koetti urkkia kukkia peugermältä.

Noin '/4 tnnnin matkan päässä kaupungista lewisi sil-
mäimme eteen ruohoketo, jota dragomaani sanoi siksi paikaksi,
jossa paimenet kaitsitvat lanmaansa sinä merkillisenä yönä, kuin
Jesus syntyi Dalvidin kcmsinngissa, joksi Bctlehemiä myöskin
sanottiin. Sen ewankeelis-historiallisen tapanksen muisto le-
ivitti taas omituista, ihanaa ivaloa yli tiimin. Paikan. Sii-
nähän siis oliivat enkelit ja taiwacm sotajoukko kerrcm liidelleet
ilmassa. Lukemattomia öitä olimat paimenet sitä ennen ivar-
tioineet siellä laumaansa odotellen anringon nonsua, jolloin hei-
dän määrällinen ja maiivaloinen työnsä loppui, eikä mikään
merkillinen tapcms ollut heidän rcmhaansa keskeyttänyt. Heitä
kenties oli silloin tällöin säikyttänyt jonkun pedon kiljunta,
joka uhkasi heidän lanmaansa; mutta sitte oli taas kaikki hil-
jaista ja rauhallista. Mutta tiiuii yönä keskeytti hiljaisnutta
taimaallinen ilmestys. Enkeli tnli alas ja jnlisti heille: „Äl-
kää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka
tulema on kaikelle kansalle: Teille on tänä piimänä syntynyt
Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Dalvidiu kaupungissa.
Ia tämä on teille merkiksi: Te löydätte lapsen kapaloituna ma-
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kaalvcm seimessä. Ia kohta oli eukelin kanssa suuri taimaal-
lisen sotamäen joukko, jotka kiittimiit Jumalala ja sanoimat:
Kunnia olkoon Inmalalle korkendessa, ja maassa rauha, ja ih-
misille hymii tahto !" (Luut. 2.) Tämä paikka on siis muisto-
rikkaimpia, ja se malttamatta ivetää puoleensa matkustajau koko
huomiou. — Johtuisin meille tässä mieleen myöskin pieni pcn-
meupoita Dawid, jonka profeetta Samuel lvoiteli Israelin ku-
ninkaaksi. Ehkä oli hänkin kaikessaan isänsä lampaita monesti
kiiyskennellyt jnuri tässä Paikassa, ivieden lampaita miheriöille
laitumille, joita täällä oli runsaasti.

Sentn, jota sitte ratsastimme, tuli, mitä edemmäs ehdimme,
sitä paljaammaksi, jylhemmäksi ja Muorisemmaksi. Rinteet oli-
mat hyivin jyrkät, niin että meidän täytyi aina Millistä las-
kentna ratsniltamme maahan, ett'emme syöksyisi noihin symyyk-
siin. Tällä tiellä tapasimme ensin muutamia panneina, jotka
olimat puetut ivalkoisiiu lammasnahkoihin, karlvapuoli ulospiiiu,
ja näyttimät hyiviu wastcumielisiltä ja hirwittäwiltä pitkiue
pyssyineen, joita he kantoitvat olkapäillänsii. Heidän lammas-
ja ivnohilaumansa käyskenteliwät siellä jyrkillä ivnoren rinteillä,
jotka oliivat sunrimmaksi osaksi paljaat. Laidnn ei sniilkaan
ollnt runsas, ainoastaan sieltä täältä saattoilvat elukat ehkä löy-
tää joukuu ruohonkorren tai pienen pnuntaimcn. Täällä me
myöskin ensi kerran koko matkallamme tapasimme beduiiueja,
jotta olimat pystyttiiueet leirinsä juuri meidäu kuljettawalnme
tieu warrelle. Hcidäu telttansa olilvat mustista, repaleisista
kangaskappaleista, jotka seipäille soivitettuina häilyilvät ilmassa.
Ehkä ue seutään woiwat hiukan suojella cmringou paahteelta
sekä sadeaikaan sateelta. Elukoita oli syömässä siellä täällä
leirin lähellä. Näiden ihmisten elämä näytti oleivan täydel-
listä luonnon elämää. Kaikki perheen jäsenet asnilvat yhdessä,
niin sanoaksemme saman katon alla, eläinten kanssa täydellisim-
miissä ranhassa, solvussa ja ystiiivyydessii. Köyhyys, knrjuns
ja lika näyttimät mcillitsetvan noissa n. s. teltoissa. Miehillä,
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wcnmoilla ja sunremmilla lapsilla oli yllään rikkinäisiä ivaat-
teita juuri sm werta, että ruumis varaiksi peittyi, mutta pie-
nemmät lapset oliivat ja cliivät paratiisin pnwnssa ja iviatto-
muudessa. — Useiu owat uäinä aawikon asujamet hywin pa -
hat, häijyt ja lvihamicliset matknstalvillc muukalaisille,, jonka
tähden täytyy olla Maroillaan heidän hyökkäyksiiiusä lvastaam
Tawallisesti he wacitiwat matkustawaisilta luunaiksi rahaa ja,
jos emät saa niin snurta snnnnaa, kuiu waatiwat, ryöstäwät

heidät uiin puhtaiksi, että eiwät jätä edes ivaatteitakacm ylle,
niin että matknstaivainen saa sitte paratiisin pnwnssa ctsiä
apua siwistynciltä ihmisiltä. Hmkcii hc talvallisissa oloissa
hnrlvoin riistiilviit nhrciltansa. Prof. Orclli kertoo „pyhän
maan" esityksessään tapauksen, joka saakoon tässä tilaa sen .va-
laistukseksi, mitä edellä on sanottu. — Eräs saksalainen pappi
läksi matkustelemaan tässä maassa. Köyhyytensä tähden hän
ei lvoinnt hankkia itselleen dragomacmia eikä suojelusta, lvacm

astnskeli hän ihan yksinään, lankku seljassa. Jerikon smdnilla
hyökkäsiiviit hänen päällensä beduiinit, riistmät häneltä kaikki,
yksin malttamattomimmat lvaatteetkin, niin että hän oli tyhjä
knin taimaan lintu. Jäätyään ilman matkarahoja ja lvaat-
teita istahti hän kilvelle ja alkoi rohkeasti ja iloisesti .veisata
towalla äänellä wirttä uskonsa tvahlvistnkscksi. Usko Herraan
lesukseen antoi häncllc rohkeutta ylistää tässäkin surkutcltaivassa
tilassaan Jumalaa. Veduiiuit siitä miu oudostuilvat, että luu-
liwat häutä mielipuoleksi ja automat hänelle takaisin kaikki,
mitä oliwat ryöstäneet. Muhammedin uskonto ja yleinen tapa
kieltiiiviit näet ottamasta hnllulta mitään, pidetäänpä ailvan
syntinäkin hnlllln lonkkaamista.

Ne beduiinit, jotta tapasimme tässä leirissä, oliwat lvastoin
lunloa hyivin ystäwälliset, wastasiwat tcrwehdykseemme n ha-
rat s aid (— hylvää piimää) ystinviillisesti nharak mb arat
ja tomat meille juoda likaista wuohmmaitoa, luultaivasti pa-
rasta, kuin heillä oli. Se oli tosin hywin hapanta ja likcn-
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simmassa läkkiastiassa, knin ajatella ivoi; mntta meidän kui-
tenkin täytyi sitä nanttia, maikkapa Ivastenmielisestikin, ja antoa
bachschisch; sillä ci olisi muuten asiat olleet hywin.

Tie tnli yhä ivaiivaloisemmaksi ja scntn jylhemmärsi.

Usein täytyi meidän laskentna alas taluttamaan Heinosiamme
suitsista, koska olisi ollnt .vaarallista ratsastaa alas jyrkistä
rinteistä kammottawieu sylvyytsien mieritse, jotka ammottilvat
lvastaamme. Iksi ainoakin Heinosen harha-askel olisi ivoinut
syöstä sekä ratsuu että ratsastajan alas pohjattomnutccn. Ail-
rinko alkoi lähestyä laskuansa, warjot piteniwiit yhä enemmän.
Knn olimme tottumattomat ratsastajat, käwi jo iväsymyskin
hyivin tnlituivaisi. Kolmctuntiscn ratsastukseu jälkeeu näimme
jo eräältä kukknlalta Mar- S ab au kaksi rarkeatekoista tornia
ja lnostaria ympiiröiivcin muurin. läännösmatka, joka onneksi
ci ollnt pitkä, oli wciiwaloisin. — Viimein kuitenkin pääsimme
perille; dragomacmi kolkutti porttia, ja karkeaa iiiiutä kuului
takaa wastaukseksi. Luultaivasti se äiiui tiedusti, kuka tai kutka
uyt pyrtiwät luostarin pyhäin ja rauhallistcu mllnricn sisällc.
Lyhyen keskiisteluu jälkeeu, josta me, sitä kieltä taitamattomina,
emme ymmärtäneet sanaakaan, cmattiin lukko, saranat uarisi-
wat raskaan portin auetessa ja me astuimme rauhoitetulle alalle.
Kun muukki sai tarkastaneeksi Jerusalemin patriarkan meille
antaman lupakirjan ja hewoset oliwat jätetyt hoitajiensa huos-
taan, saimme rutveta laskeutumaan rappusia, joissa oli 150
porrasta, alas luostarin pihaan. Olimme siis päässeet ihmis-
asunnoille tässä jylhässä, autiossa erämaassa. Mntta ah, mi-
ten omituinen, ihmeellinen tämä ihmis-asunto tässä yksinäisessä
seudussa oli! Mitään sellaista cn ollut wielä koskaan ennen
nähnyt, eukii ollut lvoiuut sitä kulvitellakaau. Muukki saattoi
meidät lvierashuoueeseeu, joka oli toisessa siipirakennuksessa-
suuri, yksiukertaiueu huoue, keskellä lattiaa pitkä pöytä ja kol-
mella puolen pitkin seiniä pitkät riivit sohivia. Niillä oli tyy-
nyjä, joita sopi yöllä käyttää Piiiin-aluksena. Viisymystämme
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ensi piimiin ratsastuksesta ei käy sanoin kuivaaminenkaan. Het-
kiseksi ojentauduimme uoille houkuttelemille sohiville, joilla luul-
tcnvasti monikin „pyhiinwaeltaja" ennen meitä oli leivännyt,
edes hiukan ivirkistiimiiän uupuneita moimiamme. Eipä lepo
knitmkaan pitkä ollut, sillä wielä ennen auringon laskua oli
tarkemmin tatseltcma tätä merkillistä luostaria.

Luostari on luudan erämaan (korlven) synkimmässä,
jylhilnmässii osassa, säännöttömäin wnorim keskellä, erillään
kaikista muista ihmis-asuunoista. Omituisesti, suurmmoisesti
ivaikuttaa se katselijaan. Kalliojoukot nousewat hnimaawaan
korkeuteen Kidronin laaksosta, noin 6—Boo jalkaa yliihälle,
ja lvuoren huipulla ou kallioou kiinnitettynä luostarin muuri,
„kuin kukka Warren päässä." Kirkot ja muut rakennukset owat
mestarillisimmalla tawalla soivitellut kiinni näihin valjaihin
kallioihin. Luostarin wieritse juoksee puro, jonka sanottiin sa-
deaikaan oleivan hywin wirtcma, mutta jossa nyt ei ollut yh-
tään ivettci. Knn sen toisella puolen, jonne meitä auringon
laskiessa munkki opasti kaikenmoisten salaowien ja -käytäwien
kautta, katselee itse luostaria, näyttää se tvarsin linnoitukselta.
Ia sinä se on ollutkin sekä myöskin monta lvuosisataa tur-
mapaikkana pyhiimvaeltajoille. Usein omat ivihamieliset bednii-
nit hyöttäellect sitä ivastaan; usein on sodan pauhn seoittunut
hurskasten munkkien rukouksiin ja ylistysmirsiin. Kciivelles-
sämme kopeissa, joista moni on enemmän muorenluolan, kuin
tatvallisen huoneen kaltainen, näytettiin meille kumia sotatapa-
uksista, joissa munkit olimat täsitahatassa millien laumojen
kanssa, uhraamassa heukmsii ja mermsii. Eräässä tuollaisessa
luolassa on asunut pyhä Saba, josta luostari on saanut ni-
mensä. Tarina kertoo hänen ensin täytyneen taistella luolan
isännyydestä leijonan kanssa, jonka tomerina hän sitte monta
touotta eli aiwan hyivässii soimissa ja rauhassa. Täällä muu-
ten nsein kuuluu shakaalein, hyeenain ja muiden petojen ulivontaa
yht'aikaa kellojen helinän ja rukous- ja tveisuuiiiinen kanssa.
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Luostarin historia johtaa kanas taa päin. Muutamia
piirteitä siitä pantakoon tähän. Pihassa seisoo yksinäinen palmu,
jonka lativa nytkin nuokkui hiljaisessa iltatuulessa. Sen val-
imin on Saba omin kiisin istuttcinnt, ja sen tähden sitä pide-
tään Pyhänä. Siitä mnnkit mielellään kertocletvat ja siten hel-
posti johtuivat itsc luostarin pernstajaau. Saba oli erakko
(ercmiitti), syntynyt lv. 439 j. Kr. Kavpadokiassa, josta hiiu
ivaclsi Palestiinaau. Matkalla häutii eiwät Galilean wiljawat,
hiMyilewät kedot Pysäyttäneet, ei Samarian hedelmälliset laaksot,
ivaan hän kulki yhä edelleen jylhään Indeacm ja etsi sieltä
yksinäisimmän, aiitioimman smdnn, jnnri sen paikan, jossa
luostari nyt on. Ia hän wiihtyi hywin siinä paikassa, josta
kaikki kastviillisuus oli kuollut kokonaan, noissa kallionkoloissa
ja lilopääsemättömissii rotkoissa, petojen keskellä, joiden hirivit-
täivä ääni seoittui hänen rnkouksiinsa ja ivirsiinsä. Kauan ei
hän kuitenkaan ollut ytsiu synkässä olinpaikassaan; hänen py-
hyytensä maine lettusi laajasti joka taholle ja houkutteli hänen
luoksensa 3—400 erakkoa, jotka rakmsmat itselleen majoja
Kidronin laakson iviercisten nmorten rinteille. He oleksiivat
hänen ympärillään, knin lapset isänsä ympärillä, ja osottilvat
hänelle lapsellista kunnioitusta. Hän rakensi luostarin sen luo-
lan päälle, jonka hän oli tvalininlt asunuoksem, teki luostarin-
säiinuöt, istutti palmun, siunasi opetuslapsensa ja läksi pois 95
lvnoden ijässä tv. 534. Siinä hänen historiansa.

Nykyään tämä kreikkalaiselle kirkolle knnluwa lnostari ei
ole suuri: siellä ou uykyänsä ainoastaan 50 munkkia, joista
se, jota meitä pallveli, osasi muutamia sanoja ivmiittä. yk-
sinäisen asemansa tähden pidetään luostaria jonkinlaisena ran-
gaistuslaitoksena; sinne lähetetään sellaisia mnnkkeja, jotka jol-
lakin tawalla owat rikkoneet luostarisäiintöjii ivastaan tai muu-
ten olleet kotvakortvaiset. Illan snussa tulitoat he ulos kopeis-
tansa ja niiyttilviit erittäin Uuteloilta ja lvälinftitämiittömiltii.
Syrjäiueu, laiska elämä oli painanut leimausa koko heidäu
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olemukseensa. Ikiiwä ja kyllästys kajasti heidän kasinoistaan,
jotka ruumiillisesti kyllä osottiivat hyivciii ivoiutia. — Mei-
däu palatessamme kiiwelyltii luostarissa ja sm ympäristössä
oli eräällä hurskaalla isällä koko kauppatawara-warastousa le-
ivitettynä pihalle; hän kaiketi toiivoi saamansa meistä hyiviit-
kin ostajat. Oli siinä karkcatekoisia keppejä, helminauhoja, ju-
malankuwia, y. m. Ainoastaan „maantuomari", jolta keppi

hnkkni knkkain nrkinnassa Betlehemin lnona, ryhtyi kanpan te-
koon hänen kanssansa ja sai unden kepin.

Knn astnimme jällceli mierashuoneeseen, oli dragomaa-
nilla jo malmiina meidän illallisemme, joka mäsymyksm ja
uupumukseu tähden ei kuitmkacm maistuuut juuri ollenkaan.
Ainoastaan teellä oli menekkiä; sitä nautimme runsaasti. Lepo
oli mieluisempi; mutta sitäkin nsein häiritsi kissani paruilta ja
mun melu. Ehkäpä Iväsymyskin ja liika ponnistns osaltansa
pitmiit unta kciukcma. Aikaisin, jo ennen cmringon nousna,
olimme siis jo kaikki jatkeella ja matkalle lvarustautumassa,
koska matkan ivaikein ja pisin osa oli suoritettawci tänä nai-
iviini.. Knlnipa kuitenkin kappale aikaa ennen, knin kaikki oli
walmiina. Itä hohti pnrppnran karinaisena ja ilma oli kirkas
ja lvilpoinen, kun me noin k:lo 5 läksimme tästä merkillisestä
luostarista, käytyämme wielä eunen lähtöä luostarin kirkossa,
jossa muutamat muutit piimät jumalaupalivelusta jo niinkin
aikaisena aamnhetkmä. Samoja korkeita, epiimukaivia rappu-
sia, joita eilisiltana olimme tänne laskeutuneet, astuimme taas
ylös. Pitkä alvain alvasi meille taas raskaan, snurm portin
ja me olimme omassa .vapaudessamme. Kaikkialla ivallitsi
autiuden hiljaisuus tässä erämaan seudussa; silloiu tällöiu Ivain
keskeytti sitä kirkonkellon lävpiiys, joka knnlni pitkät matkat
meidän poistuessamme luostarista. Tie kulki cusin pitkin Ki-
dronin laakson rinnettä, johon toiselta puolelta säännöttömät,
kammottaivat pengermät näkymät. Sitte edelleen ivnoria ylös
ja alas; iviilistii ajoimme ratsastaen, lväliin taas astuskelim-
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mekin, milloin wuori oli niiu kiivinen ja jyrkkä, että emme
uskaltaneet emmekä raskineet istua satulassa. Varsinkin tällä
tiellä huomasin, miten metsättömät ja ruohottomat, miten pe-
rin paljaat nämä wuoret ja laaksot tosiaan owat. Täällä saa
matkustaa tuntikausia, näkemättä mitään muuta, kuin kiiviä,
tvuoria, hiekkaa ja somerta. Usein owat wuoren muodot erit-
täin omituiset. Muutamin paikoin näyttää ihan, kuin olisi
jonknn yhtenäisen periaatteen mukaan tehty kcmneita hiekka-aloja
tien lvarrelle. Palattuani matkalta kyselin moneltakin, oliivat-
kohcm nuo wuoret ja laaksot aina olleet yhtä metsättömät ja
ruohottomat wai oliwatko ne wiime aikoina, aikaisemmin tai
myöhemmin, tulleet niin paljaiksi, ja mistähän syistä. Mi-
nulle lvastattiin puita ennen olleen, jopa suuria metsiäkin, ivaan
aikain kuluessa on ne haaskattu. Että nyt ei siellä kaslva mi-
tään uutta metsää, johtuu siitä, että lukemattomat siellä kiiys-
keutelewiit lvuohilaumat syöwiit ja pureksmat pilalle kaikki nuo-
ret Puun taimet. — Hyivin hartvoissa paikoissa ludeassa,
enimmäkseen ivain ihmis-asuntojen ja yleisten laitosten ympä-
rillä näkyy taslvcmia puita ja .vihreyttä. Muuten on kuitti
ihan paljasta ja hiiivitetyn näköistä. Turkin hallitus ivaatii,
kuten meille kerrottiin, snuren iveron joka puusta, kuin istute-
taan; sm tähden ihmisillä on niin tviihii halua uhrata siihen
aikaa ja waiwaa. Mikä viheliäinen hallitus! ja mikä onne-
ton maa, jonka täytyy knulua sellaisen hallituksen alle! Mikä
surkuteltaiva kansa, jonka täytyy elää sellaisen hallitnksen alai-
sena! Niin kauan, kuin olot pysyivät sellaisiua, kuin nyt owat,
pysyy maa kolkkona ja autiona, ivaikka se muuten ivoisi mo-
nin pnolin olla yrttitarhana, koskapa maanlaatua sanotaan hy-
iväksi ja hedelmälliseksi, ja kansa Pysyy tietämättömyydessä ja
kurjuudessa.

Ripeästi kätvi matka yhä edelleen luudau erämaahan,
jossa Dcmid kerran lvihollistensa ivainoomcma harhaili yksik-
seen ja hyljättynä. Varmaan hän on syiviisti tuntenut niii-
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den jylhäin seutujen synkän autiuden, joune ainoastaau mun-
tamia häum lähimpiä ystäwiään tuli lohduttamaan häntä.
Sydämmmsä tuuteet, mielialansa on hän julki lcmsuuut seu-
raamissa sanoissa: „lumala! Sinä olet minun Jumalani! Var-
hain minä sinua etsiu; sinua minun sielnni jcmoo, minnn li-
hani halaa sinua karkeassa ja tuimassa maassa, joka tvedetön
on. Niin knin minä näin sinun Pyhässä, katsellakseni sinun
moimaas ja kunniakas; sillä siiiuu lauvcutcs on parempi, knin
elämä; minuu hiiiilcni pitää sinua kiittämäu. Niin minä tah-
don kunnioittaa sinua minuu eliu-ciikanani ja minnn käteni nos-
taa ylös sinun nimees. Niiu kuiu lihawuudella ja raswalla
pitää minnn sieluni ralvittcnncm, ja miuuu suuni pitää kiittä-
mäu iloisilla huulilla. Koska minä tvuoteeseeni lasken, niin
minä mnistan sinua; koska minä herään, niin minä puhun
sinusta. Sillä siuä olet minun apuni, ja sinun siipes mar-
jon alla minä kerskaan. Minun sieluui riippuu siuussa ; siuuu
oikea tcitcs minuu tukee. Mutta he ctsimät kadottaciksmsa mi-
uuu sieluni; heidän täytyy maan ala mennä. Heidän pitää
miekkaan lankeeman, ketuille osaksi tuleman. Mutta kuninkaan
pitää iloitseman Jumalassa. Joka häum kauttansa mannoo,
se kunnioitetaan; sillä malhcttelijain suu pitää tukittaman" (Ps.
63). Niin hän harppuansa soinnutteli ja loeisasi kiitosmir-
teusii lumalau kuumaksi luottamasi, ja uskossa rohkeasti.

Ei ainoatakaan ihmistä tullut meitä ivastaan; ei ainoa-
takaan ihmis-asuntoa näkynyt keskeyttämässä matkan yksitoik-
koisuntta pitkinä hetkinä. Kaksi tnntia sujni ratsastus warsin
ripeästi, kuu arabialais-poikaum A b id, joka oli edellisenä piii-
lviinä lähetetty suoraa päätä Mar-Sabc.au, uyt matkusti yh-
dessä meidän kuussamme pikku aasillansa ja ahkeraan kiirehti
helvosia sekä lauleli perin omituisia laulujaan, kaikki nenä-
äänellä. Vihdoin alkoi näkyä Kilolleen meren peilikirkas tum-

mansininen pinta. Nähdessämme meren ajattelimme: „Ehkii ei
tie olekaan niin pitkä, kuiu dragomaani on sanonut; tuossahan
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tno mesi on ihan lähellä." Se näyttikin oleman ihan tnossa
jalkani juuressa. Me kiiruhdimme heMosia; mntta yhiipä se
meri näkyi Pysymän yhtä kaukana tai yhtä lähellä, knmmin
waiu haluttaa sanoa. Vasemmalla puolen tiestä, korkealla
tvuoreu Päällä, näkyi kiiviä eli raunioita. Dragomaani sanoisen oleivan Neby Musa (Mooseksen hauta), mnhammet-
tilaistcn Pyhiinmaelluspaikka, joita cimät sido mitkään raama-
tulliset tiedot. Nebo, jolla Mooseksen hauta on, jonka paik-
kaa ci kuitenkaan kukaan tiedä, on Moabinmaan muoristossa
ja siis Kuolleen meren itäpuolella, lvaau tämä äskeinen paikka-
han oli sen länsipuolella.

Meidiiu ratsastettuamme niidettä tuntia rasittamassa kuu-
muudessa, sillä päiivii oli erittäin paahteinen, ja näitä huonoja
mailvaloisia teitä, änkesi etecmme yht' äkkiä Jordanin laakso, ja
meri uiiytti olemau hymin lähellä. Me kiirnhdimme ratsujamme,
päästäksemme niin pian kuiu mahdollista rautaau; mutta olipa
siiuä matkaa ajaa miclä koko tuuti enum, kuin olimme perillä.
Täällä taaskin pettyi silmä matkan pitnndcsta. Jordanin laak-
son rcnnaan päästyä kysyi ystiiwii R., kananko minä luntin
knlnman aikaa tuonne meren rantaan ratsastaessa. Minä sa-
noin: „no, 10 minnnttia", ja luulin panneeni siinä aikaa oi-
kein runsaasti. R. pnolcstaan armasi knlnman mähintään 20
minmittia. Kumpikin mcistii pettyi — sillä matkalla kului
koko tunti. — Ensi katsauksella näyttää meri marsin Ivichiit-
tiimältä. Matkan päästä katsoen näyttää se alppijäriveltii, sen
kun on ympärillä korkeat rannat. Jordanin lakens, jonka Lot
muinoin malitsi asninvaikakseen, oli, kuten raamatusta näkyy,
silloin hymin hedelmällinen, maan nyt siellä kasmaa ainoastaan
orjantappurapensaita, joiden tcrämiit piikit oivat tuuman pitui-
sia. Wcmha tarina kertoo, että lesnksen orjantappura-kruunu
oli tehty näiden orjantappurain oksista. Niiden mälitse rat-

sastaminen ei suinkaan ollnt mielnista. Pitkät piikit tunkeu-
tumat waatteidm limitse ja ihossa tuntui polttamaa pakotusta.
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— Viimeinen loppupätkä ajaa lennätettiin täyttä laukkaa,
sillä hemoset meden näöstä itsestään tulimat kiihkeiksi. Nekin
ikätvöitvät raikasta Mettä ivirkistykseksem. Mutta rantaan Pääs-
tyä tuntui itään tuin kylmä iviiristys käymän läpi heidän ruu-
miinsa ja inhoten ne käiintyitviit Pois. — Me sitä mastoin
ilolla hyppäsimme alas satulasta ja riisuuduimme nopeasti, toi-
Moen saamamme uinnista lvirkistystii. Vesi oli näöltiiäu kir-
kasta ja houkuttelemaa, Mänttään tummansinistä, mutta liian
lämmintä ivirkistykseksi sellaisessa rasittamassa kuumuudessa.
Pohja uäkyi monm kyynärän sytvyydestci ja oli kaunein, kuin
ajatella Moi: hienoa hiekkaa ja pikku kiiviä. Kuolleen meren
medestä olin aina kuullut ja lukenut, että se on niin raskasta,
että kannattaa hyivästi ihmistä, joten siihen ei moi upota.
Tietysti piti nyt heti koettaa, oliko se totta, ja suureksi kum-
mastuksikseni ihan niin olikin. Minä en painunut meden alle,
asetuinpa miten hymänsä. Muuta ivaaraa ei tuossa uinnissa
ollut, kuin että silmät tvoiivat helposti mahingoittua Mahaksi
ajaksi. Piti tarkkaan lvaroa, että mettä ei Päässyt hiuttaista-
kacm silmiin, koska se tuotti koivaa kipua, jopa sokasikin hetki-
seksi. Toinen matkakumppanini, ystämiillinen, iloinen „maan-
tuomari", ryhtyi sukelluskoetuksiin, mutta sai siinä mettä mo-
lempiin silmiinsä, tunsi heti polttamaa kipua eikä nähnyt kym-
meneen minuuttiin mitään. Sen tähden ei hän omin neuivoin
osannutkaan rantaan, maan läksi uimaan ulos päin, kunnes
minä ehdin auttamaan häntä pois Medestä. Minullekin Pääsi
hiukka mettä oikeaan silmään ja loivasti sitäkin kirtveli.

Toinen tämän Meden mainittalva ominaisuus on, että
uimasta noustua tuntuu ruumis kuin öljyllä moidellulta. Mah-
doton ihan oli saada ihoa tuimaksi, koettipa sitä hangata kuinka
hymänsä. Minulla oli sitä Marten mukana pyyhkeitä, mutta
ei niistä apua. Vaatteet tarttumat kiinni ruumiiseen, ja hy-
min tuntui 010 tukalalta. Itämällä sen tähden odottelimme-
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kin toista uintia puhtaammassa ja suloisemmassa Jordanin me-
dessä, jonne ratsastus oli kestiiivii 1 '/2 tuntia.

Itse Kuollut meri on symimmällä kaikista meristä ja jiir-
ivistii, kuin tunnetaan maan Päällä. Genezaretin järmi on
650 jalkaa alempana Välimeren pintaa, mutta Kuollut meri
1,316 jalkaa. Sen tähden on Kuolleen meren seuduilla aina
hymin lämmin. Vesi on siinä myöskin hymin syivii. On
siinä lamattu aina I227:kin jalan symyisiä kohtia. Jerusa-
lemista suoraan Kuolleelle merelle on ainoastaan 5 tai 6 tun-
nin matka, ja Jerusalem on 3684 jalkaa korkeammalla sitä.
Kuolleesta merestä ei medellä ole mitään poispääsyä; haihtumi-
sen täytyy siis olla hymin suuri. Ilmaa myöskin luullaan sen
haihtumisen tähden yleensä määrälliseksi ja tuottaakin se mat-
kustaivaisille usein knumetta. Taivallisesti on lvedmpinta ihan
peilityyni, koska tuulen ei ole helppo saada raskasta ivettii liik-
keelle. Hiukan se waiu ivärehti meidän siellä käydessämme.
Rannat eiwät ole rnmat: itäpuolella Moabinmaan wuoret ja
länsipuolella luudan wuoret. Taivallisesti luullaan, että tä-
män merkillisen meren lähellä ei ole eikä woi olla mitään elä-
mää, että esim. lintn ei woi hengissä lentää sen poikki. Se
lunlo ei knitmkaan ole yhtä pitiiivii totuuden kanssa. Ran-
noilla kasivaa, knten jo mainitsin, orjantappura-pensaita ja
tvähii ruohoakin, ja ilmassa iveden päällä näin tullessamme
kaksi suurta lintua lentämän ihan mahingotta. Pieni hieta-
ja kimikkosaari on lähellä luoteisrantaa. Ei mitään elämää
moi kuitenkaan olla itse medessä sm merkillisen snolan-, asfal-
tin- ja tulikiivm-sekaisuilden tähden. Sm tähden sillä syystä
kyllä on nimenä Knollut meri.

Tämän meren rannalla jokainen raamattua uskoma kris-
titty tietysti muistaa Jumalan manhurskaan tuomion, joka
kohtasi Sodomaa ja Gomorraa niiden syntien tähden. Siitä
kerrotaan 1 Moos. 13 limussa. Tutkijat omat yksimieliset,
että niiden synnin pesäin muinaisella paikalla on nyt juuri
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tämä meri. Matknstamainm mielellään poistun Kilolleen me-
ren lnota ja kiirnhtaa lordan-mirrallc, joka Mälkkyy pohjoi-
sen pnolclla ja merkillistä kyllä, jnoksec Knolleeseen mereen. —

Knlku siuiic käwi pitkin awnraa tasankoa, jossa siellä täällä
näkyy Kuolleen meren läheisyyden merkkejä: kerroksittain snolaa
ja keltaista tnlikimeii. Mitä likemmäksi Jordania pääsimme,
sitä maihtelemcnnmaksi Niunttni kasmimaailma. Jäljelle oli jo
jäämässä antins ja knolema, joka yleensä mallitsee luudau
erämaassa ja Knolleen meren rannoilla. Kohta olimme pää-
stivät Jordanin warsilla kaswawain puiden ja pensasten lvar-

joon, snojaan keskisiäiwän auriugou polttawalta paahteelta, joka
jo olikiu riistää meiltä aiman miimeisctkin moimat. Sieltä,
joen lvirrasta olimme saamat hymää, wirtistäwää lvcttä jnoda:
siellä oli ninti ainiaan mnistcttawassa joessa puhdistawa ruu-
miimme Kuollceu meren öljystä! Ne ajatnksct, se ikälvä piti-
wiit meitä yllä, lvaikkn iväsymys jo tiilikin hywin tuntnwaksi.
Vielä lviihä ponnistusta, niiu piauhan olimme perillä. Nat-
fummekin näyttimät ymmärtäneen sydämmemme toimon; ne
riensimät yhä nopeammin. Nekin ikämöimät raikasmetiselle wir-
ralle, jonne kohta saawnimme.

Kaswot ilosta loistamina laskmdnimme alas satulasta
kohiseman lvirran rannalle ja asetuimme muutamani puideu
Marjoon; Pajnja, etelämaan haapoja ja tcnnariskcja (_^ mau-
napuita) siiuä oli suojanamme. Se paikka puineen ja runsaine
kaswnllisunksiliecn oli oikca kosteikko erämaassa. Kello oli wä-
hän Päälle 12:n, siispä piimii juuri kuumimmillaan. Heti kii-
ruhdimme riisuutumaan, päästäksemme uiiu picm kuiu mahdol-
lista ivetem. Joen juoksu ou hywiu wirtawa ja tvnolas, ivaikka
sen lemeys ei olekaan suuri, ainoastaau noiu 200 jalkaa. Vesi
ei ole kirkasta, tvacm päin Mastoin wähän sameaa ja kellertä-
lviiii. Sillä lvcdellii on liuintawa ivoima. Toisena rantana
on jyrkkä kallioseinä, ja koko luonto uiiyttiiä itäpuolella ole-
lvan jylhempi, kuin länsipuolella. Harmoin on ninti ollnt wir-
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kistiiivämpi, mntta Harmoinpa se on ollutkaan niin perin tar-
peellinen, knin jnnri tällä kertaa. Ikäivii oli nousta ollenkaan
pois ivedestii, kun ninti polttalvassa paahteessa tnntui niin
sanomattoman silloiselta. „Maantuomarilla" oli hywii halu
nida ivirran Poikki, mutta jätti hän kuitenkin tekemättä tnon
koetuksen, joka on monelta uhkarohkealta englantilaiselta riistä-
nyt hengen.

Meidän nidessamme laitteli dragomaani snnren punn war-
joon yksinkertaisen atriamme: paraastaan kylmää lintupaistia
ja kotvaksi keitettyjä muuia, joka ruoka aiuakin miuusta mais-
tui oikein hytvältä taiwasalla wihreässä ruohokossa. Eläwästi
johtui siiuä mielceni Daividin 23:s psalmi, jossa sauotaan,
että „Herra tvalmistaa Pöydän, wie wirwoittawcm weden tykö
ja kaitsee (ruokkii) iviheriäisessii uiitussa." Syötyä lepäsimme
pari tuntia, ja hymiiii olisi nni tehnytkin, mutta sitä häiritsi-
Miit miljoouat kärpäset, joita oli kokoutunnt ympärillemme kiu-
saamaan meitä kaikin tamoin. Istämä R. nyt ivuorostacm
oli hnonowointinen ja alaknloinm, ehkäpä knnmundesta ja ko-
mista ponnistuksista; mutta ivirkistyi sentään illaksi.

Istnessamme tässä knohulvan joen ivarrella tnnhecm puun
alla muistui mieleeni ne suuret tapaukset, jotka Pyhässä histo-
riassa mainitaan tämän joen yhteydessä. Mooseksen seuraajan
Josuan johdolla menmiit israelilaiset sen yli omistamaan lu-
ivattua maata. Se ylimeno tapahtui Jerikon kohdalla, jossa
mekin juuri nyt olimme. Siitä on senracma kertomus Josuan
kirjassa (3: 14—17): „Kosta kcmsa läksi majoistansa mene-
mään Jordanin ylitse, ja papit kcmtoilvat liiton arkkia kansan
edellä, ja koska arkin kantajat tulilvcit Jordaniin ja pavpein,
arkin kantajain, jalat kastumat weden syrjään — ja Jordan
oli täynnä partaaseen saakka kaiken elon-ajan, — niin seisoi se
ivesi, joka ylimmäiseltä pnolen juoksee, koottuna yhdessä läjässä,
sangen kaukana Adamin kaupungin puolessa, joka on Zartcmin
tykönä; mutta se ivesi, joka juoksi alas korlven mereen, nimit-
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täin Suolaiseen mereen, iväheni ja juoksi pois; niin meni
kansa ylitse lerikota kohden. Ia papit, jotka kantoimat Her-
ran liiton arkkia, seisomat tuiman Päällä, asetetut Jordanin
keskellä, ja toto Israel tiimi tuiman päällä sen liiivitse, siihen
asti, että kaikki kansa tuli Jordanin ylitse." Sittemmin mai-
nitaan kaksikin tämän joen ylimenoa ihmeellisellä tawalla, nim.
profeettain Elian ja Elisan (2 Kun. 2: 8, 14). Syricm
kumukaan sodanpiiiimies Naeman puhdistui spitaalistansa, kun
peseytyi seitsemän kertaa Jordanin ivcdessii (2 Kun. 5: 14),
ja sinne pudonnut kirives nousi prof. Elisau sanan mukaan
meden päälle (2 Kun. 6: 6). Sm rannoilla oleskeli suuri
parannussaarnaaja, lesuksen edelläkäivijii, Johannes Kas-
taja ja kastoi sen medessä parannuksen kasteella niitä, jotta
tunnustiivat syntinsä. Sen aalloissa Vapahtajakin kastettiin,
kun hän tnli Galileasta ja pyysi Johannesta kastamaan, jol-
loin Isä puhui auenneesta taimaasta, ja Pyhä Henki tuli alas
hänen päällensä kyyhkysen mnodossa (Mat. 3). Tämän mii-
memainitnn tapauksen muistoa iviettiimiit joka ivuosi tuhannet
„pyhiinwaeltajat" siten, että mäiiräpäitvänä käymät tnrktilaisten
ivartijcnn saattamana joella, juomat sen mettä, uimat siinä ja
palaamat Jerusalemiin. — Moui matkustaivainen ottaa Mii-

kaansa Jordanin Mettä ja kuljettaa sitä ilmanpitiiiviisti sulje-
tuissa liikkiastioissa kotiinsa, käytettiilviiksi lasten kasteessa.
Monessa keisarillisessa ja knninkaalliscssa perheessä lapset ta-
ivallisesti kastetaan Jordanin Medellä. Molemmat matkakump-
panini ottimat myöskin itselleen kumpikin pullollisen mettä, joka
sitte Jerusalemissa keitettiin ja pantiin liikkipulloihin olettamaksi
kotiin muistoksi Jordanilla käynnistä.

Kun kuumin aika oli kulunut, alkoi dragomaani kiirehtiä
lähtemäiiu, koska meillä wielä oli noin kahden tunnin matka
seuraamaan yöpaikkaamme Jerikoon. Tie kiiivi nyt suoraan
länteen, Poikki Jordanin lakeuden, jota on lähes peninkulman
lemyinen ja 1,300 jalkaa alempana merenpintaa, rajoina 1,000



Wesipitari — arwaamattoman kallis lahja. 137

tai 1,300 jalan korkuisia wuoria. Vielä oli lämmin oikein
rasittama. Alussa meillä oli mähä suojaa ivarjostcmista puista;
mutta etäämpänä olimme aiwan alttiina auringon säteille, jotka
melkein pystysuoraan paahtomat meitä. Ei tuntunut edes pien-
täkään tuillmhmkiiystä lvirkistiimässii, sillä sattumalta oli ai-
wan tyyni. Tällä lyhyelläkin matkalla, kun tviisymys, kuu-
muus ja jano ivaiivasiivat minua sanomattomasti, opin joksi-
kin osaksi paremmin ymmärtämään monenkin raamatunsanan
sytvällistii merkitystä. Jesus sanoo: „Kuka ikänä juottaa yh-
den näistä lvähimmistii kylmällä lvesipikarilla ainoastaan, ope-
tuslapsen nimellä, totisesti sanon minä teille, ei hänen pidä
palkata oleman" (Mat. 10: 42; Mark. 9: 41). Kylmällä
ivesipikarilla ei ole koivinkaan sunrta arwoa, »varsinkaan mei-
dän pohjoismaalaisten mielestä, jotka emme juuri tiedä mitääu
oikeasta kuumuudesta emmekä janosta; mntta etelän hehku-massa ilmassa, jossa kuumuus rasittaa niiu, että suulaki kui-
ttina ja kieli tarttuu siihen kiinni, on kylmä mesi arwaamatto-
man kallis lahja. — Herra lulvatessaan profeettain Mikan ja
Sakariaksen kautta Israelille maallista ounea, puhuu näin:
„lokcnsm pitää iviinapuunsa ja iviikunavuuusa alla Pelkäämättä
asuman. Silloin, sanoo Herra Zebaot, kukin kutsuu kumppa-
ninsa iviinapniinsa ja wiiknnapnnnsa ala" (Mika 4: 4; Sak.
3: 10). Wiinllpniin ja lviiknnapuun ivilvoisessa ivarjossa oli
Israel omassa maassaan sacma nauttia siuuauksm hedelmiä,
auringon paahtamatta ja waiwaamatta heitä. — Matkalla
näimme siellä täällä syrjemmässä luostareja, jotka muistutti-
ivat, mitenkä näissäkin seuduissa tehdään työtä Jumalan wal-
takunnan leivittämiseksi.

Nykyinen Jeriko, köyhä, iviheliiiinen, likainen kylä, ni-
meltä Erika eli Riha, ei ensi silmäyksellä näyttänyt iviehiit-
tiilviiltä eikä puoleensa ivetimältä. Ensinnä huomasimme muuta-
mia lviheliiiisiii, ivartvuista ja saivesta tehtyjä töllejä, joissa asuu
beduiineja. Monta heistä tuli, meidän lähestyessämme kylää,
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lvastaau repaleisissa pukimissa, kantaen runkkna tai muuta ta-
ivaraa maan talvan mnkaan päälaellansa. Köyhyys ja knrjuus
näyttimät heidän leskensä mallitseivan. Päästyämme lähem-
mäksi näimme kylässä muntamia parempiakin rakennuksia, joista
mainittakoon kreikkcllais-katoolinm luostarirakennus. Sen ym-
pärillä on erittäin ihana puutarha, jossa paitsi monenlaisia
tnkkia kaslvaa myöskin muutamia palmuja muistuttamassa
Palmukaupuuki-nimeä, joka Jerikolla mninoin myöskin oli.
Me saimme Yösijan wanhanpuolisclta kristityltä ivaimolta, jolla
täällä oli kaksi taimista kartauoa, ympärillä puutarha, johon
satoja lintuja kotoutui illoin ja aamuin pitämään lcmlajaisia,
joiden ivertaisia en ollnt koskaan ennen knullut. Impiiröi-
ivässä luonnossa ivallitsi muutenkin kaikkialla elämä ja liite
koko yön. Monmmoisesti lvaihdellen taikni laulu tuossa re-
hewässä puutarhassa, jonka tukat täyttävät huumaamalla tuot-
sullacm koko ilman. — Hywin kunman päimän jälkeeu oli ilta
ja yö tverratm tvilpoinen, kuten yleensä talvallista noilla seu-
duin. Sellaisissa finnissä lämmön ivaihdoksissa täytyy olla
hywin warowainen pimussaan, jos tahtoo säilyä ivilustumi-
selta ja knumeelta, johon hymin helposti ivoi sairastua. —

Vaikka nyt olimmekin perin Miinuksissa tcmattoman pitkästä
ratsastuksesta, joka oli kestäuyt ivähiutiiiin yhdeksän tuntia, sekä
omituisista uinneista ja knumnndesta, joka oli tamallista enem-
män ivomnttannt meitä, oli tämä ilta kuitenkin suloisimpia
hetkiä koko matkallamme. Syötyämme illallisen, jonka drago-
macmi oli meille laittanut miellyttämään mierashnoneeseen, is-
tuimme siellä kauan imettämässä erään merkillisen päimän muis-
toa ystämä R:u elämässä. Syödessä hiiu näet ilmoitti, että
se oli hänen syntymäpäivänsä, ja sitä oli tietysti ivietettiiivii
ilolla. Onnen malja juotiin Jerikon lviinillä, jota tilattiin
pullo. Juhlapuheen piti iloinen, leikillinen „maantuomari" mo-
nella eri kielellä, eikä siltä suinkaan puuttunut ainetta. Oli-
ivathan koko ympäristö ja sm erikoiset olot aiwan sopimat saat-
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tamaan meitä kaikkia rnnollisimmalle mielelle. Täytyi rnnolli-
fen Suoinen kielenkin kaikua feurassamme. Tietysti oli fe puhe
minun pidcttämii. Ilossa knlni koko ilta; lväsyksissämmekin
oli meidän waikea erota ja käydä leivolle kokoamaan ivoimia
seuraaman päilvän ponnistuksiin. Iloisina ja kiitollisina Juma-
lalle, joka oli armollisesti auttannt meitä lvoittamaan kaikki
tvaikmdet ja pitänyt meitä termeinä, kiimimme muoteelle nukah-
taniaan muntamia tunteja.

Mntta en huoli jättää kertomatta niitä muistoja Pyhästä
historiasta, jotka taas täällä kohoamat liskomaisen raamatun-
lukijau mieleen. Jerikokin on sellainen paikka, johon likeisesti
liittyy merkillisiä tapauksia. Ne kuiteukiu tarkoittamat sitä Je-
rikoa, joka jo ammoin on rauennut rammoiksi, jotka oivat uoin
puolen immin matkan päässä siitä kylästä, jossa yötä mietimme.
Muiuainen Jeriko oli ensimmäinen kaupunki, knin Israel Jo-
suan johdolla moitti Kaanaanmaassa. Sen muurit kukistumat
ihmeen kautta; koko kanpunki hämitettiin; ei mitään mnuta
säästetty, kuin Rahab ja hänen hnonemsa. Siitä, joka tahtoi
jälleen rakentaa tiimiiu kaupnngin, lausuttiin tämä kirous: „Ki-

rottu olkoon se mies Herran edessä, joka nousee ja rakentaa
tämän Jerikon kaupungin! Koska hän laskee siihen Pernstnksen,
niin kadottakoon esikoisensa, ja koska hän rakentaa sen portit,
kadottakoon nuorimman poikansa!" (Jos. 6: 26.) Tämä ki-
rous kohtasi monen sadan lvnodm Päästä Ahabin aikana Hicl
nimistä miestä, joka oli kotoisin Beth-Elistii ja yritti ra-
kentamaan tanpuntia (1 Kun. 16: 34.) Sen lähelle näkyy
kuitenkin jo sitä ennen syntyneen nutis-asutus (Tuom. 3: 13),
jolla oli sama nimi Jeriko eli myöskin Palmukaupuuki
luultaivasti sm johdosta, että siellä runsaasti kasmoi pcllmnja.
Silläkin oli kukoistus-cnkausa. Muuu muassa oli siellä pro-
feettakoulu, jota johtuvat suuret miehet Elia ja Elisa (2 Kun.
2.) Kaupungin kaiwon karwaan weden muntti prof. Elia ih-
meen kautta makeaksi. Tämä kaupunki oli sen kedon (nummen)
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laidassa, jolla kaldealaisten sotajoukko taivoitti Jerusalemista
pakeneman kuningas Zedekian, hajoitti koko hänen sotajoukkonsa,
otti hänet itsensä ivangiksi ja ivei Vabelin kuninkaan luo (2
Kun. 25: 5, 6.) Vanteudeu jälkeen asettui siihen asujamia
(Esra 3: 34; Neh. 7: 36), ja Jerikon miehet „auttoiwat Je-
rusalemin muurieu rakennustyössä" (Neh. 3: 2.) Syrialainen
Batides linnoitti kaupungin (1 Makk. 9: 50), jota sittemmin
näyttää joutuneen ryöstetyksi ja hiiivitetyksi. Sen historia
ulottuu kuitenkin Kristuksen aikaan asti ja wielä myöhemmcik-
sikin. Elvankeelisessa historiassa mainitaan myöskin Jerikon
nimeä moniaita kertoja. Viimeisellä matkallansa Jerusalemiin
paransi leius sm lähellä taksi sokeata (Mat. 20: 30.) Siellä
hän oli publikaani Sakmksm tvieracma (Luuk. 19: 1—10.)
— Roomalaisten tvallcm aikana oli Jeriko erään toparkian piiii-
kaupnnkinci ja Vespasianus kiitti siellä wähän ennen lähtöänsä
pyhästä maasta (losefus, luut. sota, III: 3, 5; IV: 8, 1.
9, 1; V: 2, 3). Kun Titus hiilvitti Jerusalemin (lv. 70),
tuli Jerikokin hiimitetyksi, mntta sittemmin rakennettiin se jälleen.
Sm jälkeen mainitaan Jerikoa hywin harwoin, ja jo 7:nen
ivuosisadan lopulla lienee se tullut lvnmeism kerran hiiivitetyksi.
Ristiretkien aikana mainitaan sen läheisillä hedelmällisillä mai-
nioilla kasivatetnn sokuriruokoja.

Keskimiikkona 23 p. Huhtik., joka oli retkemme kolmas
ja immeinen piimii, heräsimme taas hymin aikaisin. Niin kuin
tähän asti ennen, oli nytkin taiivas kirkas ja piimii uhkasi
tulla hymin kuumaksi. Piti siis saada kuuden tunnin matka
Jerikosta Jerusalemiin kuljetuksi ennen päimän kuuminta aikaa,
joka on k:lo 12 ja 3 millillä. Sen tähden läksimme liikkeelle
jo k:lo 5 aamusella. Iloineu „maantnomari", joka aina oli
lvcllmis lanlelemaan ja laskemaan leikkiä, oli maannnt huonosti
ja mcllitteli vahoinivointia. Tiellä kuitenkin selmisi, ett' ei tuo
tauti ollut määrällistä laatua, sillä hiiu lvcihitellen ivirkosi sen
werran, että saattoi silloin tällöin koettaa kilparatsastnstakin
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meidän kanssamme, milloin main tien laatu sitä salli. Tämä
tie muuten on kolkompia. Sitä niittaa myöskin ihan silmään
emanteelisen historian kertomus laupiaasta samarialaisesta (Luuk.
10), jota amau malttamatta johtuu mielem, ratsastaessa näitä
autioita seutuja. lesuksen aikoina oli matka Jerusalemista
Jerikoon hytvin Määrällinen, koska sillä helposti Moi joutua

ryötviirein käsiin. Niiden oli mallan mutatva piileskellä noissa
pimeissä kammottcmissa muorenrotkoissa, joita on molemmin
puolin tiestä ja jotka eiwät suiukacm miellytä matkustajaa.
Vielä nykyäänkin katsotaan tätä mattaa monin taivoin mää-

rälliseksi muukalaiselle; roswojen päiilletarkaukset eiwät ole mi-
tään harlvincnsia tapahtumia. „Pyhiinwaeltajat", jotka juuri
tätä tietä ivaeltcmat Jordanille, kulkematkin sen tähden suu-
rissa joukoissa ja martijain saattamina. Me tapasimme mat-
kallamme monta joukkoa ivmiiläisiä pyhiinvaeltajia, jotka lau-
laen pcllasimat Jordanilta, jossa olimat nineet, ja josta heillä
armattcmasti oli paljo pyhiä muistotalnja muassa. Kun minä
termehdin heitä menäjiiksi ja kysyin, miten he moimat, ivasta-
simat he terivehdyksemi iloisesti. Eräälle herralle, joka ivenii-
liiisen Papin seurassa ratsasti aasilla, oli mahalla käydä hyiviu
huonosti, kun aasi juuri symiin rotkon partaalla rajustui ja
heitti herran pois seljastaan. Onnellisemmin se kuiteukin tiimi,
tuin ensin näytti, sillä hän sai main toman täräyksen ja muu-
tamia mitättömiä raamuja.

Neljä pitkää tuntia ratsastimme hiljakseen tätä autiota
tietä, joka ei moi herättää montakaan raamatullista muistoa
matkustatvaism mieleen. Ainoastaan yksi tässä mainittakoon,
Krithin oja, joka jäi oikealle puolen meistä. Tämä oja on
tuttu prof. Eliaan historiasta. Hänen, mahtaman miehen,
jolle Herra oli antanut taivattomcm snuret lahjat, täytyi oles-
kella tässä kolkossa seudussa ja elää sillä leimalla ja lihalla,
jota karneet aamuin illoin toitvat hänelle, sekä puron medellä
(1 Kun. 17). — Piimii oli hymin lämmin jarasittama kuu-
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muns saattoi halajamaan lepoa ja lvirtvoitusta. Sitä saimme
nauttia n. s. apostolein kaiwolla, jossa suloista lviltvas-
tuttcmaa limonaadia ja suojaa cmonaiscssa majapaikassa oli
tarjona matkamiehille. Lähteellä eli kimolla, jonka ivesi juok-
see kalliosta, lienee nimensä siitä, että lesuksen apostolien ar-
wellcian hywin luultawasti juoneen siitä jollakin tai joillakuilla
lvaelluksillaau. Meidiiu istuessamme yksinkertaisessa majapai-
kassa ja nauttiessamme suloista limouaadiamme kokontni sinne
yhä useampia matkustcmaisia, jotka oliivat joko palnumatkalla
Jerikosta tai menossa sinne. Apostolein kcnivo näytti olewan
tamallinen leiviihdyspaikka, johon kaikki mielellään pysähtyimät
ivirkistymiiän.

Me emme saattaneet kauau lemahtaa, kuu halusimme niiu
pian kuin mahdollista päästä Jerusalemiin. Tien loppuosa, jonka
muistettcmat Paikat oleu jo edellä maiuiuuut, kiwi Vetanian
(El-Azarijeu), Getsemanen, Öljymäen ohitse ja Kidronin ojan
poikki ja oli hywin waiwclloinm. Voimat tnntuiwat olewan
ainakin minulta ihan lopussa. Paahtama aurinko oli korkeim-
millaan, kun ratsastimme sisään kaupungin portista kiitollisina
Jumalalle, joka oli auttanut meitä niin hymin päättämään
ensimmäisen matkamme „pyhässii maassa." Minä olin niin
wiisyksissii, että m oikein tiennyt, miten päästä alas satulasta.
Täytyi kuitmkin Päästä. Minä irroitin oikean jalkani jalns-
timesta, nostin sen hiljaa ratsuni lautasten ylitse, päästin sitte
irti ivasemmankin jcllkaui, pidin molemmin käsin kiinni satu-
lasta ja luistin niin ivaroivasti alas, knin olisin ollnt lasista.
Koko rnumista pakotti ja lvihcmoitti; olipa ivähii kuumettakin.
Istiiivällinen majatalou isiiutii koetteli lvclltimotaui ja sauoi
rohkaisten: „Iltapäiwän ja yhden yön lepo parantaa Teidät
kokonaan; ei mitään lvciaraa." Niin kiittikin. Seuraamana
aamniia olin ihan tertve. Ikiimii kyllä, meidän täytyi samana
piimänä, kuin palasimme tältä matkalta, erota iloisesta kun-
non „maantllomaristamme", joka läksi Egyptin ja Ateenan
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kautta paluumatkalle kotiiu. Kahdesta yksissiiolou iviikosta
jäi hauesta meille katoomaton muisto. Monesti me perästä-
kin päin hänestä puhelimme ja sunrella kaipauksella muiste-
limme hiiutä.



IV.

Jerusalemista NiberiMen.

Oleskelimme kaikkiaan kymmenen päiwiiä Jerusalemissa,
jossa olimme ehtineet hankkia ja saada monta ystiiiviiii, ja jossa
meillä oli ollut monta mieluista hetkeä muistellessa siellä ter-
ran tapahtuneita, ainiaan nnhottumattomia tapauksia. Täy-
tyypä tunnustaa, että se aika talvallacm oli liian lyhyt; mutta
tarkkaan käyttäen sitä saatoimme sentään edes joinkin määrin
oppia tuntemaan pääkohdat ja pääasiat tästä merkillisestä pai-
kasta. Koska tvuodm-aika, joka tosin tänä wuonna oli erit-
täin suotuisa, ei sallinut kauemmiu niipyii, päätimme lähteä 30
pmii Huhtikuuta maitse Damaskuksem. Sitä warten olimme
jo edellisellä niitolla tehneet sopimuksen ja todistajilla wahwis-
tetun wiilikirjan dragomaani Villiamsin kaussa, joka oli ollut
saattajanamme matkalla Betlehemiin, Mar-Sabaan, Kuolleelle
merelle, lordauille ja Jerikoon; hän suostui rupeamaan saat-
tajaksemme tällekin matkalle, jonka oli arivattu kestiitvän 11
piimää. Mäiiräpäiwänii, joka oli keskiviikko, kanimme aamu-
piiiiviillä wielä hyiviisteillii muntamien ystäwien luona, oste-
limme minkä mitäkin, kirjoitimme kirjeitä omaisille kotimaahan
y. m., y. m. Vielä iviimeisen terran tätiimme „Pyhiin hau-
dan kirkossa", hyiviistelemässä sm paikan, joka olikin meille
tullut oikein rattaaksi; wielä terran Muskelimme sen monia
sokkeloita, oikein juurruttaaksemme mieleen koko sen merkillisen
rakennuksen. Silloinkin oli se melkein typö tyhjä; ainoastaan
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muutamat pyhiintvaeltajat siellä juuri Pamillaan laskeutumat
hymin kuunioittamasti ja hartaasti pöllöilleen ja suntelivat py-
hän handlln edessä olewaa kiweä. Olivatpa tunteeni omitui-
scu risteilewät, kuu taas läksin ja nyt ainiaaksi tästä paikasta.
— Viime kerran söimme sitte pciiiviillistä ystiilviillisen isäntä
Bayerin lnona, ollaksemme ivalmiit pitkälle, waiwalloiselle ja
tvuaralliselle matkalle. Määrähetkenä seisoi kolme satuloitua
ja yksi satuloimaton hepo lohanniittcin vierasmajan rappns-
ten edessä odottamassa. Satulattomau hcMosm sclkääu ladot-
tiin ja nnoritettiin kiinni matkakapinect, jotka oliivat wähän
lisiiytyneet ostoksista täältä Jerusalemista. Mekin olimme jo
rappnsilla walmiina nousemaan salillaan, mutta dragomaani
Villicnnsia ei näkynyt. Hetkitautism odotuksen päästä selliisi
meille, että hän ei ollut ivarsin tarkka ajasta, joka asia meitä
alkoi wähän hnolettaa, ja monesti se pelko sitte matkalla huo-
mattiinkin oikeaksi. Lcwottomina, kun häntä ei nlwennutkllan
näkymään, aloimme jo ajatella, että hän ehkä ihan wiime hetkenä
pettää meidät, hän knn jo etukäteen oli saanut puolen sovitusta
summasta. Koko dragomaani-joutko on yleensä tuttu petolli-
suudesta, lvlllhcellisuudesta ja sääuuöllisyyden puutteesta. Hei-
dän ammattinsa näyttää painaneen heihin jonkinlaisen leiman
tamallisimmista sm kansan synneistä, jonka keskuudessa he ai-
niaan oleskelemat. Ia ystämämme Williams oli aiwan ammatti-
iveljiensä kaltainen. Viimein hän kuitenkin tuli täysin tajua-
ivaua suureu arwotkaisuutenfa, ja pyytämättä tvähintiikään an-
teeksi iviipymistänsii kysyi hän, olimmeko ivalmiit lähtemään,
ivaikka hiin ihan sellviiiin näki meidän jo odotteleman häntä.
Kolmen neljännestunnin iviiviihdyksm jälkeen olimme sitte kaikki
tviimein walmiina ja pudistimme iviimeism kerran ystiimällisen
majatalon-isiiuniin Bayerin kättä jäähymäisitsi ja sydämmes-
tiinnne kiitimme häntä kaikesta waiwastaan sekä ystälvällisyy-
dcstään, jota hän oli osottanut meille koko 010-aikanamme hä-
nen kattonsa alla. Ajatus, että luultcuvasti emme koskaan
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mää tässä elämässä saa nähdä toisiamme, teki erou tamallista
wakawllmmaksi. Toisessa elämässä jälleen näkemisen toilvo oli
sentään tässäkin tilaisuudessa eliiiviiuä mielessäni. Olihan hä-
nellä sama usko ja toivo, knin meidänkin sydämmissämme eli;
hiinhän eli myöskin kanssakäymisessä saman Herran lesnksen
Kristnksen kanssa, jonka kanssa mekin jota päivä seurustelemme.
Siispä, ivaikka paikan rajat nyt erottamatkin meitä, olemme
kuitenkin hengessä toistemme yhteydessä. Hän toilvotti sydiim-
mestäiin ja kyynelsilmin meille onnea ja Jumalan sinimusta
matkalle. Jo sitä enncn olimme itse huoneessamme langenneet
pöllillemme Herran, kaikkivaltiaan ja laupiaan Isän, eteen ja
pcllalvcissa rukouksessa awanucct sydämmcmmc hänelle ja ano-
neet suojelusta, apua ja armoa tnleiviksi päiviksi, joiden ar-
waamattomia wcnheita wähän peljäten läksimme kokemaan.

Damaskus-portillc astuimme jcllkaisiu, koska ei ole mar-
sin hauska ratsastaa alas wiettäwciii katua suuressa ihmistun-
goksessa. Kun portilla nousin sarillaan, ojensi arabialainen
mies, jonka oma Heinonen oikeastaan oli, jcllustimesta kiinni
pitäen minulle käteusä jäähyiväisiksi ja scmoi jotakin, jota minä
tosin en ymmärtänyt, ivaan josta kuitenkin scliväiin hnomasin,
että hän sydämmestiiän toiivotti meille Inmalan siunausta pitkälle
ja monin puolin .vaivaloiselle matkallemme. Sitte ratsas-
timme hiljakseen eteen päin: ensinnä dragomacmi pyssyineen, rc-
lvolivcreiucm ja patrooncinccn, hänen jälsistään ystäivä v. N.,
sitte minä ja iviimeksi „mukari", jonka asia oli hoitaa Heino-
sia ja kuljettaa mcidiiu tawciroitamme. Päivä oli kirkas ja
lämmin, Ivaikka pahin tuimuus oli ohitse, kun kello oli jo
3 itäpuolella. Monesti wielä kääutyiwiit silmämme taa päin

katselemaan mnistorikasta kaupunkia, jossa olimme imettäneet
wiime päivät ja josta olimme saaneet niin paljon muistoja,
jotka luultalvasti eiwät koskaan hiilivme.

Tie kiiwi suoraan pohjoista kohti ja oli erittäin kiivinen
ja ivaikeakulkuinm. Kysymys, johon en ollut wielä saanut
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wastcmsta: mistä kaikki tuo kilven paljous ou tullut, joka kaik-
kialla peittää maata, uousi taas itsestäiiu miclemi. Että tämä
maa on kerran ollnt lviljeltyii, jopa hyiviistikin, ehkäpä kuiu
kaunein puutarha, koskapa niin paljo ihmisiä lvoi siellä elää,
se on ilmi sellvä; ivaan että se nyt on mimmissä paikoissa
kiivien, hiekan ja soran lvallassa, sitä ei lvoitane mnuksi selit-
tää kuin Jumalan kiroukseksi, joka raskaasti painaa maata ja
kansaa, joka sitä ennen lvallitsi, lvaan sittemmin weti pääl-
lensä lumalau lvihan. — Vasemmalle puolen tiestä jäi „Sy-
rialaiuen orpohuoue" majesteetillisine tönineen, jossa olim-
me imettäneet niin monta suloista hetkeä ystämällistm ihmis-
ten seurassa. Samoin jäi tvasemmalle Mizpa Samlvil,
jossa olimme eräänä iltapäivänä käyneet. Oikealle puolen jiii-
wiit Öljymäki ja Getsemane. Noin tunnin killuttua,
jonka ajan olimme wielä- uiihueet „taiwaasem astumisen tornin"
Öljymäeltä milloin missäkin lvalossa, oli oikealla puolellamme
Gibea, jota ei kuitenkaan juuri näkyuyt. Sepä johti taas
ajatukset raamattuun ja ivarsinkin siihen aikaan, jolloin Is-
rael, Jumalan kansa, sai ensimmäisen kuninkaansa. Gibea oli
aikoinaan Benjaminin sukukunnan kaupunkeja (Tuom. 19: 14;
Hos. 5: 8). Siiuii syntyi Saul, jonka suuri Samuel lvoi-
tcli Israelin ensimmäiseksi kuninkaaksi; se oli myöskin hänen
hallitnskllupnnkinansa (1 Sam. 10: 26; 15: 34; 23: 19).
Tämän kaupungin asujamet antoivat kerran muille sukukuu-
nille aihetta hiiivityssotaan Benjaminia ivastaan, jolloin tämä
kaupunki poltettiin poroksi (Tuom. 19: 20). Siinä oli myös-
kin temppeli (1 Sam. 10: 5: 2 Sam. 21: 6). Gibea ni-
meen siis liittyy suuria muistoja Israelin historiasta. Nykyään
on se ainoastaan pienoinen kylä, kutm uiiu moui muukin en-
nen tärkeä paikka „pyhiissii maassa." — Heti sm jälkeen näkyi
Er-Ram eli muinainen Rama-Benjamin, joka sijaitsee
kännillä paikalla korkealla kunnaalla ja oli muiuoin rajalvarus-
tns (1 Kun. 15: 17), mntta nykyään samoin kuin Gibeakin
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pieni, mitätön kylä, jossa köyhyys ja kurjuus mallitsee. Muu-
ten omat näköalat näillä sendnilla hyivin aivaroita, ja laske-
wan auringon walossa esiintymät ihcmoina moniwivahtawau
walouheijastuksm tähden, joka melkein jokaisessa silmänräpäyk-
sessä ivllihteli.

Natsastettnamme noin kolme tnntia huonoa kiivistä tietä
myöten, jolla hclvosiemme oli hywin waikea päästä eteen päin,

faaivnimme El-Birehin edustalle, joka limee mninainen Bec-
roth (kaivot), Benjaminin snkuknntaan kunluiva kaupunki (Jos.
9: 17; 18: 25; 2 Sam. 4: 2; 23: 37). Se sijaitsee tien
oikealla pnolella oleivalla kunnaalla, josta alvara näköala auke-
nee katsojan silmien eteen yli luudan ivuorten ja ympäröiviin
seudun. Täältä ivoimme wielä selwästi nähdä osia Jerusale-
mista, kuten esim. Öljymäen, missä ..taivaaseen astumisen
tornin" huippu muistuttaa matkailijaa pyhän kaupungin lähei-
syydestä. Paikka on iviihäinm kylä, missä on muutamia sa-
ivihökkeliii, eikä se missään suhteessa eroa muista arabialai-
sista kylistä.

Vaikka se on ivain kolmen tunnin matkalla Jerusalemista,
pidetään hywin todenmukaisena, että lesuksen lvanhemmat, pala-

tessaan pääsiäisjuhlalta Jerusalemista I2:sta Ivuotiaan lesuk-
sen kanssa, jämät tähän yöksi. Kerrotaan, että Juutalaiset
taivallisesti matkoilla ollessaan, iviilttiiäksmsii liiallista rasitusta,
eusi Piimällä kulkilvat lvain iviihemmiin osan matkasta. Sillä
taivoin totuttiin iviihitellen matkan tvaikeuksiin ja lvamoihin.
Ia ivielii tänäkin Piimänä noudatetaan Pääasiallisesti samaa
tapaa, josta matkailijalle on se suuri hyöty, ctt'ei hiiu heti
lvcisy eikä työlästy matkaan, joka näissä seuduin tuottaa useita
tvaikeuksia. Muistellessani jo mainittua kertomusta Vapah-
tajan aikaisimmasta nuoruudesta heräsi minussa uusia ajatuk-
sia. Minusta oli kuin ihmeellinen Pyhyys olisi lewinnyt yli
seudun, jota ijantaikkism Jumalan ainokaisen Pojan pyhät ja-
lat oliivat kosketelleet. Olin hengessä niikewinäni tuon pojan,
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vnhtaana ja pyhänä, matkalla tvanhempimsa kanssa pyhään,
suurista ja jaloista muistoista rikkaaseen kcmpunkiin ja sieltä
takasin. Tutkimukseni esineenä oli luonuollisesti Luuk. 2 luku,
kun me hiljaa miettiiviiisinä ratsastimme ylös ja alas näitä
knnnaita. Usein on matknstaivilla vieläkin tapana viipyä El-
Birehin kylässä yötä, erittäinkin jos on teltta mukana. Me
olimme kuitenkin jo päättäneet liettää yömme eräässä toisessa
paikassa, jonne oli kahden tunnin matka. Pelkäsimme näet rat-
sastuksen seuraamana päivänä liiaksi rasittaman, jos mieli pyr-
kiä aina Nabluksem saakka, kuten aikomnksemme oli. Rien-
simme sen muoksi eteen Päin Ulvisella polulla, sillä alkoi jo hä-
märtää. Aminko oli jo t':lo kuuden jälteen laskeumaisillaan ja

ratsastaminen pimeässä näillä seuduin ei ole ainoastacm ivaa-
rallista, ivaan myöskin ivaivaloisempaa kuin piimällä. Mah-
dolliset Päällekarkaukset ja teitten kurjuus tekelviit sen niin ivaa-

ralliseksi, eikä pimeässä ole helppo iviilttiiä teittm epätasaisuuk-
sia, joka seikka suuresti enentää matkan waiwoja. Vasemmalle
kädelle jäi Ra mal lähin kylä, minne opas tahtoi meitä yöksi
jäämään, uskotellen sen olewan meille paljon edullisempaa, kuin
yön lvieton Djifnassa, minne olimme päättäneet mennä. En-
nen knin Pääsimme nimeksi mainittnun Paikkaan, kuljimme wielä
erään raamatussa mainitun muistorikkaan paikan Beth -El in
ohi, joka jäi lvasemmalle puolen tietä. Kartassa ei tällä mää
ole nimenä Beth-El, wacm Betin. Syyttä eivät ajatukseni
hetkistä viihdy tapauksissa, mitkä niin läheisesti liittyivät tä-
hän paikkaan, joka raamatussa on saanut hywin etelvcin sijan.
Betin eli Beth-El on sangen korkealla seudulla, jota useat
laaksot ympäröimät. Kaikkialla rajoittamat näköalaa wuoret.
Etelässä emät ne knmminkaan ole korkeammat kuin, että Omar-
moskecin korkeudelta Jerusalemista ivoi nähdä paikan. Mui-
nainen Beth-El on raunioina, muistuttaen meitä ivain sen en-
tisestä merkityksestä. Paikalla oli merkitystä entis-aikoina ase-
mansa ja liihteittmsii sekä senkin innoksi, että Israelin esi-isiit
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siellä usein oleskelivat. Pyhä raamattu todistaa seliviisti, että
uskomankin Abraham siellä sangen useiu kiitti karjaansa juot-
tamassa. Rehelviit laaksot ja tvesirikkciat lähteet oliwat mar-
inaankin houkutelleet suurta patriarkkaa siellä miiftymääu. Siellä,
Herran huoneessa, hiljaisuudessa seurusteli häu marinaankin
Jumalan kanssa. Todenmukaisesti Herra myöskin tässä pai-
kassa ilmestyi hänelle ja mahmisti häntä uskossa, jossa hän
yhä enemmän ja enemmän kehittyi ja tilli siten kaikkein sekä
ivanhan että nndm liiton nskomaistm isäksi.

Mutta erittäinkin patriarkka Jakobin historiasta on
paikka tunnettu. Kuu tämä mies, joka isältänsä Isatilta oli
perinnöksi saanut lupauksen tulemasta Messiaksesta, oli tehnyt
suuren synnin, puhunut malhetta ja pettänyt isänsä, ja hänen
sen muoksi täytyi paeta kodistansa iveljmsä Esaun mihaamana,
Mietti hän yönsä tässä paikassa, „kun aurinko oli laskenut."
Unessa näki hän tikapuut, jotka ulottumat maasta taiwaaseen
saakka; tikapuilla liikkuivat Jumalan enkelit ylös ja alas,
Herra itse seisoi ylinnä ja sanoi: „Minii olen Herra, Abra-
hamin, sinun isiis, Jumala, ja Isakin Jumala: tämän maan,
jonka päällä sinä makaat, annan minä sinulle ja siuun sieme-
nelles. Ia sinun sicmenes on olelva niin kuin maan tomu, ja
sinun pitää lewiiimän lauteen ja itään, pohjoiseen ja etelään
päin. Ia sinussa ja sinun siemenessäs pitää kaikki sukukun-
nat maan päällä liimatuiksi tuleman. Ia katso minä olen si-
nun kanssas, ja lvarjelm sinua, tuhuntas itänä joudut ja saa-
tau sinuu jälleen tälle maalle; sillä en minä hyljää sinua
siihen asti, että minä kaikki teen, mitä minä olen sinulle pu-
hunut." Herättyänsä täytyi Jakobin tunnustaa: „Totisesti ou
Herra tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt." Äkillinen pelto
ivaltasi hänet, herännyt omantunnon ääni soi hänen sydiimmes-
siiiin, tehdyn rikoksen paino tuntui nyt niin rastaalta ja hengessä
näki hän Herran pyhyyden. Kaikki tuo saattoi hänet huudah-
tamaan: „Kuinta peljättiitvii on tämä paikka! ei tässä muu ole,



Jakob Beth-El'issä. lerobeam'in uhrijuhla. 151

kuin Jumalan huoue ja taimaau omi." Pois lähtiessään pys-
tytti hiin kilven muistopatsaaksi ja kutsui sen paikan Beth-
Elitsi. (1 Moos. 28.)

Enemmän tuin kolmekymmentä muotia oli Jakob mieltä-
nyt tvaiherikastci elämää, ennen tuin hän taas saapui samalle
paikalle. Kuu hiiu ensi kerran tuli sinne, oli hän yksiuäineu
pakolainen ja tunsi itsensä kaikkien hylkäämäksi, mutta toisella
kerralla oli hänellä mukanansa maimoja, lapsia, suuri joukko
pclltvelijoita ja karjaa. Jumala oli täyttänyt lupauksensa, siu-
nannut häntä ruusciasti ja marjellut elämän lvaikenksissa. Täällä
hautasi hän, knten 1 Moos. 35 kertoo, Deborau, Rebekcm
imettäjän erään tammen alle, jonka hän kutsui „kyyneltm tam-
meksi." Täälläkin ilmestyi Inmclla ja antoi hänelle toistami-
seen niineksi Israel, täällä hän myöskin rakensi lupauksensa mu-
kaan alttarin Jumalalle.

Vielä mallittakoon jotakin, joka malttamatta kuuluu ker-
tomukseemme Veth-Elistii. Kuten tiedämme, jakaantui Salo-
mon kuolemau jälkeen Jumalan omaisnuden kansa kahteen
ivclltakuntacm : luudan ja Israelin. Tämäu jaon kautta sai
Beth- El suuren merkityksen rajcllinnoituksma molempien Malta-
kuntien Malilla. Sitä paitsi pidettiin sitä paikkaa Pyhänä.
Israelin knningas, lerobecm, rakensi sinne alttarin, ivcllmisti
kultaisen masikcm ja ivietteli kansan uhraamaan tnolle epäjuma-
lalle, mierottaen sen siten Pois elämästä Jumalasta. Hän
tahtoi estää kansaa menemästä Jerusalemiin uhraamaan Israe-
lin liiton Jumalalle. Eriiiiuii piimänä pani hän toimeen suu-
ren uhrijuhlan Beth-Elin masikcm kuumaksi. Juuri kun le-
robeam seisoi alttarin tvieressii, aikoen sytyttää uhria, tuli eräs
Jumalan mies Juudasta. „Ia hiiu huusi alttaria ivastaan
Herran sanan kautta ja sanoi: alttari, alttari! Näin sanoo
Herra: katso, Daividin huoneelle on syntymä poika, losia ni-
meltä: hän on uhraama sinuu Päiilliis korkeuden Pappia, jotka
sinun piiälliis suitsnttaivat, ja on polttama ihmisen luita sinnn
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päälläs. Ia hän antoi sinä päitviinii ihmeen ja sanoi: Tämä
on se ihme, jonka Herra on puhunnt: katso, alttarin pitää hal-
keeman, ja tuhka, joka on sm päällä, pitää hajoitettamcm." Ku-
ningas ivihastum profeetan sanoista ojensi kätensä ja käski
.vangitsemaan hänet. Mutta ojeunettu käsi kniivettui eikä hän
sitä mää ivoinnt ivetiiii takasin. Inmalan tuomio oli kohdan-
nut hiiutä, joka aikoi koskea Jumalan silmäterään. Se todisti
liiton-Jumalan woimasta ja wanhurskaudcsta. Ainoastaan
Inmalan miehen rukousten kautta tuli käsi jiillem terlveeksi.
Se taas todisti liiton-Jumalan armosta ja laupeudesta. Alt-
tarille ja tuhkalle kiitti, kuten Jumalan mies oli eunustauut
(1 Kun. 12: 26—33. 13: I—6. 2 Kun. 23: 15, 16,
20.) Itse linnoitus ja alttari owat uyt raunioina ja eläimet
käymät siellä laitumella; kaikki muistuttaa jälkimaailmalle,kuilla
ihmistyöt omat katootvaisia. Ainoastaau se, mitä Herra tckee
ja Puhuu, Pysyy ijcmkaikkisesti, ainoastaan Hänen teoillansa on
ijankciikkisiiudm luonto.

Jos wielä muistamme, että Israelin suuri profeetta Elia,
josta lvasta enemmän, viimeisellä matkallaan Jordanille (2 Kun.
2: 23) kulki yli tuon korkean seudun, missä Beth-El sijaitsi,
läpi sitä ympiiröitseivien laaksojen, olemme mieleemme johdatta-
neet pääasiat siitä, mitä pyhä racmattn kertoo Beth-Elistii ja sen
merkityksestä. Kulkiessaan noilla Pyhillä seuduilla herää mat-
kailijassa sywii tcmve muistella tapahtumia, jotka owat tuikut-
taneet Jumalan kansan elämään. Sm kautta helpottumat mat-
kan ivaikmdet ja katoomatoin kuiva seuduista jäävi muistiin;
Jumalan kaikkitvcllta, ivcmhurskaus ja laupeus ivaikuttciivat sen
kautta niin mclltcmasti mielialaan, ett'emme koskaan elämässä
sitä unhota.

Äänettöminäriensimme eteen päin, jätimmeBeth-Elinmuis-
toineen suorittaaksemme sen Päimän matkamiiäriin. Aminko
laskeutui ja iltarusko levitteli yli ivuorismdun vunertcilvaa
hohdettaan, joka loi esineisiin omituisen lumouswoiman. Luke-
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mattomissa wiwahduksissa waihteliwat wärit auringon wiimeis-
ten säteitten walaistessa wain korteinipia paikkoja ympärillämme.
Päivän loiste heikkoni heikkonemistaan, knnncs knnn ja tähtien
kelmeä lvcllo sm wiimein lvoitti. Lopnksi ivalaisi tnona hiljaisena
iltahetkenä ivaan knn polknamme ja ympäristö näytti meistä niin
ihmccllisen juhlalliselta ja omituiselta. Lukemattomat tähdet kir-
jailivat taiivaankantta ja lisäsilviit piltkinällään sendnn ihanuntta.
Kuta lähcmmätsi tulimme kylää, sitä tiheämmässä uiikyi molem-
min puolin tiivistä tietä iviljeltyjii peltoja ja pnita, mikä seikka
oli todistuksena asukasten uutteruudesta ja lvircydcstii. Ral>
sastacssammc alas wnoren rinnettä näimme lankana siellä
täällä waloja tnikkalvan; siellä asui ihmisiä ja wcllmistiwat
lnultllwasti illallistaan päästäkseen sitten leivolle. Pyhässä
maassa asnkkcnlla on, näet, tapana mennä aikaiseen leivolle ja
nousta warhaiu aamulla työhöu. Lähellä kylää kuulimme .va-
semmalla puolella tietä picuen puron loriseivau, joka teki minuuu
kummallisen ivaikutuksm tuona hiljaisena iltahetkenä. Mieleeni
juohtni kotimaa kohiseivine koskineen, liriseivine puroiuem, joita
matkustaja siellä kaikkialla kohtaa. Tultuamme msimmäiseen asnn-
toon, joka oli harvinaisen suuri, mmi opas sisäiiu kysymään
yösijaa, mntta se olikin autiona. Se kuului kaumempcma ky-
lässä oletvaau luostariin, joka siellä omisti lvieliikin suuremman
rakmnnksm. Suuntasimme matkamme sinne ivarmasti toivoeu
edes siellä saawamme suojaa yöksi, joka alkoi tnntna niin kos-
tealta ja kolkolta. Oivathan luostarit niiu hyiviu Palestii-
nassa kuin muuallakin maailmassa yleensä tunnetnt tvieraan-
ivaraisundesta. Mntta tnrhaan Pyysimme yösijaa, ei edes owea
aivattu vieraille, ainoastaan eräs munkki eli vcllivelija cmasi
akknnan ja lausui iireiisti muutamia meille käsittämättömiä sa-
noja. Vaikea on tietää syytä tällaiseen tylyyteen. Kenties
lvaikutti siihen se seikka, että me olimme Protestantteja, mutta
luostari oli katoolilaineu. Opas ja mukan menmät kylään
hakeakseen Yösijaa mnualla; me sillä wiilin istuimme luostarin
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portailla ihanassa kuutamossa ihmetellen tähtitaimasta. Jön
iviettäminen taimasalla ei tuutunutkaan niin kamalalta, knten
Möisi luulla. Mieli, ajatns oli kiintynyt suurmmoisem luon-
toon, joka meitä ympäröisi. „Msi yö taimasalla tuossa iha-
nassa lumatnssa maussa, mitäpä se! Ollihan Jakob kiven pään-

alaisikseen ja nukkui rauhallisesti hätämaraisclla ivuoteellacm ; In-
mata ja Jumalan enkelit häntä snojelmat. Voipihan meillekin
käydä samalla tawalla." Niin ajattelin ainakin minä, sydämmeni
täytti pyhät ajatukset ja muistot. Ne pian keskeytti knmminkin op-
paan tnttn ääni: hän oli saannt meille Yösijan erään likellä
asnivcm arabialaisen luona. Tämä ystiiviillinm mies oli ln-
Ivannnt majoittaa meidät niin mnkalvasti kuin mahdollista.
Seurasimme opasta ja piau olimme msi kerran arabialaisessa ku-
ivassa, joka eurooppalaiselle ja erittiiiukiu sinistyneelle sellaiselle
näyttää hyivin omituiselta. Tutustuakseni lukijaa asuntoihin
näissä kylissä, joihin matkailija itämailla joutuu, koetan antaa
jonkinlaisen kuivauksen arabialaisen tnivasta. Siihen johti snnri
owi kartanon puolelta, missä oli kaikellaisia likaa, jonka ohi
töin tuskin ivoi kulkea. Tulvassa oli kolme akkuua-aukkoa il-
man lasia, sillä ne suljettiin yöksi ja piimälläkin, kuu aurinko
kolvin paahtoi, puisilla luukuilla. Lattia oli smvesta, kuten seinätkin
ja katto, joka usein on kuvnlakinm tai tasanen. Mitään, jota huo-
nekaluksi ivoisi kutsua, ei tumassa ole, ei ainoata tuolia, ei sän-
kyä, sohivaa, pöytää eli mnnta sellaista. Uunista ei tietysti Moi
olla puhettakacm, ouhau se tarpeetoin tässä ilman-alassa, missä
sadeaika kormaa tcllivm. Lattialle levitetään taivallisesti olki- eli
korsimcllto, jonka Päällä syödään ja leivillään yö. Iltasilla Ma-

listaan tupa jonkinlaisella öljylampulla tai kynttilällä, jos sel-
laista löytyy, muussa tapauksessa istutacm pimeässä, — ru-
metaan nukkumaan, kun piimii on laskmnt, Päimän mclljetessa
noustaan ylös ja mennään työhön. Köyhemmillii on main
yksi tupa, minne paitsi ihmisiä myöskin eläimet ja malttamat-
tomat tarviskcllut sijoitetaan. Rikkaammilla on lviihintäinkin
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kaksi tupaa, toisessa asuu talouwäti, toisessa paltvelijat (or-
jat), eläimet y. m. Meidän yömajassamme, jonka omisti eräs
rikkaampi mies, oli kaksi tupaa, joista parempi annettiin meidän
käytettiiväkscmme. Paitsi tamallista olki- eli ruokomattoa toi
emäntä tupaan suuren joukon kauniita tyynyjä ju nseitu pat-
joja ja peitteitä, tehdäksensä olomme niiu mukalvaksi kuin mah-
dollista. Kaikki todisti omistajan ivarallisuutta. Hyivästi
olisimmekin toimeen tulleet, kun ivain turkkilaisten, arabialais-
ten ja mnittcn itämacllaisten taivoin olisimme oppineet istu-
maan jalat ristissä alla tai maan asukasten taivoin tottuneet
noihin monenlaisiin ivercn-imijöihin, jotka nyt iverrattomalla
raatelemishcllnlla käwiwiit kimppuumme. Mutta näissä suh-
teissa puuttui meiltä iviclii alkuperusteetkin, jouka ivuoksi
yömajamme mnkawuudm kannalta katsoen ei ollut liioin kehut-
taiva. Istuimiksi asetimme useampia tyynyjä päällekkäin ja
koetimme sillä talvin toimeen tulla, kunnes iverm-imijiit
cllkoiivat ilmoittaa läsnäoloansa. Illallisen söimme lattialla,
ja mukana oleivalla iveitsellä ja kahivelilla koetimme sitä saada
suuhumme min sictviisti kuiu mahdollista. Maan asukkaat
kiiyttäiviit siihen tarkoitukseen taivallisesti sormiansa ja teketviit
he sm ivarmaankin yhtä taitamasi, kuin me syömme iveitsellä ja
kahivelilla. Isäntä ja emäntä katselivat käytöstämme hämmäs-
tyneinä, kenties snrkutellen taitamattomuuttamme ; linlltcmasti ei
heillä usein ollut sellaisia niercnta. Muitten sinistyneittm ihmis-
ten talvin pitivät he welwollisuutmaau istua kanssamme tnnti-
kaudet. Otsallaan oli emännällä jonkinlainen diadeemi (piiii-
side), johon kuului kaikellaisia koristeita, ja rinnoillaan kantoi
hän joukon erilaisia kauniita esineitä. Tämäkin ivahnisti mei-
dän luuloamme, että he oliwat hyttiu ivarcllkaita ja että me
lvierailimme kylän rikkaitten ja enin silvistyneittm ihmisten
lnona. Emmekä tässä luulossamme ollenkaan pettyneet, knten
jälteen päin saimme tuulla. Kuu tarjosin isännälle ja emän-
nälle tupatkaa, oli ystiilvyyden liitto solmittu heidän ja kutsu-
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mattomien nierastm Mäillä. Todistukseksi siitä kannettiin si-
sään wielä nseampia tyynyjä, peitteitä ja Patjoja, tahdottiin
tehdä yön viettoa wielä mnkatvammaksi. Mntta silloinpa li-
sääntyi myöskin iveren-imijöitten lnkn ja pian olimme koko-
naan heidän mallassaan. Sillä aikaa kantoi mnkari sisään
kaikki matkcmehreet, satnlat y. m. Heinoset jätti hän kuiten-
kin ulkopuolelle. — loukun aikaa tnlkin aivnlla keskusteltn-
amme kohteliaan tcllonwiim kanssa, jonka wilkasta hnomiota ja
osan-ottoa meidän oli onnistunut herättää, aloimme lvalmis-
tantua lewolle tuolle pehmoiselle, patjoista, peitteistä ja tyy-
nyistä rikkaalle lvuotcclle. Eusiksi ripotimme kninminkin wuo-
teellemme hyönteismyrkkyä, jota ystiiwiini R. oli runsaasti ot-
tanut mukaansa. Tällä keinolla taisteli ystäwiini R. matkalla
aina lviisymättä werm-imijöitä wastaan. Kaikesta huolimatta
eiwät hyönteiset kumminkaan suoneet ranhaci ratsastuksesta ja
tvaiwoista wäsyneille rnumiillemme. Noin puoleksi tunniksi pois-
tuiivat ne luotamme, peljäten myrkkyä, jota olimme ympäril-
lemme sirotelleet, mntta vianpa ne siihenkin tottumat ja uyt
ei auttanut muu kuin turha taistelu noita wihollisia wastaan,
jotta eiwät pitkään aikaan suoneet meille mähäiikiiän rauhaa.
Viimein iviisymys sai woiton ja me nnknimme hetkiseksi, mutta
jo aikaisiu, ennen kuin aurinko säteillään ehti wcilaista seutna,
heräsimme rimtiiäksmme taas kohti uusia kohtaloita, näkemään
uusia, tuntemattomia sentnja, jolloin nudet tapahtumat, uudet
muistot herättämät uusia ajatuksia ja tunteita.

Herättyäni juohtui mieleeni, että olihan nyt toukokuun 1
piimä. Heti olin ajatuksissani kotona, mistä en wielä ollut
tietoja saanut. Kuinka erilaisissa olosuhteissa olintaan nyt
tuin kotimaassani tänä Piimänä. Siellä waelsiwat ylioppilaat
ivcllkoiset lakit päässä Alppilaan tai Kaisaniemeen. Oli kuin
ylioppilaslaulu olisi soiuut komissani; olin näkeminäni tnon
ihmispaljouden: siinä Marinaankin monta tuttaivacmi, jotta nyt
seuraten nuorisojoukkoa, waelsiwat terwehtimiiiin kewiittii, sano-
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maan kesää terwetnlleeksi. Mutta — ei ollut aikaa heittäytyä
näiden mielikumitusten maltaan; meillä oli suoritettawana lvii-
hintäinkin 8 tunnin matka, jos mieli saapua seuraawaau le-
popaikkaan. Oli sen innoksi ivillttiimiitöntä lähteä tielle uiiu
aikaiseeu kuii mahdollista. Lähteissäinme wahwistimme ivoi'-
niammc kahdella kupilla kakaota ja kahdella keittämättömällä
munalla. Ennen kello niittä olimme jo satulalla. Ihana ja
lviileä aamu-ilma lvirkisti meitä suuresti ja olimme iloisella
mielellä. Lauloimme lauluja Jumalan kunniaksi, kiittäen Häntä
siitä, että niin ihmeellisesti oli meitä eteen Päin auttanut. Puo-
len tunnin perästä saaivuimme erääseen kylään, nimellä le-
brud. Ulkopuolella sitä oli hautauspaikka, jossa kasivoi ääretön
jonkko tvcllkoisia lempiknktia. Opas kertoi asukasten näillä kukilla
ja niiden mehulla parantawcm silmätantcja. Kutu edemmäksi
tulimme, sitä rikkaammalta uäytti kasivullisuus. Kaikkialla oli
wiljettyjä ketoja ja kaikenlaisia ihania puita. Kaikki teki mei-
hin erittäin miellyttiivän waikutuksm. Tähän asti olimme
matkustaneet läpi kolkkojen, iviljattomien, metsättömien seutnjen,
nyt oli luonto ympärillämme ikään kuin kokonaan munttunut.
Nyt ivoimme ihmetellä laaksoja, joissa kasivoi toisissa öljy-, toi-
sissa lviikunapiiitci. Kaikkialla nautti silmä ttihauuasta, ihanasta
tuomiosta. Tie oli tosin monin Paikoin kivistä ja epätasaista,
usein saimme kulkea jalkaisin ja taluttaa hewosiamme. Kuta
pohjoisemmaksi tulimme, sitä rehclvämftänä esiintyi kasivullisuus,
sitä tvihlliinampana luonto. Täällähän juuri oli raja muinai-
selle Efraimin sukukuunalle, josta samottiin : „losef on hedelmäl-
lisen puun oksa, tuores hedelmäpuu lähteen tykönä, jonka oksat nou-
sivat yli muurin. On kuitenkin hänen joutsensa wahwana py-
syivii ja nopsat hänen käsilvartmsa. Kaikkein lväkctvimmän kä-
destä Jakobissa, häneltä, Israelin Paimenelta ja kalliolta, si-
nnn isiis Jumalalta, joka sinua on auttaiva, siltä kaikkmcll-
tiacllta, joka sinua on siunaawa, tulkoon sinulle taitvacm siu-
naus ylhäältä ja sylvyydm siunaus alhaalta, kuin myös ni-
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säin ja kohtiin siunaus. Sinun isiis siuuaukset olkoot minun
isäini siunanksia lvoimallisemmat: ne ylettykööt hamaan ijiiis-
ten kukkulain ihanuuteen; ne tulkoot losefiu Pään yli, Nasirin
Päälaelle weljeksistä." (1 Moos. 49: 22, 24—26). Tno
siunaus ei ole imeläkään täydellisesti häirinnyt, lvaan ilmestyy
se siellä täällä, joskin kirouksen tnomio ivnosisatoja on ikeel-
liiiin sortanut häum jälkeläisiänsä, joka sai sinnauksm.

Sen jälkeen herätti huomiotamme tuo u. k. „ryöwiirien

lähde" (Ain Harcmije), eräs kallioon hakattn lähde wasemmalla
puolen tietä. Me pyfähytimme Heinosemme, sillä ystiiwiini R.
tahtoi maistaa lähteen mettä, jotu hän sitten kehuikin erittäin
raittiiksi ju hymänmukniseksi. Se, joku ei ole matkustanut
uiiillä seuduiu, moipi tuskin mielessään knivailla, kuinka sulois-
ten tvaikutnsten alaisena retkeilijä on noina raittiina uumnhet-
kinä, jolloin ilma on viileänä wielä eikä anrinko ole noussnt
niin korkealle, että sen säteet tekisivät kuumuuden sietämättö-
mäksi ja rcisittaivaksi. Joka laaksossa on kiitkeynemii »vähäi-
nen maailma. Oi jos ihminen ivoisi johtaa mieleensä kaikki
muinaiset tapahtumat noissa laaksoissa, jos saisi tietää kaiken,
mitä on pilhuttn noitten lähteitten wieressii, missä omaisnndm
kcmsan jäsenet kauwan, hywin kauivan sitten juottivat karjaansa!
Kaikkialla tarjootvcll sunrct puut ivilciiii marjoansa mäsyneelle
Mlltknstajlllle, ne owat kuin ystäviä, joiden lvieraanwaraisnuden
myöhään nnhottuu. Snuret tutut nimet racnnatnsta jnohtn-
wat mieleen, sellaiset kuin Samuel, Deboru, Elia y. m. ja
heidän elämäntyönsä esiintyy elämänä etehcmme. Ne oivat ni-
miä, jotka maailma mielellään tahtoo unhottaa, mutta elä-
mäntyöt, joihin ne kinilnivat, omat Inmalan armontclloudessa
paljosisilltöisiii.

Kappaleen matkaa edempänä sijaitsee muinainen Silo,
jota uykyiiiiu kutsutaau S elu niksi. Se on oikealla puolen
tiestä, siis itään Päin. Matkustajilla ou usein tapana poiketa
tähän Paikkaan, mutta meistä ei siiheu ollut mitään syytä.
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Sillä ivoimmehaii me muutenkin muistella tämiiu paikan mer-
kitystä. Se oli aikomaan Efraimin suknkunnan hallnssa ja
oli liiton arkilla ensin paikkansa siellä. Sodassa silistecllaisiu
ivastaan sen kumminkin tästä säilöpaikasta anastivat pakanain
moittisit laumat. Todistuksen majassa, joka losnan ajoista
Eliii aikauu usti oli täällä Silossa, jatomat Israelin lap-
set lulvlltnn maan arivalla eri hcimokuntim keskm (Jos. 18).
Tässä kanpungissa eleli myös Pappi Eli, joka kuullessaan, että
Jumalan arkki oli ryöstetty ja hänen molemmat poikansa ta-
petut, lankesi maahan taakse päin istuimelta ja kuoli (1 Sam.
4). Silou temppeliin wei hurskas Haima pieuokaiseu äskcn-
syntynem poikansa Sumnclin, pyhittääksensii tämän kaikeksi clin-
ajaksi Herralle, joku oli lahjoittanut hauelle lapseu, jota hän
miu sydämmellisesti oli rnkoillnt. Hurskaasta, yksiukertaisesta
lapseu sydiimmestä lähti tno hänen rukonksensu, jota vieläkin
ivoimme pitää mallirukonkscna (1 Sam. 1, 2). Knn malli-
kunta jaettiin kahteen osaan, tuli Silo kuulumaau Israelit
Ivaltakuntaan (1 Knn. 11: 29; 14: 2). Se sijaitsee jotenkin
ylhäällä ivnorismdnssa, mutta ei sanota paikan olewan erittäin
kauniin. Munten onkin se nykyään maan pieni, lvähiipiitöi-
uen kylä, jossa asuu arabialaisia ja beduiiueja.

Ratsastettuamme herkeämättä neljä tuntia, pysähdyimme
tim wiercssä olewaan tvähäiseen kylään, nimeltä Lubban,
jossa oli rikaswetinen lähde. Kuumuus ju ratsastus oliwat
saattaneet Heinisemme aika janoisiksi niin, että ripein askelin
syöksymät lähteelle. Dragomaanimme hnomantti, että kylässä
matkustajat tawallisesti viipyivät aterioimassa; tätä warten
olikin siellä ivarvnkatolla lvarnstettn pieni waja, jonka lattialla
olkimatto oli leivitettynä, mitä ei koskaan saa pnuttna. Me-
kin leivitimme lattialle matkapeitteemme ja panimme matkatyy-
nyjä pään-alaiseksi nauttiaksemme hetken lepoa, joka olisi ollnt
hyivinkin tarpeellista tuon rasittaman ratsastuksen jälkeen, jo-
hon emme edes olleet wielä oikein tottuneet. Huone olisi ol-
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lut hyvinkin sopiva tuohou tarkoitukseen, koska siellä lvallitsi
miellyttiiivii wiileys; mutta lukemattomat kärpäset, jotka siiheu
ivuoden-aikacm owat oikeana maanivamana niillä senduiu, teki-
iviit nukkumisen mahdottomaksi. Ruoka maittoi hyivinkin, waikk'ei-
lvät laitokset täälläkään olleet snnrmmoisia eivätkä waihtelewia.
Pysylväisenä rnokcllajina matkallamme oliivat mnnat; joskus
saimme seutäiiu ostaa kanau tai kyyhkyläisen; ei siis juuriruo-
kalajia lvaihdeltu. Heti k:lo 11 jälkeeu suoriuduimme taasen
matkalle. Kulku kiitti suoraan muinaista Sikemiä, nykyistä
Nablusta kohti. Tien laadusta en ivoi muuta sauoa kuin, että
se on iviiliin hylviiii ja milliin hyivinkin hnonoa. Mntta kuik-
kiullu hnomuu kuswullisnuden enenewän ju kylienkin lnwun tus-
wawan todistnkseksi, että maanlacllu on näillä seuduin parem-
paa. Jota enemmän kello lähestyi kahtatoista, sitä sietämät-
tömämmäksi kiivi kninnnus. Niiu helteisessä ilmassa emme
olleet tähän saakka olleetkaan. Päässämme oli Jerusalemista
ostettu korkkihclltu, mutta sittenkin tuntui kärsimättömän liim-
pöseltii; tuskanhiki lvieri otsalta. Oli lvaikeclla, mahdotonta-
kin suojata itseään anringon säteiltä, jotka tunkeutumat polt-
tamina läpi kaiken. Eivät puutkaan ivoineet snoda meille mar-
joa, sillä aurinko oli korkeimmillaan ja sen säteet laukcsimat
melkein Pystysuoraan päällemme. Olimme sitä paitsi jotenkin
luweullu kentällä, jossa ei siis juuri monta puuta ollutkaan.
Etäällä näkyi kylä, jonne kulkuamme suuulasimme. Aluksi luu-
lin sen oleman mahdollisesti määräpaikkamme, koska korkea
muori, jonka otaksnin olewan Garizim, uiiytti olewan aiwan
kylän vieressä. Luulossani erehdyin suuresti; raskaan mat-
kamme perille emme wielä isoon aikaan tosiaan ivoineet päästä.
Lisäksi lvaiivasi minua koivasti jano, joka näin kuumassa il-
man-alassa on ivaikeimpia tnskia, joiden rasitettaivaksi ihminen
ivoi joutua. Tulin taasen ajatelleeksi Vapahtajan sanoja:
„Kuka ikänä juottaa yhden näistä ivähimmistii kylmällä lvesi-
pikarilla ainoastaan, opetuslapsen nimellä, totisesti sanon minä
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teille, ci hänen pidä palkata oleman." Eikä meitä ainoastaan ja-
nottanut maan alkoi hirlveiisti iviisyttiiiikin; jäsenetkin kimmat
niin aroiksi, että jo alkoi tuntua ratsastaminen taakalta, wieliipii
sietämättömältä taakalta. Useampia kertoja kysyin dragomaanilta,
emmekö jo pian saamu edes lakobiu kaivolle, jonka tiesin ole-
man maan hiukan mattia Nablukscsta. „Picm, pian", knnlni
aina .vastaukseksi, mutta tämä „pian" kesti minusta liian kauan.

Olimme jo sen korkean muoren juurella, joutu etäältä
olimme niihueet, ju dragomuuni ilmoitti sen oleman Gurizim.
Kaksi tietä oli wulittawanamme tulluksemme kaupuukiin: toi-
nen knlkee snoruun wuoreu yli, toium taus sen ivicritse lako-
biu kimon ohi ja on wähän pitempi edellistä. Luonnollisesti
tvalitsimmc jälkimmäisen, koska hcllnsimmc nähdä tuon merkil-
lisen kimon, wähän huoahtaa sm vierellä ja tvirkistykseksi
juoda sen „eloisaa wettä." Mieleemme ja sydiimmeemme oli
syivästi painuneena tno kaunis ja opettawainen kertomns le-
suksen keskustelusta Samariau waimon kanssa Jakobin kai-
wolla. Kertomus tuosta heidän kohtauksestaan on ihanimpia
eivankeclisessa historiassa. Kaiivolle kutkissamme palautinkiu
muistiini tämän kertomuksen eri kohdat. Varmaankin oli
Herra Jesus kulkenut opetuslapsinensa jnnri samaa tietä, jota
me nyt tulimme, kun hän aikoi ludeasta Galileaan. Saman
lcmeau, polttaman takendm poikki, jonka juuri olimme jättä-
neet, oli hän tullut päimän knumimftana aikana, nim. k:lo 12,
koska sanotaan, että hän „liki kuudetta hetkeä" tuli lakobiu
kimolle. Matkasta iväsynemii istahti hän lemahtamaan tuon
ivilivastnttcMan, eloisan weden luo. Sillä williu kiiwäsiivät
opetuslapset läheisessä kaupungissa ostamassa ruokaa. Kuu he
olivat poissa ja Jesus istui siellä yksiuäusä, tuli eräs „Sa-
mariau ivaimo lvettä ammnntamaan." lesns alkoi pnhella
hänen kanssaan. Väsymyksestä lvillittämiittii oli ihmiskunnan
Vapahtaja nyt, kuten aina, kun tilaisuus tarjoutui, lvcllmis
johtamaan syntis-raukkoja autuuden tietoon, antamaan heille
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ijankcnkkism elämän wettä. „Anna minuu juodaksmi", sauoi
Jesus waimolle. Mutta waimopa ci heti tiiytäkääu hänen
pyyntöänsä, ivaan wiitaten siihen wihamielisyyteen, joka wallitsi
juutalaisten ja samarialaisten millillä, ja siihen ylenkatseeseen,
jolla edelliset kohtelivat jälkimmäisiä, lansni: „Kuinka sinä
minilta juoda tahdot, joka olet jiiutalaiuen, ja minä olen sa-
marialainen?" Icsns, joka rajattomasti rakastaa ihmis-rauk-
koja, tarjoo nyt waimolle, joka ci tahdo antaa hänelle edes
Jakobin kailvon wettä juoda, elämän lvettii s. o. Jumalan
armahtamaa armoa, joka yksin sammuttaa sielumme ijaukikki-
snnden-janon. Ennen knin waimo kumminkin lvi tätä wettä
juoda, täytyy hänen tuntea janoamansa, tuntea hengellistä ja-
noa. Tätä herättää Jesus paljastamalla hänelle hänen syn-
tinsä ja syiviin lankeemuksensa. Hän tuo salatun asian päi-
män Ivaloon ja osottaa olemansa profeetta, joka Moi nähdä
peitetytkin synnit. Tämä seikka sekä Vapahtajan puhe tuosta
merkillisestä Medestä, jota sammuttaa jauon ijantaiktiscsti, si-
mat maimon makuutetuksi siitä, että hiiu oli tekemisissä pro-
fectcm kanssa; sen tähden sanookin hän: ~Herra, minä näen,
että sinä olet profeetta." Ia tämiiu keksittyäiin alkaa hiin ky-
sellä lesukscltu yleiviimpiii asioita; tno salassa, sydammen sy-
Myydessä uinllilema tarme oli herännyt. Ijankaikkisunden jano
polttaa tätäkin synnin ja hengellisen lian symiilti huuivoittu-
maa ja tahraamaa sydäntä. Vaimo alkaa puhua rukouksesta,
jumalanpalveluksesta, jouka suhteeu hiiu oli erhetykscssii, josta
ainoastaau Hän Moi päästää, joka oli taivaasta tullut ilmoit-
tamaan Isän Pyhää nmlvoa ja tahtoa meidän cmtnndestamme.
Hymii, että hän kääntyi lnottam lesnksen puoleeu, sillä aino-
astaan siten moi hän saada lvastanksm ja scllvikettii syntisille
mnnten seliviämättömiin, tajuamattomiin kysymyksiin. „Mei-
dän isämme owat tällä tvuorcllu (Garizimilla) kumartaueet ja
rukoilleet, ja te sauotte: Jerusalemissa on se sija, jossa pitää
rukoiltllincm." Tällä taivoin esittää hän snoraan, mitä tietää
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Jumalan Palwelutsesta, päästäkseen selwemmiille ja saadakseen
enemmän tietoja tästä tärkeästä kysymyksestä. Hän saatin.
Jesus sanoo: „Waimo, usko minua: se aika tulee, ettette tällä
wuorella ettekä Jerusalemissa Isää rukoile. Ette tiedä, mitä
te rukoilette, mutta me tiedämme, mitä me rukoilemme; sillä
autuus on juutalaisista. Mutta hetki tulee, ja jo nyt on,
että totiset rukoilijat rukoiletvcll Isää hengessä ja totuudessa;
sillä Isä tahtoo myös senkaltaisia, jotka häntä rukoilemat. Ju-
mala on henki, ja jotka häntä rukoilemat, uiden pitää hen-
gessä ja totuudessa hiillä rukoileman." Näiden yksinkertaisten
ja samalla symämielisten sanojen johdosta wastaa waimo:
„Minii tiedän, että Messias on tnlewa, joka kutsutaan Kris-
tus: koska se tulee, uin hän ilmoittaa meille kaikki." Hän
tietää siis Mcssiaksestakin, ja näistä sanoista kentiesi ivoimme
huomata häum aaivistaneen, että mies, jouka kaussa hän pu-
heli, oli juuri tuo Messias, jolta hiiu odotti tietoja kaikesta,
mikä wielä oli salattua ja peitettyä. Samoin kuin salama,
joka iikkiarwaamcllta kirkastaa synkän pilvitaivaan, paljastaa
Ivalollaan esineet, selkenee hänellekin totuus, kun Jesus sanoo:
„Minä olen se, joka sinun kanssas puhun." Mntta nyt, kun
opetuslapset pcllasiivcll kaupungista ruokaivaroinem, ei ivaimolla
enää ollut aikaa viipyä. Hän jätti ivesiastiansa ja kiiruhti
kaupunkiin levittämään tietoa tuosta merkillisestä miehestä,
jouka hän oli laivannut kaiwolla. „Tulkacll katsomaan sitä ih-
mistä, joka minulle sanoi kaikki, mitä minä tehnyt olen: olleeko
hän Kristus?" Suuri joukko kaupunkilaisia noudattikin hänen
kehoitustcicm ja läksivät katsomaan. Ihmisjoukkoja toisensa
perästä kiiruhti Jakobin kimolle; he eiwät menneet kummin-
kaan juomaan sitä wettä, joka aiuoastcmu hetkeksi sammuttaa
janou, ivaau elämän wettä, jota oli niissä sanoissa, jotka tul-
lvivat tuon lähteen luona istuivan miehen suusta. He löysi-
iviit lähteen, josta todella eloisaa, oikeata elämän wettä pulppusi.
Vielä hämärtäessä istui Jesus kaivolla tuo kuunteleiva joukko
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ympärillään. Jäipä hän pyynnöstä kahdeksikin Piimäksi heidän
kaupunkiinsa täyttämään Isän tahtoa, joka oli hänet lähettä-
nyt. Ia useat uskomat häneen tvaimon puheen tähden;
mutta wielä useammat sen tähden, että he itse tuulivat ja
tiesitvät, että hän oli totisesti Kristus, maailman Vapah-
taja. — Sydän ja ajatukset näihin tapahtumiin summattuina
me sacMuimme perin iviisyneinä ja janoisina tnolle kaipuumul-
lemme kaivolle, jossa toimimme mirkistäytyiviimme. Toivo
petti kumminkin kokonaan, sillä, ivaikka tamo oli 25 metriä
(84 jalkaa) syivii, ei siinä kumminkaan ollut wettä. Lähellä
sitä tavasimme erään fransiskaani-munkin, joka ystiiivällisesti
tarjoutui opastamaan meitä kaivolle, joka on muutamia aske-
lia tiestä, heti ivuorm jyrkänteen alapuolella. Tämä ystii-
lviillisyys näytti lähteiviin toivosta saada meiltä wähän rahaa
palkkioksi. Kaiwon yli on rakennettu kurjannäköincn, rikkinäi-
nen pieni kivirakennus, joka kentiesi on aikoinaan ollut jolle-
kulle Pyhimykselle pyhitetty.

Kamo itse on sytvemmällii rakennuksen alla. Mtiilviini
R. astui heti munkin atvulla alas, toivoen sacmcmsa sieltä
wettä, ja olin minäkin juuri aikeissa ryhtyä tähän waiwclloi-
seen yritykseen; mutta tiu huomasin, ett'ei wettä ollut lain-
kaan saatavissa, lnomuiu aikeestcnn, koska muuteukin moiu sil-
miisi nähdä kimon ympyriäisen aukon. Muntamia pikku ki-
viä pudottelimme sinne saadaksemme tietää, oliko se symii. Ia
omasta kokemuksestani min todistaa, että se tosiaan, kuten
mainiokin lesukselle sanoi, on hyivin syivii, koska lviipyi useita
silmänräpäyksiä, mnm kuin kuulimme pudottamamme kilven
paiskahtcmcm pohjaa wasten, joka tuntui olewcm lujaa kalliota.
Heti kaiivon ulkopuolella näkee oikealla pnolen laiveita maini-
oita, joiden takana ivoi erottaa kaksi kylää, joista toinen lic-
nee muinainen Sikar, nykyinen Askar, josta äskettäin mai-
nitsemamme waimo oli tullut kimolle wettä noutamaan. Kat-
sellessani näitä kenttiä, joilla nytkin hiljaisen tuulen tuudit-
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tama Milja kypsyi leikattatvaksi, muistui ehdottomasti mieleeni,
että nämät marinaankin olimat ne mainiot, joilla kypsynyt vilja
odotti leikkaajia silloin, kun Vapahtaja puhui tässä opetuslav-
sillem ja waimolle. Kenttä muistuttaa myös sitä tapausta,
kun Jakobin pojat paimensiwat laumaansa ja myilviit tvel-
jensii Josefin, joka sittemmin oleskeli Egyptissä (1 Moos. 37:
12—36).

Olimme siis pettyneet odottaessamme saatvamme lvirkis-
tiiivää wettä. Janon ja ylellisen ponnistuksen tviisyttiiminii
käännyimme lähintä kanpuukia kohti, joka oli uoiu V2 tumin
matkan päässä. Emme enää wiiwytelleet tarkemmin katselluk-
semme Josefin hautaa, joka ou muutaman miuuutin matkan
päässä pohjoiseen Jakobin kaivosta. Se on iviihäinen nelis-
kulmainen tvcllkeciksi silvuttu rakennus, joka muistuttaa muham-
mcttilaista rakennustapaa. Todennäköistä on ja niin olete-
taankin, että tämä on sama paikka, johon Josefin, Jakobin
pojan, luut asetettiin, kuu Israelin lapset olivat tuoneet ne
Egyptistä llMattlnm maahan. Kuolinvuoteellaan antoi, näet,
Josef Israelin lapsille käskyn: „lumala on totisesti teitä et-
simä, Miekäiit pois minun lnnni täältä" (Moos. 50: 25). „Ia
Josefin luut, jotka Israelin lapset oliwat tnoneet Egyptistä,
hautasivat he Sieniin, siihen pellon kappaleeseen, kuin Jakob
osti Hcmorin, Sienin isän, lapsilta sadalla penningillä. Ia
se tuli Josefin lasten perinnöksi" (Jos. 24: 32).

Kaupunkiin matkustaessa jää Garizimin muori lvasem-
malle ja Ebcll-lvuori oikealle. Kansiitnki, jonka nykyinen nimi
on Nablus — muinoiu oli se Sikem —, sijaitsee näiden
korkeiden Muorien mäillä mesiritkaassa ja hedelmällisessä laak-
sossa, jossa joka suunnalla on puu- ja hedelmätarhoja silmää
miehättämiissii. Kun ratsastimme kanpnnkiin, kuljimme cnsin
ohi erään sotilaskasarmin, jonka iviercssii ulkopuolella ou rikas-
metincn lähde. Aioimme ensin kulkea kasarmiu puolelta läh-
dettä, mutta eräs sotilashenkilö tilli uhkaamin liikkein käske-
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miiiin meitä ajamaan toista tietä kaupunkiin. Kaupunkiin tu-
lijaan tekemät nno rehelviit öljy-, viikuna-, ja oranssipuutarhat,
jotka seppeleen tawoin ympäröimät sitä, oikein hurmaaman lvai-

kutuksm. Joka taholla näkee moskeoita kusiukattoincen ja mi-
nareetteineen. Moskeoita lienee limultaan 5. Kanpnngin asukas-
luku nousnee noin 13—14 tuhcmtem, joiden joukossa ou
muutamia satoja kristittyjä ja noiu 150 samarialaista, jotka
omat jäännöksiä siitä kansasta, joka jo muinoin asui tässä Py-

hän maan osassa. Muut asujamet omat muhammettilcisia;
löytyypä joitakuita juutalaisiakin. Kaupnnki on myös erään
pcishan asuntopaikkana. Villakauppansa ja silkkitehtaidensa tiih-
deu on Nabluksella suuri merkitys: lähinnä Jerusalemia on se
macm sisäosassa olemista tärkein. Vilkkaan kanpan sekä lvil-
jawieii ja mesirikkaidm lähiseutujen amulla oivat sen asujamet
päässeet oikeiu hylvään Marallisuustilaan. Näytti aiuakin siltä,
kuiu köyhyys ei täällä olisi ollut niin silmiinsiistimä, knin mo-
nella muulla seudulla. Kokonaista kaksikymmentä lähdettä sa-
nottiin löytymän kausinngin alueella ja porinaa kuuluikin joka
taholta, minne main kääntyi. Asukkaiden ci siis tarvitsi koota
sadetvettii säiliöihin, kuten ludeassa. — Ratsastaessamme mg-
lantilaisem liihetyshnoneistoon, jonne Jerusalemissa tapaamamme
saksalainen lähetyssaarnaaja F. oli kutsunut meitä asumaan,
kuljimme ohi hautausmaau, joka sijaitsi kaupungin luoteisessa
laidassa. Tämä muistutti meille siitä leivosta, johon ne owat
tnlleet, jotka owat Herrassa nukkuneet. Puitten ja yrttitarhain
viehättämä tuoksu muistutti elosta ja kukoistuksesta tässä elä-
mässä ja nuo melucmcll, reuhaalvcll ihmisjoukot taasm, jotka
karsain silmin katselitvcll meitä, siitä leivottomuudesta, joka lvcll-
litsce tässä maailmassa. Tuntui tosiacm oikein suloiselta as-
tua lähetyshuoneeseen, jonka yksikerroksisessa kivirakennuksessa
täkäläisellä smrakunualla on kirkkonsakin. Huoneiden sisustus
oli yksinkertainen, mutta kauneuden aistia osottaiva. Saimme
taasen nähdä pöytiä, tuolia, sohivia ja sänkyjä, niin kuin si-
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lvistyneessii Euroopassa. Täällähän olimme saamat rauhassa
leivillä seuraamana yönä. O, mikä ero edellisen yösijamme ja
tämän Mäillä! Ehdottomasti tulimme tehneeksi ivertanksia,
maikka se olikin aivan tarpeetonta. Lähetyssaarnaajan routva,
jolle meillä oli mnkanamme kirje hänen mieheltään, joka oli
mielii jäänyt Jerusalemiin, otti meidät wastaan oikein harvi-
naisen ystiivällisesti, eikä hän ainoastaan sanoin osottcmut ys-
täwällisyyttäiin, ivaan myöskin työssä ja toimessa. Hän tunsi
hywin sikäläiset olosuhteet, lvuosikymmcniii knn oli jo elänyt
niissä, ja arwasi heti, että jano ja tväsymys rasitti meitä.
Sm tähden ivcllmisti hän paikalla kylmästä ivedestii, sokerista
ja sitruunamehusta suloista limonaadia ja tekipä heti tvnotem-
kin, johon saimme usettnu lepäämään. Kuikki sujui hauelta
hiljuuu ju tyynesti, mnttu kumminkin huolekkuusti. Hän osot-
tuutui tositnstityksi, joku ou tottunut pultvelmiuan muita Her-
ransa tähden.

Hetkisen lelvahdettyiimme lähdimme tarkemmin katselemaan
kanftnnkia ja sen ympäristöä. Itse kaupungissa ei ole juuri
mitään huomattaivaa: rakennukset owat kivestä, kadut ahtaita
ja likaisia, kuten tamallista itämailla. Kaikesta huomaa, että

runsaasti on sillä jo ikää. Kerta käivellessämme kaupungilla,
poikkesimme basaariiukin, joka yleensä on itämcialaisille lempi-
paikka, mutta Nllbluksessa ei kumminkaan ollut suuressa ar-

mossa. Jotenkin kemycsti puettu lapsijoukko ympärillämme Py-
sähdyimme erään basaarissa olewan lähteen rmnalle, jossa oli
runsaasti ivettii. Meidän siinä seisoessamme ammensi lähteestä
eräs mies wettä nahkasäkkiinsä, sitte tilli toinen, joka kaikkien
nähtiinissä otti tylivyn ammeessa, tvähintäkiiän ivillittämättii
katselijcllanmcista, joka seisoi lähteen .vierellä. Kaikki näytti
käytviin aivan luonnollisesti: samaa wettä, jota käytettiin am-
meessa huuhtelemaan lian ruumiista, samaa wettä vietiin nah-
kasäkeissä kotiin jnomaivedeksi. Puhtaudesta ei täällä uiiytetty
mmitenkaan juuri suurta huolta pitiiiviiu.
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Kaupungin ympäristö herättää eloon paljon muistoja mui-
naisilta ajoilta ja tekee pysymisen mikutuksm matkustajaan.
Garizimin ja Ebalin ivuorct kohoamat jyrkästi liimasta
kohti kaupungin molemmin puolin. Molempien nimet pakot-
tamat jokaisen ehdottomasti ajattelemaan aikoja sitten mielineitä
tcipanksia. Samassa laaksossa, näet, jossa nykyinen Nablus
on, sijaitsi muinoin Sikemin kaupunki. Luokaamme hetkeksi
katseemme kanpnugin mninaisiiiiteen, ennen knin jätämme sm.
Raamattu antaa siitä ihmeen silmän kuivan. Paikan historia
nlottnu Abrahamin, tnon snnren nskonsankarin, aikoihin saakka.
Herran käskystä oli tämä jättänyt Mesopotamian lähteäksensä
sille maalle, jonka Herra oli hänelle osottcmci. Hän ivaelsikin
„han>aan Sikemin paikkakuntaan, Moren lakeuteen asti" <1
Moos. 12: 6) Siellä näkyi Herra Abrahamille ja antoi hä-
nelle merkillisen lnpaukscn: „Sinnn siemmellcs annan minä tä-
män maan." Tämän ilmestyksen johdosta rakensi Abraham
alttarinkin Herralle.

Sittemmin mainitaan Sikemiii pyhässä historiassa, kuu
kerrotaau, että patriarkka Jakob palatessaan maanpaosta Meso-
potamiasta „tnli rauhoitettuna siihen kaupunkiin Sikem, joki
on Kaanaan maalla, ja sijoitti itsensä kaupungin kohdalle."
Hänkin „rakmsi sinne alttarin ju rukoili iväkelviitii Israelin
Jumalan nimeä" (1 Moos. 33: 18, 20.)

Tärkein tapahtuma Sikemin historiassa on epäilemättä
tumminkin se, josta kerrotaan 5 Moos. 27 ja Josuan kirjan
8: 30—34. Edellisessä paikassa kerrotaan, kuinka Herra Moo-
seksen lviilityksellä käski, että Israelin kansa, mentyäiiu lordaniu,
ylitse pyhään maahan, kokoontuisi juuri tähiiu laaksoon, ja että
puolet sukukunnista nonsisi Garizimin ivnorelle ja toinen Puoli
Ebcllille. Näillä tvuorilla seisoeu scnsilvat he kuulla Herran
käskyt ja kiellot ja wahwistaa ne sanoen: amcn. Jälkimmäi-
sessä raamatnnkohdassa mainitaan, että „losua rakensi Herralle,
Israelin Jumalalle, alttarin Ebalin ivnorclla, niin knin Mooses,
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Herran palwelija, Israelin lapsille käskenyt oli, niin kuiu Moo-
seksen lakikirjassa kirjoitettu on. Ia he uhrasiivat Herralle sen
päällä polttouhria ja kiitos-uhria. Ia hiin kirjoitti siellä ki-
iviin sen lain muodon, jonka Mooses Israelin lapsille kirjoit-
tanut oli. Ia koko Israel heidäu ivauhempaiusa, Piiämiestmsä
ja tuomarinsa kanssa seisoivat molemmilta Puolin arkin ty-
könä Pappein Leivitin edessä, jotka tantoiwat Herran liiton
arkkia, niin muukalaiset tuin kotonakin syntyneet, puoli heistä
Grisimin (Garizimin) tvuoren kohdalla ja toinen pnoli Ebalin
mnoren kohdalla, niin tuin Mooses, Herran pclltvclija, kiiskc-
nyt oli, ensisti siunaamaan Israelin kansaa. Sitte knnlntti
hän kaikki lain sanat, sinnankscn ja lironrsen, kaiken sm jäl-
keen, kuiu kirjoitettu ou lakikirjassa." Tuo hetki mahtoi tosiaan
tnntna sanomattoman snnrmmoiselta kansasta, joka oli junri
Mallittamassa maata, jonka Herra oli lnwannnt heidän isil-
leen, heille ja heidän jälkeläisilleen. Molemmista joukoista
kajahti yksimielinen „amm", johon kaiku ivastasi kimmastakin
Ivnoresta, jotka ikään knin sisanllset toinen toisensa vieressä
kohosivat kohti kortmtta. — Smummnm olkoon tässä mai-
nittuna, että Garizimin ivuorelta (870 metriä korkea), joka
on hillan korkeampi tuin Ebcll, on lcmca näköala: idässä ko-
hoaa Gileadin ivnori, pohjoisessa Ebcll ja Hermon, lännessä
pilkottaa Välimeren pinta.

Sikemin historiasta Ivoisin wielä esittää iverism kerto-
muksen tiningas Abimclekistci (Tnom. 9: 6) ja mainita jota-
kin lvclltcllnnnan jakamisesta Salomon poikien, Nehabcamin
ju Icrobeamin Malilla (1 Kun. 12), mntta cdelliikerrottukiu
jo riittää huomauttamaan meitä, ett'ei tällä kanpnngilla ollut
niillaiin wähäpätöincn asema siihen aikaan, kuin Israel, Ju-
malan omaisundmkansa, sijoittui Kaanaan maahan.

Ohimennen mainitsin jo, että kanpnngin nykyisten asuk-
kaiden joukossa on myöskin jätteitä ivcmhoista samarialaisista.
Jokaiselle niillä tienoin matkustamalle owat ne wielä nytkin
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merkillisiä ilmiöitä. Heidän historiansa ulottuu kamvas euti-
siin aikoihin. Koskapa se waimo, jonka kesknstelnista lesuk-
sen kanssa Jakobin kaiwolla äsken kerroin, kuului uiihiu, tah-
don mainita jotakin heidän alkuperästään ja omituisuuksistaan.

Erityisenä kansana owat samarialaiset olleet siitä ajasta
asti, kun Assyrian knningas Sargon II (ww. 722—705 e.
Kr.) heti ivalta-istuimelle noustuaan ivcllloitti Samarian ja
siirsi suurm joukou muukalaisia sinue. Nämät siirtolaiset lai-
nasivat osaksi maahan jääneiden israelilaisten uskonnon; he
sekoittivat kiniininkin siihen pakanallisia ciriveluja, tapoja ja
muotoja. Heidäu uskoutousa oli siis juutcllaisuudm ja paka-
nuuden sekoitusta; itse kansakin muuttui sekakauscllsi, sitteu kuu
maahan muuttaneet siirtolaiset alkoivat solmia avioliittoja cllkn-
asukastm kanssa. „He pelkiisitvät Herraa ja painelivat myös
epäjumaliansa pakanain tcman jälkeen, kusta he tulleet oli-
wat." (2 Kun. 17: 24, 33.) Heidän keskuudessaan toimi
kyllä juutalaisia pappeja, ja nämät opettmcll heitä pcllivelemaan
yhtä ainoata Jumalaa, mutta Pakanallista epäjnmcllanpclllve-
lusta ei lvoitu siteillään kokonaan karsia pois. He hywiiksyi-
wiit ivaan 5 Mooseksen kirjaa ja muutamia ulkouaisia juuta-
laisteu tapoja. lumalanpalwelussiaikakseeu pyhittiwät he Ga-
rizimin ivuorm, knten selivästi huomaa tvaimou puheesta Va-
pahtajalle. Kuu juutalaiset palasivat Babeliu wankeudesta,
eiwät he tahtoneet lainkaan seurustella Samarialaisten kanssa,
kosta he peltäsiivät omaankin uskontoonsa tunkentulvcm jotakin
pakanallista ja tahtoivat tikin motomiu säilyttää itseusä ja
jumalanpalwelnksensa niin puhtaina ja saastuttamattomina knin
mahdollista. He asettnivcll täydelliselle ivastustuskannalle sa-
marialaisten suhteen ja osottiwat tämän kantansa jo Jerusa-
lemin temppeliä rakennettaessa. Samarialaiset tarjoutumat,
näet, auttamaan tässä työssä, mntta samat kieltiitviin wastaut-
sen. SanbaNtin johdolla koettiwat samarialaiset wiikiwcll-
lalla estääkin Jerusalemin muurim tekemistä (uoiu 440 e.



Samarialaiset. 171

Kr.). Kuu ei heidän sallittu yhtyä rakentamaan temppeliä Je-
rusalemiin, limetviit he juuri tästä syystä rakmtcmeet Ga-
rizimin nmorelle pyhäkön, jonka sittemmin Johannes Hyrtinns
hävitti ivnonna 129 e. Kr. Kiiwaana pysyi wihanielisyys
juutalaisten ja samarialaisten ivillillii Kristuksen aikoihin asti.
Sanaa „samaricllainm" käyttilvät juutalaiset pilkkauimeuä,
kuteu sellviisti uäkyy loh. 8: 48. — Huolimatta aukaista
waiuoomisista oivat samarialaiset kumminkin pysyneet erityisenä
uskonnollisena lahkokuntana meidän aikoihimme asti. Nykyään
ei sentään löytyue tämän lahkon jäseniä muualla kuiu Nab-
lukscssa, jossa heillä ou oma syuagoogcmsa cli jumcllanpallvelus-
huouemsa. He owat cnllaria monotcistcjä (yhdeujumalanpal-
wclijoita) ja knwainpalwelnksm wihaajia, nskowat hywiii ja
pahoja henkiä olewan olemassa, kuolleiden nouseman ylös ja
Messiatsen ilmestymän 6000 muodm knlnttua maailman luo-
misesta. Viettiimätpii he juutcllcistm sabbatia ja muita juu-
talaisia juhlapäiviä, muideu muassa pääsiäisjuhlaa uhrcllm pää-
siäislampaan Garizimin mnorella. Sitä nhrcllessa lienelvät
jnhlamenot hymin omitnisia, ja uhraamisenkin säilötään käymän
niin raamatunmukaisesi kuiu mahdollista, 'ice olisimme kyllä
olleet tilaisuudessa uiikemiiäu näitä juhlamenoja, jos olisimme
miiviihtiincct smraaman päimän Nabluksessa, sillä pääsiäislam-
mas piti tmrcistettamau jnnri saman päimän illalla, jonka
aamnna me lähdimme kanpuugista matkoihimme. Me emme
luulleet lvoimammc lykätä lähtöämme kokonaista Piimää eteen
päin, koska tahdoimme miettiä leivollisina funuuntain Naza-
rctissa. Sittemmin kumminkin kaduimme tätä seikkaa, kuu
huomasimme, että olisimme kyllä erityisittä ponnistnksitta ennät-
täneet suiinuiitcii-allmuksi Nazcnctiiu. — Maiittakoou sama-
rialaisista wielä, että heillä ou myös sakrcnumttiua ympäri-
leikkaaminen ja että heidän keskuudessaan on sallittu naida kah-
desti, siinä tapauksessa, ett'ei ensimmäisessä avioliitossa ole ollut
lapsia. Minmäiscn papin virka on perinnöllinen. Hcidiin huos-



172 Sebastije eli Samaria.

tassacm tväitetiiiiu olewan wiiden Mooseksen kirjan ivanhimman
käsikirjoituksen. Professori Orelli mainitsee kirjassaan „siyhästä
maasta", että hänen onnistni saada nähdäkin tämä käsikirjoitus.

Tuossa kestiystiiwilllisessci liihetyshuoueessa olimme saa-
neet lelvillii yömme tyynesti ja nanttinect ranhaa, jota kyllä
jo olimme kciwannectkin. Sen tähden olimmekin erittäin kii-
tollisia isäntäiväcllcmme, knn senraaivcina aamnna k:lo 8 läh-
dimme matkalle. Sinä piimänä oli meidän ivaan 7 tuntia

rcllsastettawa. Olimme jo ratsastaneet noin kaksi tuntia ohi
nseidcn kylien, kuteu Nufidian, SanMau, V6t Useuiu, Böt
Ilan, ja seudulla, joka euimmiteu oli hywin lviljeltyii ja jossa
kaikkialla näki runsaasti puita, kun edessämme korkealla kum-
mulla kohousi muiuaium pääkaupunki, Samaria, cli nykyincn
Sebastije, josta näkee lalvecllti ympäröiiville seuduille. Nel-
jännestunniksi pysähdyimme sinne, oppiaksemme tnntemaan tätä

paikkaa, joka historiallisessa suhteessa on tärkeiiarwoinm. Ny-
kyään on se ivaan pieni kurjannäköinm kylä, jossa elelee noin
300 asukasta. Ne oivat muukalaisia kohtaan hywin ilkeitä,
jonka tähden täytyykin olla lvaroillaau seurustellessa heidäu

kanssaan. He myymät mielellään „wanhan-aikuisia" kaluja ja
rahoja ja tvaativcll niistä hyvinkin kalliita hintoja. Mutta
warallian saa hytvin olla, sillä he saattalvcll pitemmittä mutkitta
ryöstiiäkiu mcllkustajcm. Tuo mainitsemani prof. Orelli ker-
too eräästä tällaisesta epämiellyttämästä tapuhtnmustu hänen
käydessään kylässä. Me puolestamme emme lainkaan ryh-
tyneet kauppoihin heidän kanssaan. Mitään mnuta mcn-
nittaivaa ei tässä paikassa ole, kuin ristiretkien aiknism kris-
tityn Johannes-kirkon jäännökset ja niiden vieressä muhammct-
tilainen moskea. Nykyinen Sebastije ei olekaan aiwan samalla
paikalla, knin muinainen Samaria. Kun olimme kulkeneet
kylästä wähän matkaa, näimme lvasemmalla pnolen rivin kor-
keita pyliviiitii, jotka selwäiin osottiwat, että muinainen Sama-
ria oli ollut sillä paikalla, siis lvuorm huipulla. Pylwiiidm
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luki on nykyään 15; ne todistamat vieläkin jälkimaailmalle,
että kaupunki, joka tässä uljaili, oli suuri ja mahtalva. Mui-
takin raunioita on täällä herättämässä matkailijan hnomiota.
Katsellessaan näitä muhkeiden rakennusten ja taideteosten jät-
teitä juohtnu cpäilcmättii matkustajan mieleen tuo ennnstus,
jonka profeetta Mika lansui jnuri tästä kaupungista: „Minii
tem Samarian kiniraunioksi kedolla, joka pannaan viinamäen
ympäri, ja nieriän hänen tiwmsii laaksoon, ja särjen perus-
tukseen asti maahan. Kaikki heidän epäjumalansa pitää rikot-
taman, ja kaikki heidän palkkansa tulella poltcttaman, ja miuä
hänitiiu kaikki heidän limansa; sillä ne oivat porton palkasta
kootnt; sen tähden pitää heidän jälleen porton palkaksi tuleman."
(Mika 1: 6, 7.) Ei knkaan, joki ivaan on käynyt sillä Ivuo-
rella, jolla Samaria on sijainnut, ja hiljallem astuskellut sm
alapuolella olelvaan laaksoon, lvoi kieltää, että tämä ennustns
on käynyt sanasta sanaan toteen. Herra on totnutta harras-
tama sanoissaan, tnonioissacm ja teoissaan; synnin täytyy
saada ansaittu palkkansa, knn koston hetki on tullut.

Suuria muistoja liittyy Samarian nimeen; paljon syn-
nin tekojakin saastuttaa sitä. Katsaus kaupuugiu historiaan
saattaa meidät siitä makuutetuksi.

Kaupuugiu perustamisesta kerrotacm 1 Kun. 16: 23,
24 seuraamaa: „Asscm lundan kuninkaan ensimmäisenä muonna
neljättätymmmtii oli Omri Israelin kuningas kaksitoistcikym-
mentä ajastaikaa, ja hallitsi Tirzassa kuusi ajastaikaa. Hän
osti Sementti Samarian Mnoren kahdella hopeasmtnerillii, ja
rakensi muorelle, ja kutsni kaupungin, knn hän rakensi, Seme-
rin, muoren herran, nimellä Samariaksi." Tno Omri, joka
kaupungin perusti, oli kumminkin jumalaton mies, joka „teki
pahaa Herran edessä." Suurenmoisesi, muhkeasti elettiu kau-
pungissa, ylellisyydellä ei ollut mitään rajoja. Ei missään
muualla, kuin tuossa kaupungissa, jonka asemakin oli paljon
ihanampi, kuin Jerusalemin, ollnt niin paljon tilcnsnntta sil-
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mäin pyyntöön, lihan himoon ja elämän koreuteen, siellä knn,
näet, oli sunrmmoisia palatsia ja epäjumalain temppelejä.
Sattuivammin, knin profeetta lesaia 28: 1, ei ivoi knwclla
kaupunkia ja sen elämää. Hän sanoo: „Woi sitä ylpeätä juo-
puneitten krnunua Efraimista (Samariaa), jonka kaunis tin-
nia on pndonnut kukkainen, joka on ylemmäisellä puolella li-
hawata laaksoa, jossa he miinasta hoipertelemat." Voimak-
kaammin ei moi sm hiilviötä ja kutistusta euunstaa, knin sama
profeetta heti seuraamissa sanoissa: „Kcllso, mäkelvii ja ivoimal-
linen Herralta, niin kuin raesade, niin kuin mahingollinen tnuli,
niin knin Mesimyrsky, joka mäkemästi lankee, pitää mäkimallilla
maahan päästettämän, että jnopuneitten ylviii krunnu Efraimista
jaloilla tallataan. Ia ne hänen kunnianfa kaunistnksm pu-
donneet kukkaiset, jotka lihcMata laaksoa ylemmäisellä puolella
omat, pitää tuleman niin kuin se, joka marhain siivellä kypsyy,
jonka joku uiihtyänsii ja käsillä pidellessiinsii syö." Eikä ci-
noastaau lesaia maan profeetat Amos ja Hoseakin oivat lcm-
suueet tästä kaupungista tuomitsemia sanoja, ja heidän sano-
jensa totunden todistamat jälkimaailmalle rannioina makaamat
kaupungit. Tämän kaupungin historiaan liittyy läheisesti tnon

surullisesi kuuluisau Ahabin, Onnin pojan ja seuraajan, elä-
mäntöin.. Tämä Ahab nai Sidonista Pakanallisen kuninkaan
tyttären, Isebelin, joka toi Millanaan Israelin kansan kes-
kuuteen Bacllinvcllmeluksm. Tälle epäjumalille rakennettiin
temppeli ja alttari Samariaan (1 Kun. 16: 31, 32.) Vai-
keata on nyt enäiin tarkemmin määrätä, missä tämä temp-
peli sijaitsi.

Monta kertaa piiritettiin tätä kaupunkia. Jo knningas
Ahabin aikana kotosi Benhadad, Syrian kuningas, kaikki sota-
mäkmsii piirittämään Samariaa, ja häneen yhtymät kaksinel-
jättillymmelitii kuningasta. Ihmeellisesti pelasti Herra kau-
puugin kiimmintii sillä kerralla. Kuristuksen aika ei ollnt sil-
loin mielii tullut (1 Kuu. 20.) Tässä kaupungissa oleskeli
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silloin taas, kun sitä toista kertaa piiritettiin ja toivat ajat
koittivat, snuri profeetta Elisa, Elian seuraaja. 2 Kuu. 6
ja 7 mukaan sai kanpnnki silloinkin kokea Inmalan laupeutta.
Lopulta kumminkin, knn synninmitta oli kiikullaan, ja Juma-
lan hytvyyttii, armahtaivaisnutta, pitkämielisyyttä ja armoa hcll-
iveksittiin, koitti kaupungille samoin kuin koko kansallekin Hei-
niön piimii. Assyrian kuningas Sargon II ivcilloitti ja hä-
ivitti kanpnngin wuonna 722 ennen Kristnsta. Tosin se sit-
temmin rakennettiin Niidelleen, mutta toiseu ivuosisadau lopulla
e. Kr. hävitti sen perinpohjin Johannes Hyrkanns. Vuonna
63 e. Kr. jontni Samarian maakunta roomalaisten haltuun,
ja entisen pääkansinngiu limitti uudestaan roomalainen sota-
päällikkö Gabinins. Keisari Angnstns antoi tiimiin ftäiikan-
pnngin ivnonna 30 e. Kr. lahjaksi Herodes snurelle, joka an-
tajaa knnnioittaakseen kntsni sen Sebastijeksi ja kaunisti ko-
meilla rakennuksilla. Mutta ivaikka hän sijoittikin sinne suu-
ren sotajoukon, ei se enää entiseen mahtalvnuteeusa kohonnut;
uaapurikaupunki Nablus pääsi, näet, tvoitolle. Kundennelle
wnosisadalle saakka j. Kr. oli Sebastijessa piispanistuin. Pe-
rnstivatpll ristiretkeläisctkin näille sendnin hipsiaknnnan, mntta
se ei kumminkaan kauwcm pystyssä pysynyt.

Tämän kanpnngin historia todistaa siis Inmalan armosta
ja laupeudesta, mutta toiselta puolm osottaa se myös, että
autina owat ue tuomiot, joiden alaisiksi synti ja lviiiiryys saat-
taivcll. Jumalan sanan totnns esiintyy taas tähänkin paikkaan
nähden niin selwiinii, ett'ei yhdenkään pitäisi sitä epäillä.

Mc jätimme Samarian kukkulan ja ratsastimme eteen
päiu määrättyä päämäärää kohden. Ihii ihanammaksi mnnt-
tni sentu ja runsaammalta uäytti kasivullisuus; me saaivuimme
wiljawillc paikoille, joissa lähteet ja loriseivcll ojat kostuttiivcll
maata. Milloin knljimmc lvnorien rinteitä ylös, milloin tilki
tiemme alhaalla laaksoissa, joissa wilja tähkäsiiiismii aaltoili, jopa
joskus hedelmöiviiuäkiu. Siellä täällä näkyi arabicllaiskyliä iha-
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nim,rehemim puitten mäistä, jotta ympäröimät ivuorten rinteitä.
Seutn kuului muinoin Efraimin sukukuutaan ; patriarkka la-
kobiu siunaus lepää mielii jossain määrin siinä. Päästyämme
yhdelle näistä muorista, sitteu kun olimme puolentoista tuntia
ratsastaneet, näimme etäällä suurm-Hermonin mallisen hni-
pun, joka toto komeudessaan näytti oleman aivan lähellä, Maikka
me olimme siitä ainakin kolmen Päimän mutkan Päässä. Il-
man selkeyden tähden näyttää kaikki oleman hymin lähellä.
Erään Djeba nimisen kyliin läheisyydessä pysäytimme Heino-
semme, siinä knn oli runsasmetinen lähde, josta raikasta mettä
michättiivcisti kumpueli, ja suuret lviikuuaftuut, joita oli koko-
nainen mctsistö, tarjosivat suloista suojaa paahtaman aurin-
gon helteeltä. Puikki oli aiwan kuin matkustaivaisia warten
tvcllmistettu suurus- ja leposijaksi. Vatscm lvacllimukset ja
iviisymys cllkoiivcllkin jo hyvinkin tuntua. Ihauammassa ruoka-
salissa oleu tuskiu milloinkaan syönyt, kuin tässä loriselvan
lähteen reunalla suuren iviikunapnuu alla, jonka sakeat oksat
antoiivcll rnnsciasti siimestä meille tikille. Ensin tuo hylviin-
makuinm kahtvi, jota emme juoueet talvallisista pienistä ku-
peista, ivaan suurista liikkimitoista, ja sitten rnoka wahwisti
ja lvirivotti rnumiin ja sielnn woimia. Aterioidessunnne ko-

koontni ivähitellen ympärillemme joukko pieniä kauniita Poika-
lapsia, jotka tietysti kaikki kerjäsivät „bachsehisch." Pojat nau-
roivat hyivin ivallisesti, knn kcllselmcll meidän syömistapaam-
me, ja heidäu silmäyksmsä meidän laitoksiinme ilmaisiivat il-
man pyytiinättäkin, että he toiivoivcll niistä saamansa wähän
maistaa. Hetkisen jälkeen saapui myös muutamia täysikäisiä
miehiä, ja heidän ohessa manha waimo, joka näytteli meille
hywin muodostettua salvi-astiaausa. Hiiu kertoi, että samoja
savi-astioita/ joista hän oli tuonut yhden näytteille, kuljetc-
taau aina Stambnliin (Konstantinopoliin) asti, jossa hän it-
sekin sanoi terran käyneensä. Lipeämpikielistii ivaimoa en ole
juuri milloinkaan tawauuut: puheen ainetta ei häneltä puuttu-
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nilt silmänräpäykseksikään koko aikana, knn miiivyimme miiku-
uapuuli alla. Hauen pnhelunsa loppui, uiiu kuin ennakolta-
kin moi artvclla, kerjäämällä meiltä rahaa. Kerjääminen on
helmasynti, josta ci juuri kukaan ole ivapaa tässä maassa.
Msin pienet lapsetkin, jotka tuskin mielii osaamat sanoa „isii"
ja „iiiti", ymmärtämät kerjätä; he kurottuivat pienen, likaisen

kätensä ju sopertaivat, Maikka tosin suurella maimalla ja epä-
selwiisti, sanan „bachschisch."

Hyivin tarwitsemamme lepo-aika oli päättynyt ja me jä-
timme paikan, maiksemme llman kaipnutta; sillä raikkaan Meden
juouti ja puitten siimes oliwat snuresti virkistäneet mitä ju su-
lostuttaneet silmiämme ja mieliämme. Ilomielisinä pitkitimme
matkaamme näillä ihanilla smduilla, joilla iviljarikkaat pellot to-
distamat maan oleman moimcllasta ja asukkaiden nutteria. Me
kuljimme sitten pysähtymättä sivn monien paikkojen, joista mai-
nittakoon Dotau, joka raamatullisessa suhteessa ansaitsee huo-
miota. Siellähiiu Herra Prof. Elisan pyynnöstä löi syricllai-
sct sokeudella, niiidm ollessa sodassa Samariaa ivastaan (2
Kun. 6), ja teki siten niiden ihmeen sekä ilmoitti kcnkkivcll-
tansa ja lempeillensä. Samalla paikalla, jota sijaitsee ahtaassa
wuormsolassa, tapasi Josef weljmsii paimentamassa karjaa, kun
hän isänsä käskystä meni heitä katsomaan, ja siellä hänen lvel-
jensii myivät hänet ismaililaisillc, jotta lveiiviit hänet Egyp-
tiin (1 Moos. 37).

Ennen knin olimme snapnneet seuraamaan majapaikkaan,
cllkilvut „drugomuuni" ju „mukuri" riidellä keskenänsä, kumpa-
uenko kuhdestu edessä olewustu tiestä olisi oikea ja suorin.
Riita päättyi siten, että dragomacmi, jota me senrasimme, rat-

sasti yhtä ja mukan toista tietä. Ia nyt alkoi kilpailu, kum-
pcmenko heistä ennättäisi ensin kylään. Pian selliisi nyt, sa-
moin kuin monesti ennen ja jälkeen, että mukan, tuo ivanha
Muhammed, joka lukemattomia kertoja oli kulkenut tätä tietä,
oli oikeassa. Vaikkii hiiu luullaksemme sauottaivasti rimtiinyt,
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saapui hän kylään ennen meitä, jotka tallin ivoimin hätyy-
timme Heinosiamme kiirehtimään. Suuresti olimme me kini-
ininkin loitolla siten, että meidän kulkemamme tie meni läpi
ihanien maisemien, pitkin miellyttätväii laaksoa, jossa alvantui
uäkyttiimmc mouta kännistä näköalaa ja imutkin tarjosivat

runsasta siimestä.
Ollessamme Mielii Ivähäu mattiu päässä Djennin in

kylästä, johon aijoimme smracMaksi yöksi, huomasimme jo etäältä
sellaisia pnita, joita emme wielä tähän asti matkallamme ol-
leet nähneet, nim. palmuja sateiue, kummallisine lclllvoinem.
Paikan nimi oli En-Gannim siihen aikaan, kun Israelin lap-
set omistivat maan. Sc kunlni Isastirin suknknntaan, ja
oli tnnncttll suuresta hedelmällisyydestään (Jos. 19: 21; 21:
29; 1 Moos. 49: 15). Että paikka nytkin ou hedelmällinen
ju sen ohessa ivesirikas, huomaa helposti katsellessa ympäris-
töä, jossa lähteet ja ihanat puutarhat wichättäwiit mcllknstajan
silmää. Kylässä on noin kolme tuhatta asujanta, joista suu-
rin osa on milhammettilaisia, joilla on ainakin taksi mos-
keaa, toinen suurempi ja toiuen pienempi.

Illalla, knn annnko oli laskenut ja täysikuu kelmeiillä
lvcllollacm lvcllcisi kauniin iltataivaan, menimme lähemmin tar-
kastamaan Paikkaa ja kansan tapoja. Sitä ennen olimme hank-
kineet itsellemme yösijaksi yksinkertaisen salvimajan, joku suu-
ruudeltaaii ei ivoiuut ivertoja ivetiiii sille huoueelle, joka meillä
oli Djifnassa. Iltakämclyllämme tyläu likaisilla kujilla olimnle
tilaisuudessa tarkastamacm kausau käyutiä moskeassa. Kaikki
miehet olimat saapuneet kotiin päimän töistä ja malmistautui-
wcll menemään leivolle. Mntta sitä ennen piti heidän toimit-
taa iltarnkonksmsa moskeassa, joka sijaitsi kylän toisessa syr-
jässä. Me senrasiinlne heitä aina moskean sisäänkäytiiivän
lnoksi. Sisäänpääsy moskeaan oli meiltä kielletty. Esikarta-nossa pcsiivät kaikki itsensä sunressa lähteessä, jonka jälteen he
menivät itse pyhäkköön ja yhdistyivät siellä iltarnkoukseen, joka
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kesti uin kaksikymmentä minnlltiu. Iloisina ja laskin keske-
nänsä leikkiä palasivat he sieltä snnrissa joukoissa illalliselle,
joka odotti heitä kodissa. Verrattoman ahneesti he syöksyivät
ruociu tinppnnn: yksikään ci ollut, näet, syönyt eikä jnonnt,
sitten kun cnnilko nousi aamusella. (Ramadau, mnhammetti-
laisten paaston-aiti, joka kestää kokonaisen kuntauden, oli al-
kanut lcnmautaina Huhtikuun 19 pmii t:lo 6 illalla. Sil-
loin ci ole kenenkään lnva syödä, jnoda eikä polttaa tupakkaa
cmriugou ollessa tamaalla). Illallium kesti, niin sanoaksemme,
aamnun asti. Jön käyttämät hc paaston-aikana taivallisesti
samalla latvalla kuin piimiin muina kuukausiin. Läpi koko yön
kuulimme hirmnista metelöimistä, puhetta ja laulua, joka teki
sm lvaikutuksm, ett'ei meille tnllnt uni silmään. Paitsi ta-

lvclllisia ivercn-imijöitä, oli nyt tullut häiriötä lisäämään tno
metelöiminen, joki teki nukkumisen mahdottomaksi. Mitään
pelkoa emme sentään tuuteueet, Ivaikka huoueeu olvea ei lvoitu
lukita. Varmuudm innoksi annoimme tosin dragomaanin,
kaikki puolnstus-aseet tvieressään, maata aivan otven alla;
mntta, jos jokin tvaara olisi uhaunut, olisi hän ollnt viimei-
nen meitä puolustamassa, sillä hiiu makasi huolimatta kaikista
eliiwistii niin sikeessä kuiu kaikkein parhacmimassa ivuoteessa
ainakin. Hän oli ivarmaankin tottunut uäihin yöivieraisiin:
ne eiwät näyttäneet hiiiritseiviin häntä wähintäkään. — Joka
ivaan pääsee arabialaisen majaan, hänen ei yleensä tarvitse pel-
jätä päiillekarkaustci. Arabialaisten kesken on, näet, tvieracin-
waraismls hywin korkeassa annossa. Vaikkakin olisit joku hä-
nen ivihollisistansa, niin, kun sinun ivaan on onnistunut päästä
hänen kattonsa alle, pitää hän welwollisuntenansa suojella sinua
kaikesta tvaarasta. Wieraanwarcnsuus on syiviiiin juurtunut
häum sydämmeenfä, se ou yksi hänen uskontonsa kauneimmista
ohjeista, jota wastaan hywin harivin rikotaan. Sm tähden woi-
pikin mmlklllainen arabialaisen halwan katon suojassa turtvallisesti
heittäytyä lewolle, jos hän ivain mnnten woipi nanttia sitä.
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Lauwcmtcilia 3 p. Toukokuuta lähdimme liikkeelle hywin
aikaisin. Satulaan istuessa oli mieli alakuloinen ja rnumis
iviisynyt: yö kun oli ollut letvoton ja nneton. Ainoa mikä
antoi jonkinlaista lohdutusta, oli toivo wielä siuii päivänä
päästä Nazaretiin, jossa anniimme saamamme lemahtaa
ei ainoastaan seuraaman yön, maan mielipä koko suunnntainkin.

Djmuiiiiu kylän jätettyämme saamiimme pian Palestii-
nan snurinmcllle lakeudelle. Kysymykseemme, mikä sen nimi
on, saimme dragomaanilta lvastcnllseksi, että se on lesreelin
lakeus eli, uiu kuin maan asukkaat sitä uyt kutsumat,
Merdsch ib n Amir. Kntfutaan sitä raamatussa wielä Es-
dreloniksi jaMcgiddoksi. Sitä ympäröivät koillisessa Ga-
lilean maakunta, idässä pikku-Hermou ja Gilbocm wuoret, joit-
ten takana, Jordanin toisella puolella, häämöttää Gilcadiu wuori,
liinuessä taascn Karmcl ja ctelässä ja lounaassa Efraimin wuo-
riseläuue. Aiuakiu ucljä tuutia kuluu lakeuden poikki ratsas-
taessa. Se on kauttaaltaan hyivin viljaivaa. Molcunnin puolin
tietä rehottamat mainiot, joilla Milja parhaallaan hedelmöi. Sil-
mämme kohtaa kaikkialla kyliä, joissa asnu toimeliasta, ahkeraa
kansaa. Tähän tasankoon liittyy suuria historiallisia muistoja
sekä mninaisilta että uudemmilta ajoilta. Syystä moiti sanoa,
että se on ollut Palestiinan tappelukmttä. Se ou aikojen

ivaihdellessa saannt olla sotatantereena, ja siinä ou taisteltu
monta mainiota taistelua, joissa Merta on ivnotannt virtanaan.

Jo „tuomcnim aikana" mainitaan tätä tasankoa sotatante-
reena. Siellä asumat kauanecllaiset, jotka suurine sotalvoi-
mineen ja rautalvcmnuinem olivat israelilaisten tvaarallisia
nihollisia. Jos. 17: 16 sanotaan: „Kananecllaisilla, jotta
asuwat maan laaksoissa, on rautaivaunnt, ja Beth-Seanin
asnwaisillll ja hänen tyttärillänsä, ja lesrcelin laaksossa
asimcisilla." Eräällä näiden kananealaisten knninkaista, ni-
meltä Jäbin, joka asui Hazorissa, oli Sissera uiminen sota-
päällikkö; tämä asui Haroset- Gojimissa ja waiwasi Israelin
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lapsia kaksikymmentä wuotta, koski he oliwat tehneet pahaa Her-
ran edessä. Debora profetissa, joka silloin oli Israelin tno-
marina, määräsi, Herran käskystä, Varakin kymmenen tuhan-
nen miehen kanssa menemään Taborin ivnorelle ja sieltä käsin
hyökkäämään Sisseraa ivastaan. Siinä syntyi tappelu, iverta
virtasi, ja Israel »voitti taistelnssa, jonka jälkeen Debora ja
Varat wcisasiwcll Jumalan kunniaksi tuou ihanan kiitosivirren,
joka wielä on lucttalvana Tuomar. k. 5 l.

Sm jälkeen knn israelilaiset oliivat lvoitcmeet kananea-
luiset, tunkeusi kansoja idästä, jotka taus kowasti waiwasiwat
heitä; midianilaisia ja amalckilaisia ne olimat. Nämä me-
nettelitvät niin hnrjasti, että hämittilvät Miljankin, joka kasmoi
mainiolla. Näitä millejä joukkoja wastaan, jotka oliivat aset-
tautuneet Icsreelin laaksoon, meni Gideon johtaen wcllittna
joukkoaan ja woitti midianilaiset kowan tappelin jälkeen (Tuom.

k. 6, 7 l.). Ia samalla paikalla ivoitti Daivid amalekilaisct
(1 Sam. k. 30 l.) Mainitulla tasuugolla lvoittimat filistea-
luiset onnettoman Saul kuuinkaan. Epätoivoisetta asemastaan
lopetti mies parka itsensä syöksyen miekkaansa, sitten knn aseen-
kantaja oli kieltäytynyt pistämästä häntä kuoliaaksi (1 Sam.
k. 31.) Siellä kuoli luuduu maltukunuuu kuningas Ahusiu
Jehun pahasti haamoitamana (2 Kuning. 9: 27.) Siellä
sai myös sinitiaisten kuuingus losia kuolit haamau tappelussa
farao Nekoa ivastaan. Myöskin roomalaisten ja ristiretkien
ajalta tietää historia monesta tappelusta tällä tasangolla. Ia
undennnan ajan historia kertoo ranskalaisten Napoleon Bona-
penten ja Klebcrin johtamina Hnhtik. 16 v. 1799 siellä moit-
taneen monimertaisesti suureminan tnrkkilaisen sotajoukon. „Tälle
tasangolle omat siis juutalaiset, pakauat, sarasemit, kristityt
ristiretkeilijät ja antikristilliset ranskalaiset, egyptiläiset, persia-
laiset, drnsilaiset, tnrkkilaiset ja arabialaiset, siis sotilaita kai-
kista taimaan kannen alla asntvista kansoista, asettaneet telt-
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tcmsa ja nähneet sotalippunsa Taborin ju Hermonin kasteen
kostuttamina." (Clark).

Tämän tasangon reunalla oli Nabotin lviinitarha, jotu
julma Isebel uin kowasti halnsi, että hän, woidakseen tyy-
dyttää himoaan, tahrasi kätensä Nabotiu lviattomalla iverellii.
Siellä oli Ahabin ju Isebclin hulvilinna (1 Knning. 21),
jossa Jumalan tuomio hirmuiseua kohtasi Isebeliii tämän ja
monen muuu jillmau työll ja epujumulteu pulmelemism tähden
(2 Kun. 9.)

Sekä raamattu että historia autaa siis kaikk.ua aikoina
jokaiselle, luuttu crittäintiu matkustajalle, aihetta miipymiiän
ajatutsiueeu tällä tasaugolli. Tuutui kummalliselta kulkea juuri
millä paikoilla, missä koko kansojen ja niin monen yksityisen
henkilön kohtalo on ratkaisin miekka kädessä, missä Israelin
Inmella, Kaikkivaltias, ihmisten mihamielin ja katkerina merta
mnodclltaessa, on johtannt taistelemien kohtalon. Nykyään on
hiljaista tasangolla: ratsastaessamme sen poikki näimme ainoas-
taan mnutamia Hentilöitä, jotka joko matkustivat päinvastai-
seen suuutacni kuiu me tai toinielivat maatöissä. Omituista
oli nähdä, miten kivctöntii maa ou tällä tasangolla; ja missä
paikoin sc ci olc wiljeltyii, siinä taslvaa korkeata ruohoa. Itse
ratsastus kiivi joutuuu, koska emme lainkaan kohdanneet noita
Palestiinassa niin tatvullisiu tvustntsiu. Mutta eipä sittenkään
tasanko näyttänyt tahtowan itinä losipna. Pimi-Hermou ja
Tabor jäiwät oikealle, kun wihdoinkin lähestyimme sen laitaa.
Jo loitolla näkyi lvcllkeita kattoja, joiden oppaamme sanoi kuu-
luivat» Nazaretin taloihin. Sen kanpnngiu asema ou todella
omituinen; se on rakennettn lvnorelle, eikä sitä kiniininkään
matkustajan silmä juuri uiie. Ihmeellinm tunne walloitti
minut, kuu aloimme nousta muorelle, jolla kaupuuki sijaitsee.
Ajatukset ja kuvittelut, jotka minulla lapsuuteni eusi hetkistä
saatti oli ollut Nazarctista, alkoivat käydä yhä sellvemmitsi.
Nouseminen kiivi hitaasti, tnn lvnori oli niin jyrkkä ja kiwi-
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nm, että hetvostemme oli waikea suoriutna. Auringon säteet
pilwettömiiltii taiwaalta nekin puolestaan lvcikuttivat, että »vä-
symys ja jano rupesivat minua loivasti lvaivaamaan. Sen
tähden hartaasti toivoinkin lepoa ja wirwotusta. Kuuma
auriugon paiste keskellä Päivää ja kuuden tunnin ratsastus te-
kivät koko ruumiin hirlveiin araksi. Mutta siitä huolimatta
oli mieli cmoinna ulkoa päin tuleiville lvaitututsille. Halum-
me, terrcm saada astua tiihiiu kaupunkiin, oli nyt tyydytetty,
eikä waiwojemme palkka ollutkaan ivähiiinm. Olihan lesns
maan päällä tvaeltaessacm niin monta, monta kertaa jaloillaan
polkenut tätä samaa luuorta, jota myöten me nyt hitaasti rat-
sastimme. Itse kanvnllli on siveän ja känniin neitosen kal-
tainen, joka on jäänyt yksin asnmaan. Sen asema korkeiden
wnorten keskellä ja kumminkin niin Piilossa ihmisten katseilta
on ivclltcma. Kauuis, suuremmoiien Tabor, jolla tammimet-
sää kosivaa, kohoaa siitä ivacm puolentoista tunnin matkan
päässä, itään kuiu erakko tasangolla.

Eusiinmiiinen hnolemme kaupllntiin tnltua, jossa sano-
taan olewan 3 tai 4 tuhatta asukasta, suurimmaksi osaksi kris-
tityllä, oli yömajan hankkiminen. Mutta siinäpä jonduimme
pulaan. Olimme toivoneet sacmamme asua sikäläisessä fran-
siskaaui-luostarissa, wacm se oli mahdotonta, kun kaikki paikat
oliwat täynuii englantilaisia ja ranskalaisia pyhiinlvaeltajia,
joita päivää mmn oli tullut kaupilllkiiu noiu 500.

Piiiwystiijäuä olewa muutti, jota sujuwasti puhui satsaa,
otti meidät ystiiivcillisisti wastaan ja wei lvierasmajaan, jossa
hän ivarsin kohteliaasti tarjosi meille hyiviiii iviiniä, joka suu-
resti tirkisti meitä; mutta asuntoa hän ei sanonut lvoivausa
cmtaa meille. Kenties oli syy hänen epäiiiviiiin käytökseensä
meitä kohtaan osaksi siinä, että olimme protestantteja. Kaikki
majatalot kaupungissa oliwat täpötäynnä. Ensi silmänräpäyk-
sessä arivelimme, pitäisikö wielä samana päivänä ratsastaa Ti-
borille; mutta pelkäsimme, että siellä ivoisi käydä samalla ta-
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Malla, sillä meille kerrottiin, että sinnekin oli saapunut sadot-
tain pyhiinlvaeltajia. Ia miten oli siinä tapauksessa käypä
pyhillepomme Nazaretissa, josta jo edeltäkäsin niin paljon
olimme iloinneet. Vihdoin onnistui meidän saada majaa eng-
lantilaisen lähetyssaarnaajan asunnossa, jonka omct meille ys-
tävällisesti aivclltiiu, maikka hän itse sillä kcrtaa oli matkoilla.
Iloisina siitä, ettemme tarminnect jäädä tcimasalle seuraamaksi
yöksi ja piimäksi, asettausimine hänen mierashnonecsemsa niin
mnkamasti, knin asianhaarat sallimat. Syötyämme yksinkertai-
sen atrian nanimme hetkisen lepoa, knnncs päimän knnmin
aika oli ohi. liilkcm puolmftäimän tcimme pitkiin kämelyret-
ken ympäristön muorille. Läntem päin kaupungista, aiwan
sen läheisyydessä, kohoaavi eräs jotenkin jyrkkä wuori. Tämän
me tvalitsimme ensimmäisen waellutsemme päämääräksi emmekä
tatnneet tätä wcllintaa, sillä näköalat siitä juuri owat mitä
luujimpin ju kuuueimpiu koko „pyhässä muassa."

Vuoren kukkulalla oli muutamia puolitekoisia kmiruken-
nuksia; niissä asni eräs mies kolmen tyttärensä tiussa, jotti
ystäwällisesti tarjosivat meille istuimia ja kukkasia. Mies oli,
jos oikein ymmärsimme häntä, kristitty arabialainen, joka oli
jäänyt leskeksi ja eli yhdessä kolmen tyttärensä kanssa, jotka
näyttivät liiellyttätviltii ja ystiivällisiltii naisilta. Hän kertoi
meille olleensa 20 lvnotta kristittynä ja asettauneensa asumaan
tälle knkknllllle, että alati saisi nanttia yksinäisyyttä ja olla pii-
lossa muilta. Aiwan luonnollista on, että lnunkalaisia kum-
minkin nsein on käynyt ja kiiyvi heidän yksinäisessä asunnos-
saan. Se kai lienee ollnt syynä siihen, että kuitilla talon asuk-
kailla oli niin hieno, sujnma käytös, kuu mierasmarcisuudm
harjottamiucn tuli kysymykseen.

Meidän aikamme meni kumminkin mimmiisi katsellessa
ihunoitu, laajoja näköaloja, joiden jonkossa Välimeri ja
Kar mel etunenässä wetiwiit huomiomme puoleensa. Parin
tviikon kuluttua näimme täältä taas tuou merm, jolla olimme
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mattnstcnieet öitä ja päiwiä päästätsemme siihen maahan, jossa
nyt olimme. Tällä kertaa Piiilyi sen pinta tyynenä kuin ku-
ivasin. Sieltä näkyi lvcllkeita purjeita ja useita höyrylaivoja,
muutamat liikkeessä, toiset aukkuroitnina satamassa. Katselles-
sani tuota tunsin lvienon tnnlahdnksen koti-itatviiii sydäminessäni.
Auringon säteet loivat lämpöistä wciloa, snloisia pnrpfturawiwah-
dillsia sen siniselle ulapalle, ja wärim waihtelu oli werrattoman
kaunis. Ah, miten monen monta kertaa, ajattelin, lienee Je-
sus pitkät ajat oleksiessacm tässä hiljaisessa, syrjäisessä kaupun-
gissa Galilean ylängöllä tältä samalta tvuoreltn katsellut tuota
suurta, ihmeen ihanaa merta ! Eiköhän Vapahtaja usein liene aja-
tellut, miten sanansaattajat .vastaisuudessa weisivät civankeliumiu
hänestä, ihmiseksi tulleesta lumalau Pojasta, tuouue mereu
takaisiin maihin, tinlvas, hyivin kantvas joku maailman ääreen.

Välimeren rantamaalla kohoaa K arm e lin wnoriselänne
niin mahtaivuna ja majcsteetillismii, cttä sc ehdottomasti we-
tää pnolcmsa matknstajan huomioi». Ptolemaisiu kaupuilgiu
nierellii olewan merenlahdelmau cteläsiwulta lähtee tämä ivuo-
riseläune, joki aikoiuaau oli Asseriu ja Isaskariu fuknkun-
tien rajana. Sittemmin erotti se Galilean Tyrnksm cllneesta.
Meillä ei ollnt tilaisuutta kiilviiistä tällä ivuorella, koska sel-
lainen matka olisi wimyt ainakin päimän määrätystä ajas-
tamme. Sen tähden halusimme hartaasti Nazaretiu kukkulalla
seisoessamme painaa Karmeliu tuman mieliimme niin tarkoin
tuin mahdollista. Ia muoria katsellessamme esiintyivät raa-

matussa kerrotut tapahtumatkin sielnn silmien eteen eläminä.
Tnona tyynenä iltahetkenä, knn aurinko loi omituisen tikkaan
hohteen muorille ja lacllsoihiu, tuutii tuin olisimme eläneet noi-
den asiain tapahtuessa, jotka omat yhdistettyinä Karmiin ni-
meen. —- Jo siitä seikasta, että profeetta lesaia mainitsee Kar-
miin tannmtta yhteydessä Saronin kanssa (les. 35: 2), moi
päättää, kuinka erinomaisen kaunis tuo wuori mahtoi olla.
Sm metsällä peitetyt huiput, joilla seisoessa näki joka taholla
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wiljawii, wesiritkaita laaksoja ja ihailin maisemia, tarjosiivcll
paimenillekin rehemiä syöttömuita. Paljon oleskeli siellä myös
erakolta ja Pakolaisia (Amos 9: 3; 2 Knn. 2: 25). Vielä
nytkin kislvaa Karmelillu siellä täällä sielväii metsää, Mielii
moi se yhä metiiii kcmucudessu merioja useimmille pyhän maan
paikoille. Korkendeltacm on se 1750 jalkaa yli merenpinnan.
Vuodesta 1826 ou siellä ollut luostari, jouka kaunista ase-
maa suuresti tiitetäiiu; siiuii kehutaan myös mnnkalaisia koh-
dcltaman erittäin ystämällisesti.

Mnistettalvin tapahtnmc» Karmelin wnorella on se ihme,
jonka Herra teki käyttäen .välikappaleenaan Prof. Eliatc», jonka
koko elämäkin ja tcot oliwat läpeensä ihme Inmalan omaisnu-
denkansan historiassa. 1 Knn. 16, 18 ja 21 kerrotaan, että
kaikki lerobecnnin jälkeiset Israelin knninkaat tekivät pahaa
Herran edessä ja väliviivat eväjnmalia. lumalattomimpia
niistä oli Ahab, joka otti emännäksensä Sidonin knninkaan
tyttären, Isebelin, hyivin miekkaan ja jnonikkaan naisen. Ahabin
ja Isebelin aikoina alettiin Israelissa Palmella Vaalia. Ei
milloinkaan ollnt pakannndm tinhistns niin silmään ilmaan-
tmnit, kuiu tämän kuninkaan aikana. Israelin Jumalasta ei
mää lvillitetty. Hänen sijaansa asetettiin Bacil. Pian kohosi
Samariassa alttari ja temppeli tämän kuumaksi ja satakuuta
pappia uhraili hauelle. Mutta silloin astuu esiin profeetta
Elia, tuo Jumalan konlussa taswcllettu ja hytvillii hengen lah-
joilla Ivarnstettn mies, äkkiä kuin salama synkältä tamacllta.
Ia tvoimakkacisti taistellen kansan epäjnmalanpalwelnsta was-
taaii onnistuikin hänen saada jiiincllcllon knningas kutsumaan
kansa ja Vaalin papit Karmelin ivnorelle, jossa sitten oli piiä-
tettälvä, tiimpiko oli oikea Jumala: Vaaliko lvi Abrahamin,
Isakin ja Jakobin Jumala, sekä kumpaako Israel tahtoi Pal-
mella. „Lähetii siis uyt kokoomaau minnn tyköni koko Israel
Karmelin ivnorelle, ja neljäsataa viisikymmentä Vaalin Pro-
feettaa ja neljäsataa metsistöin profeettaa, jotka syömät Ife-
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belin Pöydältä." Näin käski tno mahtaiva profeetta ja uhmai-
lelvan kniiintaan täytyi inttämättä totella. Israel ja epäju-
malan papit kokoontuivat Karmelille. — Vielä nykyäänkin
osotetcian matkustajille heidäu kokouspaikkcmsa. Sm uimi on
Mahrakci ja on se koko wuoriselänteen korkeimmalla kohdulla,
josta on hywin lawea näköala joka taholle. — Ankarasti maa-
li profeetta kansaa tekemään päätöksensä. „Kninka kanman", sa-
noo hän, „te onnutte molemmille puolille? Jos Herra ou Inmata,
niin maeltcllaat hänen jälkeensä, mntta jos Bacll, niin tvcielta-
kacll hänen jälkeensä." Mutta kausa maikenee; se huomaa teh-
uemsä lväiiriu, mutta ei moi asettua mielii Herran puolelle,
sillä ei ole rohkeutta tarpeeksi. Silloin tuo Elia esim erään
ehdollisen: „Minä olen ainoasi jäänyt Herran profeetoista,
mutta Vaalii proseettoju ou ueljäscllaa miisikymmmtii miestä.
Niiu autakaat uyt meille kaksi kalpea ja antakacll heidän wa-
lita toinen ja hakata kappaleiksi, ja pankaan pnitten Päälle,
mutta ällään siihen panko tulta: ja minä otan sen toisen kal-
pein ja panen myös pnitten päälle, ja en pane siihen lnlta.
Ia huutakaat te teidän jnmalaime nimeä, ja minä hnudan Her-
ran nimeä: knmpi Inmclla wastcia tulen kuutta, hän olkoon
Jumala." Ia ivastcllen: „Se on oikein", snostnikin kansa hä-
nen ehdotukseensa. Herran piti siis tulen-merkin kautta lnotet-
tcuvasti todistaa itsestään ja siten saattaa Israelin tekemäiiu
rcllkaisewau päätöksen.

Uhraaminen alettiin. Vaalin papit ottivat kalpein, tvcll-
nlistivcll ja hunsilvat Vaalin nimeä huomenesta siuolipiimiiän
asti sanoen: „Bacil, kuule meitä!" Mntta Ivastansta ei Bacll
ivoinut antaa. Knn jo puolipäivä oli, pilkkasi heitä Elia ja
sanoi: „Hnutakaat wahwasti; sillä hän on jumala, hiiu ajat-
telee jotakin, eli ou jotakin toimittamista, eli on matkalla, eli
jos hiiu makaa, että hän heräisi." Ia he hnusiivat suurella
iiäuellii ja lviileskeliviit itseänsä mcitsillii; mutta lvastausta ei
lvaau kuilluuut. — Kuu puolipiimii jo kulunut oli, otti Elia
kaksitoista kiveä, rakensi niistä alttarin ja teki tuovan ympäri.
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Sitten hakkasi hän kalpein kappaleiksi, pani sen puitten päälle
ja antoi kaataa wettä, kunnes kuoppakin täyttyi. Sitten ru-
koili hiiu: „Herra, Abrahamin, Isukin ja Israelin Inmclla!
Ilmoita täiiiiviinä, että sinä olet Israelin Inmclla ja minä
sinnn pclltveliasi." Ia heti lankesi Herran tuli ja poltti polt-
touhrin, puut, kilvet ja mullan, ja nnoli weden knopasta. Knn
kaikki kansa näki sen, lcmkesmcll he kasinoillensa ju sanoivat:
„Herra on Jumala, Herra ou Jumala." Niiu oli siis päästy
piiätöksem. Elia sanoi: „Ottakacll Vaalin profeetat kiinni."
Pian nämät lvangittiinkin ja otettiin sittemmin hengiltä.

Kannel ou siis wuori, jossa Herra, kaikkivaltias Ju-
mala, ihmeen kautta saattoi kansansa huomaamaan, että Hän
on oikea, totinen Jumala, jota aiuoclla on palweltawa, mntta
että mnut owat kuolleita epäjumalia, jotka eivät lvi mitään
wcistunsta antaa iwiitkä auttaa hädän hetkellä. Kaikkivallan
ja armon ihme oli se, minkä hiin ivalitun Profeettansa Elian
kautta teki. Mutta Hän osotti myös wanhurskauttausa siten,
että kaikkien Vaalin pappien täytyi pahuutensa palkaksi kärsiä
kuolema.

Toiuen tapaus, josta on tässä kohden mnistutettcma, löy-
tyy kirjoitettuna 2 Kuu. 4, jossa kerrotaan, että profeetta Elisa,
woimalliseu Elian seuraaja, oleskeli Karmelin wuorella, kun
eräs sunemilainen waimo, jouti huoneessa Inmalan mies jon-
kun aikaa oli asunut, tuli hauen luokseen pnhnmaan mnrhees-
taan. Knolo oli näet temmannut lvaimolta pojan, ja siitä
hiloissaan tnli hän etsimään lohdutusta, vieläpä pyytämään
Elisaa herättämään lasisen kuolleista. Hän mmi Karmelin
ivuorelle, tarttui Jumalan miehen jalkoihin ja rukoili apua su-
rullisessa tilassaan. Profeetta lähetti silloin vcllivelijansa Ge-
hasin tvoimon asuntoon ja käski häntä panemaan Elisan sau-
man pojan kasinoille. „Mutta pojan äiti sanoi Elisalle: niin
totta knin Herra elää ja sinun sielus elää, en miuä päästä
sinua." Hän tahtoi kaikin mokomin profeettaa itfeii tulemaan
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mnkana. Ia hän nonsikin, mmi ivimon kanssa ja hcriitti
hänen poikansa kuolleista.

Edessämme levisi siis Karmelin wnorijono ja Välimc-
ren ihunu wedmkulwo. Tuo uuköula oli uiin wiehättäwä ja
snnrcmmoinen, että meidän oli lvaitcu siitä kääntää katsettamme
ja lähteä pois. Mc nautimme sauomuttomasti nndcstaan ja
taas nudestaau katsellen ihanaa näköalaa. Ia silmätessämmc
seutua ympärillämme näimme kaikkialla runsaasti mouiuaisia
kauniita kukkaisia, jotka koristivat hedelmällistä maata. Tämä
ympäristökin herätti meissä mnistoja Pyhästä kertomuksesta.
Samallaisia ihania, mutta kuihtumia kukkasiahan oli täällä,
tällä wuorella, taiminut, pnhjmnnt ja wuosi wnodelta kautta
ivuosituhuuteu ihastuttanut »natkailijan silmää. Eiköhän Jesus
useiu niinä monena wuoteua, joina hän asni Nazaretissa, ime
tvaeltauut juuri tällä wuorella, uäissii laaksoissa, poimitut
uäitä samoja kukkasia ja myös nauttinut uidcu katoamasta
tauueudcsta? Saaruaawathau uekiu wuosi wnodelta kantta
wnositnhanten sekä tämän elämän katocmaisnutta että toiselta
pnolen ylösnousemista tämäu jälkeen; ivuosituhansia owat ne
olleet ja oivat imeläkin todistuksena Jumalan kallkivallasta,
hyivyydestii ja rukkuudestu meitä ihmisparkoja kohtaan. Eikö-
hän Jesus hywin nsein lime wctiiynyt näille muorille ja näi-
hin laaksoihin hiljaisessa rukouksessa seurustellaksem taivaalli-
sen Isänsä kanssa?

Aurinko oli jo mailleen »nenemäisillään, knn teimme läh-
töä siitä paikasta. Istiivii R:n teki mieli mennä kaulvem-
maksi katselemaan erästä komeata laitosta, joka oli saman ivno-

ren rinteellä eitä komin kaukana. Mutkukäsikirjasta päättäen
otaksui hiiu sm oleman englantilaisen laitoksen, jossa orpolap-
sia kaslvatetaan kristillisiksi ja siveiksi ihmisiksi. Hänen otcll-
sumismsa toteutuikin siellä käydessä. Hän kertoi palattuaau,
että hänet oli otettu y staivallisesti ivastaau. Minä eu mi-
nut seurata hillitä sinue, sillä päänsärky, jonka kuumuus ja
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edellisten Piimäin rasitnkset oliwat taottaneet, lvumusi minuu
koivcisti Hitaasti palasin ivnorelta siellä täällä lemahdellen sm
rinteellä kukkaisten keskellä, joita poimin mnntamia muistoksi.
Matkalla kohtasin mniitamia tvaimoja, jotka olkapäällä kantoi-
mat pikkn lapsiaan, ja sunremmat Pojat ja tytöt kulkimat jii-
lessä. He hnomasivat heti, että oliu ninnkalainen ja alkoiwat
kaikki kerjätä „bachschisch." Tämä itämaiden paha tapa oli siis
löytänyt tiensä hiljaiseen, syrjäiseen Nazarctiinkin, eikä tämä tie-
noo siinä suhteessa ollut pyhän maan muista puikoista poikkeama.

Kaupuukiin astuessaui tapasin erään kaiwon lnona useita
naisia, jotta kantoivat .vesiastioita päänsä päällä. He oliwat
cniminäksem aivan nuoria tyttöjä, useimmat jotmkin kauniita,
jopa tauuiimpia, kuiu mitä siiheu asti oliu uiihnyt koko Pa-
lestiinassa, siihen tillien Betleheminkin naiset, joita mcllknsta-
jat ylimalkaan kehntvell känniksi. Ilomielisiä hc näyttivät ole-
ivan, sen hnomasin heidän lystikkäästä puhelustaan toistensa
kanssa. Siistissä pninnssakin oliivat ja puhtaita aiwan mas-
ten tawallisuutta.

Kadut owat täsfäkiu kaupuugissa hywiu kapeita ja säiiu-
uöttömiä, ja siksipä on waikea löytää takaisin, joll'ei tarkkaan
ole katsonnt, inistä kohden läksi. Minä en ennen lähtöäni
wielä ennättänyt oikein hywin tntnstua kaupuukiiu, jouka ivuotsi
hairahduiukin lviiiirälle kadulle kaupuukiin tullessani ja eksyin
nihdin niin, ctt'en tietänyt, missä olin. Kysyä en ivoinut
tmeltäkääit, kuu m, näet, taitanut kieltä. Kimeltyäui pitkän
aikaa sinne tänne rupesi iviihitellm tuntumaan aika kamalalta,
kuu alkoi tulla pimeä. Oli oikein onnen pottans, että kum-
minkin vihdoin löysin englantilaisen lähetystalon. Siihen aut-
toi minua protestanttinen kirkko, jonka lähtiessäni olin tcirkcm-
nnt oleivan lähellä. Kohta kotiudnttnani palasi ystiivä Niin
retkellään ja tertocli, mitä uutta hiiu oli niihuyt. Siitä olim-
me yksimieliset, että huwimatkammc oli ollnt semmoinen, jotta
se oli jättänyt mielestä haihtnmattomia muistoja.
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Poissa ollessamme oli oppaamme, jota hylviu tiesi, että
uiiltämme edellisinä Päivinä oli tnllut nintasti sammutetuksi,
tvaluistcnnll illallisen semmoiseu, jotta ei paremmasta apua.
Hän oli jostakin hankkinut tuoreen lampaankäpiilän, jonka oli
paistanut ja sitteu toi sm sisälle panuussa kehittäen meitä
ottamacm käsille mukaua tuoduu tveitseu, jouka käyttämiseeu heti
ryhdyttiin. Toinen paistinpclla toisensa Perästä leikattiin ja
hätiisi. Lopetettuamme lausuimme hauelle suuret kiitokset tästä
atriasta, joka epäilemättä oli parhciu, minkä mouceu aikacm olim-
me syöneet. Vielä smraaivciksi aamiaiseksi pyysimme tnota samaa
hylviinmcikuista rliokaa, joka ei kummiukaati ollut lvoinut tuu-
mnudessa säilyä aiwan hymiinä. Halnlla odotimme seuraamaa
päivää, sunnuntaita, )onta siis saimme mieltää Nazaretissa.

Lepo oli meille jo suuresti tarpeeu. Oli tullut pimeä;
auriuto oli jo aikoja sitten luonut miimeiset säteeusä taupun-
kiiu ja seu tieuoille; sanomatou hiljaisuus mallitsi kaikkialla.
Iö ei meiltä knmmiiitaau tuluuut niiu hiljaisesti ja mielui-
sesi, kuin snotatva olisi ollut, sillä täiilläkiu syöpäläiset meitä
ahdistimcll. Licueekö suurempi iviisymys tai joku muu syy ivai-
kuttauut, että minä knmminkin nnkuiu joteukin ranhallisesti,
mntta ystämä R. ivcllitti aamulla, ett'ci häu ollut ollmkaan
nuttuuut eikä seu tiihdm moiuut oikein hymin. — Kumpikiu
olimme pahoillamme, ctt'ci taupnngissa pidetty jumalanpcllivc-
lusta semmoisella kielellä, jota me olisimme ymmärtäneet. Me
halusimme tnmpitin saada mieltää jumalailpalmclusta seuratuu-
nan kanssa ja liieniiume sen tähden läheiseen protestanttiseen
kirkkoon, jossa junialanpalmelusta pidettiin Arabian kielellä.
Kirkko on kookas, gootilaismnotoon tehty rakennus ja tekee juh-
lalliseu maikutuksm sisääntulijaan. Siellä oli sillä kertaa koolla
noin 100 henkeä, parhaasta Päästä nuorisoa ja lapsia siisteissä
pumnissa. Koska jumalanpalmelus oli cllkannt ennen meidän
intoamme, emme oikein saaneet selkoa, mitä kirkto-käsikirjaa
siinä seurattiin, knn lisäksi kieli oli tnntcmatonta. Veisun oli
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lannista ja sointnwaa, aiwan toisellaistci, knin mitä maan asuk-
kaiden keskuudessa oleksiessa tcmallisesti kuulee. Sm säkeet oli-
wat lyhyitä ja rytmillisiä. Paitsi iveisnusem otti seurakunta
osaa myös tekstin lukmisem siteu, että käytettiin wuoroluke-
mista. Seuratuunan pallvclija eli se, jota johti jumalanpal-
welusta, luki yhdeu lnärsyn, ja seurakunta luki semacmau, ja
sillä tawalla jatkettiin tekstin loppuun; sitten seurasi lyhyt se-
litys. lumcllanpalivelns kokonaisuudessaan teki hywiin ivaiku-
tnksen: siinä ilmaantui lämpöä ja hartautta.

Kirkosta menimme roomulaiskatoolisecu luostariin, joka epäi-
lemättä on suurenmoisin rakennusryhmä koko kaupuugissa. Siiuii
on kirkko, jolla on nimi „Marian ilmestyskirkko." Sen
sisällä on luola, jossa ueitsyt Murtuu sanoiaau ottaneen ivas-
taan enkeli Gabrielin, jota toi hauelle tuon ihmeellisen ter-
lvehdyksm, että hänen piti tulla Jumalan ainoan pojan äidiksi.
Lnola on 25 jalan pitninen ja 10 jalan lelvyinen, ja kaiken-
moisia kalleuksia ou käytetty sen toristamiseksi. Kaksi pilaria
osottaa paikkaa, missä Maria seisoi kinmnellessacin tuota ihmeel-
listä terlvchdystii enkelin suusta. Kaupuugissa ou sitä paitsi
uähtiiwiinä „losefiu työhuone", „Maricm keittiö" ja Kristuk-
sen pöytä"-tasipeli („Mmsa Christi"-kappeli), jossa wiimemaini-
tnssa alttarin edessä on pöydän kultainen kallio. Tällä pöy-
dällä on Kristns „turmeltumattoman muinaistarun" nnllaan
syönyt opetuslastensa kanssa sekä ennen että jälkccn ylösnou-
semistaan.

Merkillisyyksistä mainittakoon wielä synagooga, johon Je-
sus ensi kerran opettajana esiintyessään mmi sabbatin piimänä
ja nonsi lukemaan profeetta Icsaian kirjaa, joka hänelle an-
nettiin käteen. Hetki, jolloin hän siitä luki nämä sanat: „Her-
ran henki on minun päälläni, sen tähden on hän minun ivoi-
dellnt ja lähettänyt minun saarnaamaan köyhille hylviiii scmo-
mclla, parantamaan särjetyltä sydiimmiä, saarnaamaan lvcm-
geille lnnastusta ja sokeille näkönsä jälleensaamista, särjetyltä
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»vapailleen saattamaan, saarnaamaan Herran otollista touotta",
ja sitte selitti ju sowellntti sanat näin: „Tänii päivänä oli

tämä kirjoitus täytetty, kuiu te nyt kuulette", hetki, jolloiu tuo
tapahtui, oli syrjäisen, huonomaineisen Nazaretiu asukkaille
todella juhlallium ju tärkeä hetki. „Kaikti autoivcllkiu hauelle
todistuksen ja ihmettelivät mitä armou scmoja, kuin hänen
snnstansa läksivät." (Luut. 4: 16—22).

Knn Palasimme tältä kiivetyltä, oli jo pnolism aika.
Kummins alkoi käydä sietämättömäksi, sillä „sirokko", tno knnma
tuuli, jota jotcnum matknstaja lämpimissä maissa pelkää, oli
jo edellä pnolenpäivän alkanut puhaltaa. Sen cdcllä oli lcll-
katyyni, jonka ei sanottu euuustcman hyivää. Sai siinä rnn-
mis kestää hikitylivyn toisensa perästä, jotka loivasti iviisytti-
wät. „Sirokon" noustessa on aina knnmetauti tarjoua, joka
alkaa ankaralla tvatsatnvnlla. Kun 010 Nazcnetissa alkoi käydä
tukalaksi, heräsi meissä halu Päästä ylempiiu seutuihin, joissa
toitvoinnne lvileyttii ja wirkistystii. Päätimme siis jälteen
pnolensiiiilvän ratsastaa Taborille, jonne oli ainoastaan kahden
tai kolmm tuunin matka.

Vaan ennen knin, lukijani, seuraat minua sille ivuorelle,
muistelkaamme wielä jotclliu Ncizaretia koskeivaa, siitä kun ei
ole uiii helppo erota. Hänlmästyttiivää on, »nitcn lapsisiuo-
len tawoin tätä paikkaa kohdeltiin ivanhan testamentin Pyhissä
kirjoissa lverrattnna Indean ja Samarian maatnntiin ja niissä
oleiviin smtuihin. Profeetat eiwät tiedä kertoa ainoastakaan
ihmeellisistä Inmalan armotyöstii tällä smdnlla; ei ainoatakaan
suurta Jumalan miestä ole lähtenyt sieltä. Syyttä ei siis Na-
tanael kysynyt Filip pu t sel ta: „Tnlleeko Nazaretista jota-
kin hytviiii?", tnn hän jillkimmäiseltä sai tnnllu: „Me olemine
sen löytäneet, josta Mooses kirjoitti laissa ja profeetat, lesuk-
sen, Josefin pojan Nazaretista. (loh. 1: 45—47). lesnk-
seu .vaelluksen aikana sunotuan wielä tästä paikasta: „Ei yh-
täkään profeettaa ole tähän asti tnllnt Galileasta." Kenties
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oli tämä seutu, merrattuna lumatun maan toisiin Umoihin,
tunnettn huonomaiieiseksi. Ia tnmminkin oli juuri tästä syr-
jäisestä, hiljaisesta, mähiiisestä kaupungista maailman ivalkms
tulema ja lemiämä yli koko maau piiriu. Ennustajan silmällä
oli profeetta jo muosisclloja ennen nähnyt sen tulemisen. Sa-
moin knin miiinais-aika hcllweksi Sebnlonin ja Naftalin maata,
samoin oli tulema aika kuuuioittama jiirmm rannatsc kulkemaa
tietä tällä puolen Jordania, pakanakansojen Galileaa. „Kansa,
joka pimeydessä »vaelsi, näki suureu malkendm, ja, jotka asui-
mat kuoleman marjon maassa, niiden ylitse se kirkkaasti pais-
taa." (les. 9: 1). Nazaretin maltens on malcissnt maail-
maa kohta kaksituhatta muotta, ja sen säteet omat mallaaman
lämmön moimlllla ja kirtkandclla tnnkmneet sen rumempiinkin
osiin. Ei tuo tvalkcus imeläkään ole tukehtunut eikä sannnu-
nnt, maan se lewiää yhä kaumemmaksi. Ia mihin ikinä se
pääsee tnnkmmaan, siellä herää kurjissa, miheliiiisissii ihmissy-
dämmissä uusia ijaukaikkisuudeu eloumoimia. Tämä walo, joka
on syntyään taivaasta, on sen Jumalan lähettämä, joka asnn
malkmdessa, johon ei yksikään ihminen moi tulla, ja jouka ty-
könä ei ole lvcllkmdm ja pimeyden muihetusta. Eikä tämä
mcllo samnni, maau mcllaisee heitentymättömän kirkkaana ijun-
kaikkisuudesta ijankaikkisuutem. Sillä Nazaretissa syntynyt
Jesus Kristus on olema aurilla, jouka loiste ja kirkkaus kaikki
mittaa uudessa taivaassa ja uudessa maassa, jota me lupauk-
sen mukaau odotamme, sitä piimänä, jolle ci tule iltaa ja jota
ei seuraa yö.

Kun päimän kuumin aika oli ohi, nonsimme raivakasti
ratsaille, ehtiäksemme Tuborille ennen iltaa. Ennen kuin ui-
man poistuimme kuupuugistu, pysähdyimme kunnuiikiu sm poh-
joislaidalla n. k. „Marian lähteen" tykönä, jossa lviimyimme
muutaman silmänräpäyksen. Lähteellä on osaksi kivinen katos;
moimattaasti suihkuaa mesi tortvesta. Lähteen ympärillä seisoi
joukko nuoria naisia sumi-astioiueeu, joita he kantamat pää-
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laellaan niin taitamasi, ett'eiwiit tarvitse käsien apnc», ja odot-
tiwat wuoroansa päästäkseen täyttämään astioitaan. Oli aika
hanska nähdä heidän lvicllontu iloisnnttuun. Moni on sano-
nut, ja onhan lnnltalvacllin, että lesns usein on noutanut sa-
wi-astiallism wettä tästä lähteestä. Sivnmennessii täytti myös
meidän „mukarimme" astiansa ja tarjosi meille jnoda tuota
wirkistäwää, raikasta wettä.

Nyt aunoimme helvosteu hiljaa käydä ihanaa Taborin kohti,
jota jo kahtena piimänä tankaa olimme katselleet halullisin sil-
min. Tiellä, joku mniitumii puikoin oli hyivin huouou, ivii-
ivyimme noin kaksi tuntia. Sentn, jonka kantta knljimme, oli
tinnis, kaswullisuus paikoin reheivä. — Nouseminen ivnorelle
tatti meiltä hyivin hitaasti, ja oli se erittäin rasittcmaa sekä
Heinoselle että ratsastajalle. Vuoren rinne oli, näet, hywin
jyrkkä, ja sitä paitsi on sinne wielä tie kolvin kivinen ja rci-
waamcllon. Harmoin tapaa pyhässä maassa, jossa jcllkclliet
knmminkin ylimcllkain omat aiivau huonoja, tietä, jota olisi
ivllikecnnui tilkea, kuiu tätä. Hemoscn täytyy koko nousumat-
kau, jota kestää ivähiutäiu tuuuiu, hywiu warowaisena haes-
kella jalan sijaa kiivien iviilistii. Noin 300 metriä (1000
jalkaa) korkealla kohoaa lvuoren huippn aiwan yksinään lesreelin
tasangolla. Uhkealta ja majesteetilliseltii näyttää se jo kantaa
katsojan silmiin. Sen rinteillä kasivaa taajassa tammimetsää,
korkeaa ja matalaa.

Hywin ivaivacmtnneita olimme, tnn anringon lastun ai-
kaan jouduimme ivuoren kukkulalle. Siiuä on suurmlcinen
pinta-ala, jolla kaksi luostaria, toinen kreikkalainen, toinen roo-
malais-katoolinen, sijaitsee. Tiellä oli opas jäänyt kanivas jäl-
jelle meistä, hänen hcwosensa kun ei ollut niin tottunut tvuorta

kiipeämään tuin meidän ratsumme. Kosta emme tietäneet, kum-
paanko luostariin meillä oli suosituskirje", ratsastimme kreik-
kalaiseen, jonka Portit ystimiillisesti awattiiii meille, kenties
syystä siitä, että terwehdimme wastaau tulelvaa munkkia we-
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niijän kielellä. Ainakin kymmenen minuuttia odotimme luos-
tarin pihamaalla opasta, jota ei kuitenkaan kuuluuut. Työ-
lästyneinä turhaan odottamiseen ratsastimme takasin samaa
tietä, jota olimme tulleet, ja löysimme oppaan, jota ilmoitti,
että meillä toisessa luostarissa, jota olikin aiwan lähellä, suo-
situksen" takia oli odotettcmissa vieraantvarainen ivastaan-otto.
Ilomielin ratsastimme sisälle portista, ja eräs munkki, syntyi-
sin hollantilainen, joka puhui murteellista saksaa, otti meidät
hywin ystiilviillisesti wastaan. Onneksi oliwat taitti „pyhiin-
ivaeltajcll" Piimää ennen lähteneet luostarista, jotta olimme
aivan yksinämme ja saimme ivcllitc» parhaimmat matnusijat
luostarin tilcmassa vierashuoneessa. Lasillinen tvoimcllasta
niiniä, jonka luostarin-esimies itse, syntyisin saksalainen, tar-
josi meille, ivahnisti meitä sanomattomasti tukehduttcmassa

kuumundessa, jonka „sirokko" oli tuottanut. Mutta huoneessa
emme malttaneet tviiiviihtiiä. Istäiviillinm hollantilainen", josta
täällä oli tullut katootilainen munkki, tarjoutui hylviintahtoi-
sesti opastamaan meitä ihanalla Taborilla. Hän tvei mei-
dät ivcmhoille raunioille, joilta hän sanoi näköalan olewan
mitä suurmmoisimman ja laajimman. Siinä hän olikin ai-
wan oikeassa. Kiivettyämme raunioille ja jouduttuamme kor-
keimmalle kohdalle oli meillä maisemat mitä kauneimmat joka
taholla. Lännessä näimme Välimeren, jonka pinta nyt illan
tullen, samoin kuin edellisenäkin Piimänä, oli aiwan raswcllyyni.
Sen ääressä kohosi majesteetillinen, muistorikas Karmel, jonka
historian jo ennen olen kertonut. Aiwan ikään kuin jalkamme
alla, etelässä Päin, näkyi lesreelin laaja keto ja wähän mattan
päässä siitä huomasimme n. t. pimm-Hermonin. Tiimin» mno-
ren pohjoisella rinteellä saatoimme nähdä E ndori n ja
Nain'in, joita kumpaakin Pyhä raamattu kuivaa ihmeellisessä
matossa. Ne omat nyt maan pieniä kyliä. Jälkimmäisen asema
on hymin kaunis: se on tuuheiden Puiden ja vihertävien nil-
jaivainioiden ympäröimä.
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Endorin nimi herättää kammoa uskomisessa raamatnn-
lukijassa, se kun on niin likeisesti yhtyneenä tuon onnettoman,
Jumalasta luopuneen Sanl-kuuiukaan liiknttaivaan historiaan.
Siihen aikaan kun Israel, Saulin hallitessa, kiivi sotaa fi-
listecllisia wastaan, asui Eudorissa noitaivimo, jonka pno-
lcen Sanl hädissään kääntyi, knn pelko walloitti hänen sydäm-
me»»sä, ju »vaimo kntsui Sauliu pyyuuöstä esiin Samuelin
hengen, jotta Sanl saisi kysyä häneltä, miten sodassa oli käypä
(1 Sam. 28). Tämä Saul, jonka sama Samuel oli woidel-
lnt Israelin kuninkaaksi, oli kadottanut uskon elämään Ju-
malaan, ja nyt häum täytyi turtvautua seunnoisecu keinoon,
jonka Inmuta nimenomaan oli kieltänyt, nimittäin kuolleitten
hengiltä kysymiseen. „Ei yhtäkään pidä sinnn seostasi köyttä-
män, joka poikansa eli tyttärensä käyttää tulen lävitse, eli joka
on ennustaja, päimän ivalitsija, eli tietäjä, eli ivelho, cli lu-
mooja, eli noita, eli merkkein tulkitsija, eli joka jotclliu kuol-
leilta kysyy", oli Herra sauouut (5 Moos. 18: 10, 11).
Mutta kun Saul oli hyljännyt Herrau lumalau tahdon ja
nentvon, ja Herran Henki oli luopuuut hauesta, horjui häum
sydiimmmsä sinne ja tänne, ja hän haki epätoivossa jotakin
muuta tukea, mutta ei löytänyt.

Nimi Nain sitä mastoin johtaa mieleemme erään uuden
testamentin suloisimmista kertomuksista, jossa ajatus kcruaasti
lviiviihtiiä. Elvaukclistu Luukkas ou siiilyttiiuyt meille sm ker-
tomuksen eivankelinminsa 7 luin. Herra Jesus oli opetuslap-
siueeu matkalla Kaveruaumistci, hiiu kulki siis pohjoisesta ete-
lään Päin. Koska hän Namin kanpnngin porttia lähestyi,
kannettiin sieltä hantapaarilla nuorta miestä, jota oli äitinsä
ainoa poika, ja äiti oli leski. Paaria seurasi furema leski ju
finni joukko kcmfaa, joka, saattamalla kuonitta hautaan, osotti
myötätuntoisuuttaau. Kaikki itkivät, nyyhkivät ja lvcllittiivcll,
tntm on tapana siinä maassa, silloin tiu kuollutta kanuctaau
iviimeiseen leposijaau. Nnumissacllon lähtiessä kaupungin por-
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ilta tnlee sitä wastaan miesjoutko, jonka etupäässä kulkee hen-
kilö, joka sauojmsa ja woimallistm töitteusä takia jo ou tul-
lut laajalta kuuluksi. Tässä miehessä asuu elämä, ja hän
ivoipi paljaalla sanalla, joka lähtee hänen sinistään, hallita kuo-
lemaa. Hänen käskystään seisahtuu ruumissacllto. Hän pu-
huttelee eusiksi erinomaisen ystiiiviilliscsti ja lempeästi murheel-
lista, huolen paiuamac» äitiä, sanoen: „Elii itke", ja sitte win-
taa hän kuolleelle uuonllaiselle: „Nuorukaium, minä sanon si-
nulle, nouse ylös!" Kuollut uouseekiu ja rupee puhumaan. Ia
tuo heukilö antaa hänet äidille. „Pelt'o tuli kaikille ja he kuu-
uioittiwat Jumalaa, sauoeu: suuri profeetta on noussut mei-
dän sekaamme ja Jumala ou hänen kansaansa etsinyt. Ia
tämä sanoma knnlui hänestä kaikkeen Indeacm ja kaiken sm
likiniaakunnan ympäri."

Mutta palatkaamme taasen Taboiille katselemaan maisemia.
Etäällä kaakossa näkyy Gileadiu wuori sekä Gilbocn» se-

länne toisella puolella lordauia, joka suikerrellen tuin käärme
rieutiiii Kuollutta merta kohti. Pohjoisessa uähdääu osa Ge-
uezarctiu »nerta ja »vielä tuonnempana suureu-Hermonin ho-
pealle lvillähteleivii lnmikukkula. Ia wielä kanwempana hää-
möttää ihanan Libanonin uhkea lvuorijouo. Tnskin missään koko
Pyhässä maassa näkee ihanampia näkyclloja, kuin tältä »vuo-
relta; ne owat niin suuremmoisia ja laajoja, että eräs tcmska-
lcineu taiteilija, joka oli ollut siellä lviihiiä ennen meitä, ei
ollut sauonut saattatvansa maalata mitään, koska kaikki, mitä
hän näki, oli niin hurmacmaa, ettii hän lvoinut kiinnittää
huomiotaan mihinkään määrättyyn kohtaan, jonka hän olisi saat-
tanut ottaa lähtökohdaksi kuivatessaan maiseman kankaalle. Vielä
hämärän tullessa seisoimme ivanhan luostarikirkon rcnnioilla,
»vaikka ilma, wielä auringon laskettuakin, oli tuskastuttaman
lämmin tuon knnman sirokkotnulen ivcikntuksesta, jota yhä wielä
testi. Koko ajan olimme knin hikikylivyssii. Emme siis saa-
neetkaan wnorella nauttia toivomaamme wiileyttii.
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Olihan aivan luonnollista, että Taborilla oleskellesscmme
muistui elämäsi mieleemme tertomns Kristuksen kirkastami-
sesta (Mat. 17, Mark. 9 ja Luuk. 9), jonka erään, ainakin
kolmannelta muosisadalta johtuman, mninaistarnn uniaan luul-
laan tapahtuneen täällä. Ei ollenkaan kummastuta sitä, joka
kcrrau on käynyt tällä wuorella, että taru juuri siune sowil>
taa tuon ihmeellisen tapahtuman, jolloin Kristuksen jumaluus
tuuti läpi ruumiilliseu, inhimillisen »verhonsa, Mooses ja Elia
ilmestyivät ja pnhuiwat lesuksen kaussa, ja opetuslapset kuu-
liivcll ääum tuiivaasta. Itse paikka on erittäin sopiva siihen.
Ajatuksissa woipi aiwan asettantua heidän tilaansa silloin, kun
innokas, tulelvcm elämän lvoimallc» täytetty Pietari huudahtaa:
„Herrci! Meidäu ou tässä hylnii olla; jos tahdot, niin me
teemme tähän kolme majaa: sinllle yhden, Moosekselle yhden
ja Elialle yhden." Tuskin tarninnee hnomanttaakaan, että tä-
hän mninaistarnnn ei ole historiallista pernstusta. Se on
waan warmaa, että kirkastaminen tapahtui korkealla wuorella.
Pclljou on iviiitetty sitä ivastaan, että kirkastuswuori olisi ol-
lut Tabor, ja erittäinkin sen nojalla, että Tabor Icsnkscn ai-
kaan liiultcmasti oli tiheästi asuttu eikä siis lainkaan yksinäi-
nen paikka, jommoista tilaisuus sellainen, kuin kirkastaminen,
ehdottomasti lvacllii. Miten tämän asian laita oikeastaan lienee,
siitä lviiitelkööt tiedemiehet. Sen lverta lausuttakoon waan, että
mainittnuu muinaistaruun myös on syitä; luovihan se sitä
paise kauniin ivcllon lvnorelle.

Vasta hämärtäessä palasimme retkeltämme luostcnirakm-
nukseen, jossa iltanen jo odotti. Kun juuri olimme aikeissa
tiiydii nio'alle, tuli kolme katoolilaista pappia, synnyltään
ranskalaisia, jotka oliwat matkalla Damastutsesta Jerusalemiin
ja tietysti toivoivat scicmausa yösijaa luostarissa.

He oliwat testi-itäistä, iloista lviiteii, ja keskustelu illal-
lispöydässä meidäu kuussamme uiiytti heitä miellyttiiviin. Kieli
teki kiimmiillin haittaa, sillä he puhuivat ainoastaan ranskaa,
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eitä kumpikaan meistä ollut miu perehtynyt siihen kieleen, että
piihin olisi slijuniit maikcndetta. Oppaamme, joka näytti osaa-
man aiwan helposti ivaikka mitä kieltä, esitteli meidät oikea-
nskoisiksi katoolilaisiksi, ja se meitä kowasti harmitti. Ia ti-

toolilisiksi hän lunltaivasti sanoi meitä joka kerta, kuu wierci-
limme katoolilaisessa luostarissa. Illallispöydässä kilistelivät
papit useita kertoja kaussaunne ja toivottivat onnea matkalle.
He piimät meitä rakkailla uskolaisinaan kankaisesta maasta, ja
siihen luuloon he jäivät, knn erosimme toisistamme ijäksi Pii-
mäksi. Knn tnli pnhe Dllmaskuksesta, jonue meillä oli matka,
kertoivat he kamalan ja sunrta huomiota herättäneen tapauk-
fm sattuuecu siellä piimää cuum heidäu lähtöään: juutalaiset
muka olimat uskoumimmassa murhauuei kristityu lapseu. Me
eiilinc knnlminkaan Daniasknksccn tnltnamme knnllect mitään
tnosta hilliniitä herättäneestä tapauksesta. — Heitettyämme jäii-
hylväisct kättä lyödm ja toivottam toisillemme lumalau siu-
uallsta menimme kelvolle kokoomaau uusia lvoiniia kestääksemme
seurauwau päiwäu wuiwat.

Mnttu minulle kiivi yö rasittaivcllsi, ivaikka ivuode oli
mitä parhaimpia koko matkalla. Jo illallispöydässä olin huo-
manniit, ctt'en woinnt oikein hymin, ja leivolle mentyä sain
kärsiä koivin tuskia. Ne olivat tuon Palestiinan ilman-alassa
tawclllism ktilmetcmdin oireita, joka tähän ivuoden aikacm on
hywin ivaarallincn. Monta kertaa yön knlnessci, knn kiwut
karkoittiwat nnm silmistäni, tuli velottavia ajatuksia mieleeni.
„EntiiPii, jos sairastuisin, niiu että miuun täytyisi jättää mat-
kani kesken ! Entäpä, jos kuolisin täällä wierasten joukossa kcm-
taua omaisistani ja kotimaasta!" Knn sellainen ajatus tuntee
sydiimmeeu, tuottaa se tuskaa. Vaau Jumala on semmoisi-
ltakin hetkinä wahwa turlva; Hän ja ylsin Hiin lvoipi tnottaa
lepoa levottomuudessa. „Koska minä Herraa etsin, tinli hän
minnn rnkonksmi ja pelasti minnt kaikista wawistuksistani.
Koska raadollinen hnusi, tuuli Herra hiillä ja antti hänet
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kaikista tuskistansa. Herran enkeli piirittää niitä, jotta häntä
pelkiiiiviit, ju pelastaa heitä." (Ps. 34: 5, 7, 8). Nämä
tnon knninkaallism rnnoilijan sanat hädän nilana oliivat mi-
nnn lohdulliseni yön pitkinä hetkinä, knn taudin tnskat rnn-
teliwat rnumistani Herra on aiwan lähellä hädässä, sillä hän
sanoo: „Ettii hän minuu halasi, uiiu miuä hauet Päästän; hiiu
tilutec uineni, sen tähden miuä ivarjeleu hiillä. Hän awnksi-
huutaa miuua, scii tähden millä knnlcn häntä; häneil tykönänsä
olen minä listassa; siitä minä hänet tempaan pois ja saatan
hänet knnniaan." (Ps. 91: 14, 15). Nämä sanat toim-
imat aina, lienecpä ihminen sitte missä paikassa ja missä
tilassa tahansa. Luottamus lupaukscm ci koskaan joudu hä-
peäin.. Herra rauhoitti minnnkin kelvottoman mieleni, josta
Hänelle olkoon kiitos ja ylistys ijankaikkiscsti ! Ijankaikkisnn-
den runha laskihe minun sydämiueeui, uiiu että uskou »var-
mnndella saatoin sanoa: „los minä elän, niin minä Herralle
elän; jos minä tiolcn, uin ininä Herralle knolcn; jos minä
elän eli kuolen, niin miuä olcu Herran oma." Vähitellen lie-
wmiwill rnnmiinkitt tuskat ja aamupuolcm saiu hetkisen, lepoa,
ennen kuin wielä oli aika nonsta.

Jo kello 5 »naanantai-aamnna, Tonkoknitn 5 p:nii, täy-
tyi meidän lähteä Tciborilta, sillä meillä oli ivähintiiiii iviiden
tnnllin tailval edessämme, ja se oli knljettalva ennen Piimiin
knnminta aikaa. Matkamine päämäärä oli Ti b eri a s Geneza-
retin jiirlvm rannalla. Samaa jyrkkää waiwalloista ja kiivistä
tietä, jota Piimää ennen olimme kivnnneet ylös, oli nyt mentiivä
alas. Oli aiwan mahdotonta, ainakin meidän tottnmattomien,

ratsastaen tnlkea alas päin tätä tietä. Meidän täytyi sen täh-
den mennä jalkasi, ja taluttaa Heinosiamme, joiden oli ratsas-
tajattakin waikea Päästä eteen päin äkkijyrkillä penkereillä, kivien
keskellä ja liukkailla kallioilla. Nämä hewoset owat erittäin
tottuneet ja mieluiset kulkemaan ylös piiiu korkeinpiakin rin-
teitä, mntta alas päin meneminen näytti oleivan paljon ivcn-
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teampaa. Kesti viisikymmentä minnuttia, ennen tuin taas
olimme ivuoren junrella. Viileässä aamu-ilmassa oli tämä
lasteuminm hywill hauskaa, ja cijatuksmi iveitviit minut tautvas
entisille ajoille, jolloin Jesus ja hänen kolme opetuslastaan kir-
kastnksen jälkeen laskmsmat tätä samaa ivuoren rinnettä pu-
hellen siitä, mitä ylhäällä oli tapahtunut.

Tie, jota kulti luoteiseen sunntcian, kiitti sitten lviihii pa-
remmaksi. Jos loi silmänsä Maikka mihin paikkaan tien lähei-
syydessä, näki tviljalvia ivainioitc» ja hedelmällisiä seutuja. Tci-
lvaltaminm oli hyivii wirkistäwää aamnlviileyden kestäessä.
Maisematkin oliwat miellyttäviä; Galilean ylänkö kutknloi-
neen laatsoineen oli edessämme. Tuskin tarvinnee huomcmt-
taataan, että monessa snhteessa on nyt toisin, knin siihen ai-
taan, jolloin Jesus opetuslapsineen waelsi kylästä kylään, pai-
tasta paikkaan tehden hyiviiii ja saarnaten elvankcliumia. His-
torioitsija losefns kertoo Galileassa olleen lesuksen aitoina 204
pientä kaupunkia ja kylää. Viljelys oli silloin warmaankiii
hywiillii kannalla, kun niin tviihäinm ala saattoi elättää kym-
meniä tuhansia ihmisiä. Nyt on maa harivaan asnttua ja suu-

reksi osaksi viljelemätöntä. Niin on kaikki munttunut; kirons
painaa Galilean ketoja, ivuorten jyrkänteitä ja laaksoja, kirous,
jota odottaa terran tuleivcmsa poistetuksi. Mutta milloin,
sen Herra yksin tietää.

Kuta enemmän aika kului, sitä tuskastuttcmammaksi kiivi
helle; „sirokko"-tuulen kunmat löyhiiykset tuntumat taas. Matkalla
tapasimme snuren matkuem pyhiirmacltajia, Englaimin ylhiiis-
töön kuulnwia herroja ja naisia, nuoria ja ivanhoja, noin 70
henkeä, jotka palasivat Tiberiaksesta. Semmoisessa tarawaa--
nissa matkustaminen on kyllä hanskaa, sillä silloin ei tanvitse
peljätä beduiinein kiiyiviin kimppuun, ja on seuraakin, jos aika
kiiyvi pitkäksi; mutta onpa siinä hankaluuksiakin, knn ei saa
olla täydelleen ivapaana, ja matknstaessakin ou pakko ainakin
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johonkin määrin noudattaa seuraelämän sicivätapaisnutta. Sen-
rueessa näkyi olewan wanhojakin ihmisiä, ja, willttiiiiksem rat-
sastamisen waikenksia ja auringon kuumuutta, automat uämii
kuljettaa itseään jonkinmoisissa, kahden hewoseu wiilin asetet-
tujen salkojen kannattamissa kuonituoleissa, joissa saattoiwat
istua mukaivasti. Mutta heiluminen täten taimclltciessa näytti
oleman erittäin tnskastuttaivaa.

Jo muatolta oliu kuullut ja lukenut, että Tiberiaksen
järmen luona on aina hyivin lämmin. Tämän saimme kohta

hnomatakin. Vihdoin olimme päässeet nimiselle kukkulalle,
joka jyrkkänä ja pinittomana kohoaa jiirwen lounaispuolella.

Kello oli jo puoli yksitoista edellä puolmpäitviiu; olimme siis
ratsastaneet puolikuudetta tuutia lemahtamatta. Silloin tällöin
olimme matkallamme kunnasten lviilitse nähneet vilahdnksm
jänvestii; mutta nyt koko sen laaja pinta ja ihana ympäristö
ankein eteemme. Se ei enää ollnt mitään kangastusta, waan
täyttä todellisuutta. Heti kun hnomasiume jiirwen edessämme,
tenvehdimmc sitä oikein hattuja nostamalla. Ensi kertaa kat-
soessa näytti se lumoaman kauniilta, wcnkk'm minä, tviisynyt
kuu oliu, jaksanut siitä paljon nauttia. Sellaisina hetkinä,
kun on jotakin suurta ja ihanaa mieltä ylentämässä, tuntuu
kiimmiutin itään tuin ruumiiu iviisymystin hällvmisi. Miten
usein olinkaan pyhässä raamatussa lukenut tästä jiirivestii,
tästä merestä, kuten sitä myös kutsutaau, mitm usein olit-
kaan koettanut kuvitella sitä mielessäni! Ia nyt oli todella
edessäni tno sama meri, jonka rannoilla Jesus niin monesti
oli »vaeltannt, saarnannut, tehnyt ihmeitä, jonka pinnalla hän
oli purjehtinut rannalta toisille, joilla weden Päällä hän oli
kiilvellytkin, kutm kuitvallci tanlereella, jonka rantamailta useim-
mat häum opetuslapsistaan oliwat kotoisin; tällä järivellii he
oliwat kalastelleet, täällä he oliwat liettäneet sinun ja ilon
piimii». Koitti nno ihmeelliset tapaukset itään kuin maltasi-
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ivat sydäiumcni, ne ilmaantniwat cläivinä mieleeni, tnn sil-
mäilin awaraa, tällä kertaa rasivatyyntii wedenpintaa. Pitkän
aikaa wiiwyimme kukkulalla katselleu järlvcä, jotta sen kuiva
painisi sytviille mieleeinmc.



v.
Tiöerialisesta MmasKuliseen.

010 jyrkällä rinteellä cmringonhelteessä kälvi kuiuiuiutiu
yhä tilklllammaksi. Meidän täytyi siis jättää katselupaikkamme
ja koettaa Päästä pieueen Tiberiatsm kaupunkiin, jota sijaitsee
wuoreu juurella jiirwen länsirannalla. Knudensadan jalan kor-
keudelta oli meidän laskmmiuen pitkin jyrkkää lvnoren rinnettä,
jossa oli mahdotonta ratsastaa. Täytyi taas kulkea jalkasi»»
ja taluttaa hetvosia. Kämeleminm oli hyniu rasittamaa, kau-
hean kuuma kun oli, ja lvei tväsyneeltii matkamieheltii miimei-
settin moimat. Matta, jota luulimme ailvcm lyhyeksi, ei tah-
tonut itinä loppnc». Hiki wcllui wirtanaan koko runmiista, eikä
ainoakaan ivileii tuulenpunska keskeyttänyt kunmuutta. Rupesi
liiin hirweästi janottamaan, jotta suu kuivi ja kieli tarttui
kitalakeen. Kun joskns nieno tuulahdus tuli, oli se kuuma ja
lisäsi waan wiisymystii ja hitilöylyii. Ainakin puoli tuntia
testi laskmtnminen, ennen kuin tuli tuo ikiivöitty hetki, jol-
loin lnostcnin portin edessä saimme jättää Heinoset nnllcnin
hclltiiuu. Mutta »vielä siiuäkin täytyi meidän odottaa muuta-
mia minuuttia, muen kuin luostarioeljet snwaitsiwat cmclla por-
tin ja sallia meidän astua luostarin pyhälle alueelle. Selwiiän
näkyi, ett'emme olleet erittäin tertvetulleita tähän majataloon;
sen asukkaat olimat, uiiet, edellisinä päiminä jo kyllästyneet vie-
raisiin. Oppaalla oli tosin suosituskirje Jerusalemin piispalta;
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mutta ei sekään tahtonnt auttaa. Kun wihdoinkin oli päätty-
nyt neuivottelu, joka meistä tuntui jotenkin pitkältä, ja jonka
kestäessä seisoimme portin ulkopuolella auriugon paahteessa kiih-
keästi odotellen ratkaisua, cmattiin portti ja meidän sallittiin
käydä pyhitettyjen munien sisälle. Pieni yksi-ikkunaineu wie-
rashuone annettiin kiiytettiiiviiksmnne; siellä oli kaksi wnodelta
walmiina snomaan perin lviisyneille rnnmiillemme leposijan.
Luostari on aiwan jiirwen rannalla, jotta sen useimmista ik-
kunoista on mitä kauniimpia näköaloja Genezaretin jiinvelle
ja sen ympäristölle päin. Niiu Iväsyksissii, kuin olimme, ei
mieli tehnyt näköaloja katselemaan. Lepoa, sitä me min halu-
simme; mutta siiheu ci wielä ollut aikaa, sillä lnostarisiiiintöjm
määräämä pnolistnnti, kello 12, oli käsissä. Meidän täytyi
noudattaa sääntöä ja seurata sanautuojaa, joka wei meidät
pieneen, hywin yksinkertaisesti sisustettnnn rnokasclliin, jossa
nnori munkki, luultcmasti tvastatullnt alokas, tcirjoeli meille
rnotaa eräällä pöydällä, jota ei edes ollnt liinalla katettu.
Vähiilviikistii oli ruotikin jokaiselle, siiheu opaskin luettuna,
anuettin lautasellinen jonkunmoista iveteen keitettyä manna-
suurimowclliä ja pieni annos lihan, perunoiden y. m. sekoi-
tusta sekä jillkiruoiksi muntamia rusinoita. Onneksi tunsimme
enemmän iviisymystii knin nälkää ja saatoimme sen tähden ai-
wan hywin tyytyä laitoksiin. Kaikesta näkyi, ett'ei täällä ol-
lut odotettaivissa sellaista wieraanwaraisuutta, jommoisellc» luos-
tarimajatclloissll tcmallisesti kohdellaan matkustajia. Tässä
luostarissa ei ole kuin kolme munkkia, ja heillä on tietysti
kotva työ kaikkien pyhiinvaeltajien majoittamisessa, jotka jota
wuosi, etenkin snurten jnhlain aikana, kiiyivät koettelemassa hei-
dän ivieraantvaraisuuttaan. Ei sen tähden sovi knmmastella,
että heistä joskus tuntuu rasittamalla tuo alituinen pcllmele-
lnincu, josta ei heille itselleen tnle mitään kormaustc», maau
piiu mastoin monesti saamat kokea matkustajin tyytymättö-
myyttä, kun ei kaikki ole niiden mieleistä. Paitsi tvierastcu
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palwclcmista on näiden nnmtkim toimitettcma wielä jota päivä
hartandm harjotutsia: jumalanvalwclnksia, rnkouksia määrä-
ajoilla, j. n. e., jotka alkaivat jo »varhain acnnnllci ja jatku-
ivat myöhään iltaan. Ei munkkivaralle suoda paljon lepoa.
Mutta ouhlln hänellä jotakin sunrtu odotettaivissa; joka työn
ja joka harjotuksm pitää hän ansiotyönä, jonka Jumala ou
terran pcllkitsclva. Aiuoastaun tämäu palkinuon toitvo sen
tehnee, ettei hänen mielensä ajan pitkään mascuuu aukarinmissa
ja haltvimmissakaan töissä.

Lemättyämmc hymiinlaisilla lvuotilla läksimme kllo neljän
aikaan n. k. knumille lähteille; oli aikomuksemme niiden lähei-
syydessä kylpeä meressä, joki meistä tuntni towasti hoillntte-
lcwalta. Tätä retkeä warten hankimme lvenem ja soutumichiä.
Lähteet oivat noin tnnnin matkan päässä kanpungista, jonka
järweltä käsin lvoipi nähdä koko laajuudcssaau. Se ou nimit-
täin rakennettu pitkin rannikkoa, sillä meren ja tvnorcn tvälillii
ou waan kapea maakaistale. Kauvnngissa, joka on hymin
mcmha, ja jonka nimi Arabian kielellä on Tabarije, on maan
noin 3,000 asnkasta, joista enemmäu kuil puolet on jnnta-
laisia. Maan puolelta sitä ympäröivät peräti rappeutuneet muu-
rit, ja jiirwen puolelta luulisi näkeiviinsä kasan saivihökkelejii
ja raunioita. Löytyy kumminkin siellä täällä mnutamia pa-
rempia rakennuksia, jotka luultalvasti oivat myöhäisemmältä
ajalta. Kaupunki näyttää olewan kauniilla paikalla, etenkin
järwen Puolelta katsellessa; mutta sen sisällä on kolkkoa ja li-
tistä, knten iiseimmissu itämaiden kaupungeissa. Sitä paitsi
on seutn tinlu kuunniudcstauu ju kuumetaudista, joka siellä
usein raivoaa ja kaataa paljon sekä maan asukkaita että mat-
kustamisia. Vuouua 1837 hiivitti kaupuukia maanjäristys,
jonka tuhotöistä wielä uähdäii» jälkiä. Nabbiiuit wäittiiwiit tämän

kaupuugiu sijaitsclvau samalla paikalla, kuiu wanha Raktit, joku
Jos 19: 35 mukaan oli kaupunki Naftalin snkukuuncm alueella,
ja mitä paikkaau tulee, uiiu se siihen kyllä solvcltnisi, sillä
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Rcllkcll merkitsee „kc»pea." Sitten kun Herodes Antipas, Johan-
nes Kastajan mnrhaaja, oli rakennnttannt sen undelleen mel-
kein kreitkalais-roomalcism kanpnngin malliii, sai se nimensä
keisari Tiberintsesta. Kanpnnki oli linnoitettu, kutm muurit
seivästi osottawat, mutta antautui kumminkin .vapaatahtoisesi
Vespasianukselle. Jerusalemin häivityksm jälkeen oli se juuta-
laisuuden pesäpaikka. Sepsoris muutatti hengelliseu oikeus-
ton (synedrionin) sinne ja jmllcllainen tiedekin kukoisti siellä.
Tieteellisen työn hedelmiä oli Talmud, jota ueljäunellä wuosi-
sadalla Kr. j. tehtiiu ja toottiiu juuri Tiberiaksessa. Jo wii-
deuuellä ivuosisadalla oli siellä kristitty piispa, ja ristirctkeiti-
jiit, joideu hallussa taupuuki oli Hattiuiu tappeluuu (muottuu
1187) saakka, asettivat siune piispau-istnimm nudestaan. —

„Kuumcll lähteet" (Hammam Tabarije) ja niiden merkitys
owat ivanhcistacin tnnnetnt. Paikkaa, missä sijaitselvat, knt-
suttiin Herodeksen aikana Emmanksetsi Jo muinaisina ai-
toina kiivi näillä lähteillä sairaita läheltä ja kantaa. 'Nii-
den »veden kiitetään hyivin parantalvan, warsintin lnutvaloa.
Kylpylaitos on hyivin yksinkertainen. Ibrahim-pcisha raken-
nutti uudeu kylpyhuoneen wuonna 1833. Vanha kylpyhuone-
kin wiihiin etelämpänä ou lvielii jäljellä.

liirwi tuohuili wähän, jonka ivnoksi pnrtcmme, kahden
beduiinin soutamana, sai hillan kitkua matkalla. Vaaratta
pääsimme toki tuohon toilvottuuu rautaau, jossa lähteiden läm-
min, höyryiitvii Ivesi juoksee järivem. Vähän matkan päässä
wcllkc»masta, kylpyhnoueen cllapnolella, päätimme nida. Hiekka-
rannalla, jossa oli pientä kiveä hiekan seassa, oli hywin so-
piva nimapaikka. Tilnmansiiinm »vesi ei ollut kylmää, noin
24 " E. Mielihyivissämme heittäydyimme kirkkaille laitteille ja
tuiivyintne kauan medessä; olipa oikein ikiilviiii nousta sieltä,
sillä uinti »virkisti sanomattomasti päivän paahtamaa rnnmis-
tanme. Maan astlkkaat näyttiwät täällä enemmän knin mnnalla

s)losefutsen „luut. sota" IV, I, 3.
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tviilittiitviin puhtaudesta; he seisomat rannalla kymmeukunta
henkeä partvessa ja aitoimat hekin käydä uimassa ihanalla ilta-
hetkellä. Uteliaina senrasiwcll he koko ajan liikkeitämme ja toi-
niamme. Auringon lasku palatessamme retkeltiimme tllo V2 7
aikaan oli ihmeen kaunis. Tuimaan loistamat Märit heijasti-
»vat nyt jo aiwan tyynessä medessä, ja laskeuman auringon
säteet loivat lumoamaa wclloc» järwen ympärillä oleiville lvno-
rille. Jo ensimmäiset tunnit tämän järwen partaalla oliwat
olleet suloisia ja jiittilviit mieleen muistoja mitä ihanimpia.

Ennen maata menemistä täytyi meidän päättää, jäämmekö
seuraamaksi päimäksi Tibericllsem, ivai jatkammeko matkaa
aamulla pohjoisem pillu. Helle ja sm seuralainen, kuumetauti,
kyllä tammottitvcll ; mutta tämän jiirivm tienoo tarjosi niin
paljon miehättiiviiä, ja me olimme sitä niin wähän nähneet,
ett'emme mielii raskineet lähteä. Illallispöydässä Päätimmekin
jäädä tänne koko sinraatvaksi päiväksi, sitten knn tarkkaan lasket-
tuamme huomasimme meillä olewan wielä kyllä aitaa;sowimme siis
soutumiestcn kanssa, että he lvmeinem toto seuraalvan piimiin
tuljettelisilvat meitä 20 frankin matsista. Tämä päätös oli
suloinen sanoma „mukarille", tuolle tvanhalle, tunnon Hameille,
joka ei tietänyt, miten osottaa kiitollisiinttacm. Saihan hän
täten odottamatta tilaisuuden koko päiviin nauttia ivapautta,
jonka hän parhaasta päästä käytti nukkumiseen. Hän oli mu-
hammettilais-nskoinen eitä siis nyt „ramadanin" kestäessä saa-
nut syödä, juoda eitä tupakoida paitsi yöllä. Piimät Päästään
tno ukko oli kanssamme matkoilla ja yönsä täytyi hänen täyttää
syömiseen, tupakoimiseen ja Heinosten tvartioimisem. Lepiiiimis-
aikaa ei hänellä siis matkustettaessa ollut päivällä eikä yöllä.
Eipä siis kumma, että hän, tnn tuuli meidän jäämän Tibe-
ricllsem koko päimäksi, ihastui niin, että, maikka olikin ivanhc»
ja wiisynyt, hyppeli ilosta ja lauleli riemulauluja.

Seuraamana aamuna kllo '/2 8 oli mene setä kahdeksan
nuorta, reipasta, iloluontoista beduiini-sontajaa rannalla lnos-
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tain ääressä odottamassa intoamme. Snurustettiicmme siikim-
mältään, läksimme tästä kaupungista, jossa ei Vapahtaja kos-
kaan käynyt, »vaikka monesti purjehti järweltä, jonkarannalla
se sijaitsee. Halusimme hartaasti nähdä ja tarkemmin oppia
tuntemaan itse Tiberiakscn merta ja niitä ikimnistettaivia paik-
koja, joissa kallis Vapahtajamme oli oleskellnt snurimman osan
lvaititns-ajastaan, tehnyt suuria ihmctöitii ja puhunut sytvii-
mielisiä sanoja Jumalan ivaltakunnan salaisuuksista. Aikincu
aamuhetki oli ihmeellisen kaunis; pillvetönnii ja läpikuultatvana
tiaretteli kirkas taivas yli meren sinerlviin selän. „Sirokko",
joka oli alkanut jo Nazaretissc» ollessamme, waikutti kummin-
kin, että ilma ei ollnt niin raitis, knin kernaasti olisimme suo-
neet. Mutta kaikessa tapauksessa oli 010 merellä mieluista.
Islamiini N., joka jo yöllä oli tuntenut pahoinlvoiutic» ja
kuumetta, ei alussa lvoinut paljon nauttia ympäristöu ihanum
desta. Miuuun, joka Taborilla tohdauneesta taudinpuustasta
parattuani olin aiwan tenve, teki kaikki, mitä näin, suloisen
ivaikutuksm. Toiivom jänvi-ilman, joka kumminkin oli edes
wähän »viileämpää, virkistälvän ystäivä Ricllin, kiiruhdimme
rannasta. Matkamme ensimmäinen päämäärä oli järwen poh-
joisella rannalla, likellä Jordanin laskupaikkaa olelva Tell
Hn m eli miiinaism Kapernaumin rauniot. Matka sinne
kesti wähän päälle kahden tunnin lvmcen hiljaa soluessa etem

siiiiu tyynellä lvedenpinnalla. Tiemme wei meidät päästä pää-
hän tämän järwen, joka ympäristöineen kerran oli ollut Va-
pahtajamme maallisen toiminnan pääpaikkanapa jonkarantamilta
useimmat häum apostoleistacm oliivat kotosin.

5) Koska kaupunki oli rakennettu wanhalle hautausmaalle, ei oikea
juutalainen woinut astua sen alueelle tulematta Mooseksen lain mukaan saas-
taiseksi. losefus sanoo nimenomaan, että jokainen juutalainen, joka siellä
asui, tuli saastutetuksi niiden monien hautojen tähden, joita kaupunkia perus-
tettaessa oli täytynyt raiwatll pois (wert. 4 Moos. 19: 11.). Luultawaa on,
ctt'ei Kristns koskaan astunut seu muurien sisälle; mutta hänen sananknuli-
jainsa joukossa oli tietysti myös Tiberiakseu asukkaitakin (wert. loh. 6: 23.)
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Tästä jiinvestii puhiltaan jo ivanhan testamentin kirjoissa
(4 Moos. 34: 11; 5 Moos. 3: 17; Jos. 11: 2; 12: 3;
13: 27, y. m. m. paikassa); mutta joka paikassa waan rajana
eri sukukuntain millillä. Vasta uuden testamentin aikana sai
se lesuksen ja hänen avostoleinsc» kautta suuren merkityksensä.
Ewantelinneissa se mainitaan kolmella eri niinellä. Luukkas
kutsuu sitä „Gmezaretin mereksi" (Luut. 5: 1), Matteus,
Markus ja Johannes „Galilecm mereksi" (Mat. 4: 18; 15:
29; Mark. 7: 31; loh. 6: 1) ja Johannes „Tiberiuksen
mereksi" (loh. 6: 1; 21: 1.) Suurnuteen nähden se ei an-
saitse meren nimeä, sillä sen pituus on waan 21 kilometriä,
suurin leweys 12 kilometriä ja sen pinta-ala 170,? neliökilo-
metriä. Sitä ympäröi lännessä Naftalin ja Sebnlonin silli-
kuntain alneet (Mat. 4: 13) ja idässä Gadin. Itä- ja länsi-
puolilla tätä soikeamuotoista jiirtveii, joka on lähes 200 metriä
(noin 650 jalkaa) alempana Välimeren pintaa, on taimilla
kukkuloita ja ivuoria, toisilla puolilla mimmiisi tasankoa.
Impiiröiiistii muorista mainittakoon Haitin, jota luullaan
siksi paikaksi, missä Jesus piti tnnnetnn wuorisaaruansa, joka
löytyy Mat. 5, 6, 7 limussa. Se tasanko, jonka eivantee-
lisesta historiasta tunuennne nimellä „Gmezaretin maa" (Mat.
14: 34; Mark. 6: 53), on järwen liinsipnolella. Tämä ta-
sanko on V2 penink. (—5 '/8 kilom.) pitkä ja '/o penink.
(rml^i kilom.) leiveii, siis ei aiwan wähäpiitöinm. — Jär-
wen oma asema suojaa sitä myrskyiltä, mutta se on clltisna
ättiarlvaamattomille vihureille ja tuulenpuuskille, jotka tuletvcll
läheisistä »vnormrotkoista. Sen ivesi on kirkkaan sinertätviiii,
suolcllointa, kylmätkää ja teriveellistii. Kautta järwen huomaa
pohjoisesta etelään Päin tultewan ivuon, jonka Jordan-virta te-
kee matkallaan Meroe-jiirwestii Kuolleeseen mereen. Kun wedm-
piiita on tyyni, saattaa nyt, kuten Kristuksen ja apostolein
aikanakin, nähdä suuria kalaparvia. Tmvattoman paljon tässä
järivessii löytyykin kaloja, sen saimme huomata, kun sittemmin
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beduiinien kanssa lähdimme pienelle kcllastusrettelle, josta edem-
pänä kerron enemmän.

Ensimmäisinä kcwiitkuukcnlsina, rantojen ja lvuortm kat-
tidén wielä ollessa lviheriiinii, ennen kuin auringon polttamat

säteet mielii oivat ehtineet kuivata kaikki, näyttää koko järtvi
ympäristöineen erinomaisen ihanalta. Nannoilla kasmaa ih-
meen ihania kukkasia, joita nimitetiiäu ..Tiberiatsm ruusuiksi."
Niitä ou niin taajassa, että, kun kukkimis-aikaua jiirivellä sou-
telee, toto rauta näyttää tauniilta knkkcistarhalta. Nämä ruu-
sut otvcll samaa lajia, tuin meidän „oleandcr"-iiminm huone-
kasvimme, jonka heleänpuuaisia, tuoksuvia kukkasia me kaikki
jo lapsuudesta asti warmaaukin olemme ihailleet.

Todella niehättiitviiii on katsella semmoista maisemaa, war-
sinkin kun ilma on kirkas ja tummansininen tamas luo ku-
ivansa weden kcllwoon. Mutta tumminkiu kiiypi apeaksi mieli
muistellessa kuinka runsaasti tämän järwen rannikoilla oli suu-
ria, komeita kyliä ja kaupunkeja lesuksen aikoina. Ne owat
nyt melkein kaikki hävitetyt; monesta ci näy mää edes rauni-
oitakaan. Ajatellessa tuota muinais-cikaa sellaisena, knin sen
ewankelistcll ja historioitsijat kuivaamat, tuntee ehdottomasti
ivalvistillsm sydämmessäiiii, sillä kaikessa tässä hiiivityksessii nä-
kyy seliviiän Jumalan wanhurskaudm tuomio. Miten tmhoi-
san kaunis lienee tämä jiirlvi ympäristöineen, tvuorinem, laak-
soineen, kylineen ja taupunkeinecn Kristuksen aitana ollutkaan!
Olmcllhan nuo nykyääu autiot ja metsistyneet alat silloin kaut-
taaltaan lviljeltyjii. Historioitsija losefus, joka, hurmaantn-
neena tämän „laaksomaan" kauneudesta, kuwailee sen weden su-
loutta, sen ilman-alan herttaisuutta, sen palmujen, rypäleiden,
viikunoiden, mantelien ja muiden hedelmäin hylvyyttii sekä sm
ihmeellisiä lämpimiä lähteitä, sanoo, että ivuodm-ajcll niiyttii-
tviit ikään kuin kilpaileman kunniasta saada olla tämän tienoon
haltiana, ja että luonto näyttää koonneen kaikki »voimansa teh-
däkseen tästä »vähäisestä maailman kolkasta kalleimman helmen.
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Koska sentu kuului Naftalin sukukunnalle, kiivi tässä, Tal-
mudin kirjoittajin mielestä, toteen Mooseksen sanat, että Naf-
tat „tiiytetäiin Herran siunanksella" (5 Moos. 33: 23), ja
näillä oli myös sananlasku, joka oli tosi symällisemmässii mer-
kityksessä, kuin he itse acmistmatkacm, ja joka kuului näin:
„Inmclla on luouut seitsemän jiinveii Kanaanin maahan, mntta
yhden — Genezaretin järwen — on hän lvalinnnt itsellensä."

Mutta ei ainoastaan kauniin luontonsa, waan myöskin
sopiman asemansa sekä lukuisan ja tvireiin iväestönsii takia oli
tämä seutn tvarsin sopivia Hänen toimintatentäkseen, jota tar-
koittaen profeetta lefia oli ennustanut, että „Sebulonin maa
ju Naftalin maa, sillä puolella lordcniu, pakauain Galilea"
oli näkeviä „snurm ivcllkmden", ja niille, „jotka asumat kuo-
leman marjon maassa", oli se kirkkaasti paistama (les. 9: 1;
wert. Mat. 4: 15, 16). Monen maan kansalaisia oles-
keli tai matkusteli tällä timoolla, sillä sen läpi kuljettiin me-
ren rannikolle. „Kauvungit", sanoo loscsns, „owcll täällä hy-
win lähettiin ja lukuisat kylät owat maan wiljawundm lvuoksi
niin lviikirikkcita, ett'ci pimimlniissiikiiiin ole iviihemmiin kuin
15,000 asukasta." Hän lisää, että Galilean asukkaat oivat
toimeliasla, ahkeraa ja sotaista, jo lapsuudesta asti urotöihin
harjaantunutta kansaa, joka on viljelylle vioittanut jokiinoan
tynnyrin-alan ihanaa, ivamoja runsaasti palkitsemaa maataan.
Kokonaista neljä ivclltcllietii yhtyi Genezaretin järwen rannis-
toillci. Itsi ivei Jordanin laakson länsipuoliseen osaan; toi-
nen, joka Genezaretin järwen eteläpuolelle rakennettua sittaa
myöden johti Jordanin yli, kulki Perecm kautta sille paikalle
lähellä Jerikoa, jossa taivallisesti kahlattiin Jordanin poikki;
kolmas meni Galilean virkeän ja tukoistalvan pääkaupungin,
Soforiksm, kautta Välimeren rannalle, Akon tuuluisaau sata-
makaupunkiin ; neljättä myöden Pääsi Nazaretin kautta ja Esdre-
louiu (lesreelin) tasangon poikki Samariaan ja Jerusalemiin.
Genezaretin alueen kautta tnlkilvcll snuret karcmaanit matkoil-
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laan Egyptistä Damaskuksem. Kristutsm aikana oli Geneza-
retin seutu, sen ruusaslukuinen iviiestö kun oli hymin uutte-
raa, Palestiinan „tehdaspiiri." Noin 4000 alusta oli kyntä-
mässä Galilean merta: ilman kiistivät sen pinnalla roomalaisten
uhkeat sotalaivat, Vetsaidcm ivaatimclltomat kcllastajcmmeet ja
Herodeksen kullatut purret. Iturea, Samaria ja Foinikia rajoit-
timat iätä paikkakuntaa Kaunis luonto, edullinen asema ja
rnnsas asukasluku tekivät siis seudun hywin tärkeäksi koko py-
hälle maalle." Vallkii enään olekaan niin laita, piilee tässä
tienoossa nytkin ihmeelliucn lumouslvoima. Niin nautintorik-
kaita hetkiä, kuin me Tibericllsen merellä vietimme, ei meillä
ainakaan ollut koto mallallamme monta.

Mutta jo lähestymme pohjoisrantaa, jolla Tell Hum si-
jaitsee. Iloisten ja ystiilviillistm, niin, tekisipii mieleni sanoa,

kohteliasten ivenemiesten alvulla hypähdimme weneestii kuivalle,
orjantappuroita ja ohdakkeita kaswawalle rauuikolle, ja lähdem-
me kohti raunioita, jotka oivat edessämme. Monta askelta ei
tarivitsekaan astua, enum kuiu jo sacmumme noiden muisto-
merkkien luo, jotka johtamat ajatuksemme entisiin, jo kauan
sitte menneisiin aikoihin Rauuiot osottamat silmiisi, eltii tuossa
kerran kohosi komea kauvnnti, kenties melkoisen suurikin. Jos
siinä on perää, että nämä rauniot omat muinaisen Kaper-
naumin jäännöksiä, kuten »noni syystä otaksuu, »iin kyllä sillä
kaupungilla olikin lesuksen aikana suuri merkitys. „Korkealla
kivijalalla, jossa on kosoltc» Matkita marmorilohkareitakin",
joista mekin otimme muutamia muistoksi mukaamme, Kohoa-
mat muutaman rakennuksen rappeutuneet muurit; se ou keutics
ollut joku tuohou kukkaiskoristeilla kaunistettuun Herodeksen
aikuiseen muotoon rakennettu synagoogc»; ja keskellä rehemiiä
heinikkoa, jättiliiis-ohdcllkeiden mäissä, näkyy siellä täällä pat-
sasten ja liitin-ansasten jäännöksiä, jotka osottaivcll, että tässä

*) Farrar, lesuksen elämä.
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terran oli tauvis ja tntoislaiva kaupunki." Sen asema on
ollnt ihmeen kaunis tclltetvalla rannikolla, jota järwen hyöky-
aallot alati suutelivat. Kiivellessiimme näillä raunioilla ta-
pasimme smnm käärmeen, joka vikkelästi ja taitaviasi kiemu-
roiden ivilltti ivmcmiesten tappohankkeet.

Otllksnkacmme, että nämä rauniot owat »iininaisen Ka-
periiaumiii jäännöksiä, tuon komean kaupuugiu, jota ewcnlleliu-
meissa nimitetään lesuksen omaksi kaupungiksi (Mat. 9: 1)
sen tähden, että se oli saanut nähdä niin monta hänen snu-
rimmista ihinetöistiiiin, että se oli saanut kuulla hänen suus-
taan niin mouta suloista sauac». O, mitä tunteita, mitä aja-
tnksia sydämmeen nousee siellä seistessä! Armon ja ivanhurs-
kaau tuomion läpitunkema ääni se marinaan on, jota hiljal-
leen, mutta matamasi tunkeutuu meihin. Tuutuu kuin lai-
neiden hiljainen loiske yksiuäistii rantaa tvasten ja tuulen
nicno humina autiolla tienoolla woimcllkaasti saarnaisiwcll meille
armoa ja tnomiota. Se on sanaton saarna, mutta kummin-
kin woimakkacnnpi kuin moni, jonka esittämiseen täytetään lois-
tamilta kaunopuheisuutta. Kuiva toisensa perästä ajoilta men-
neiltä vierähtää sielumme silmien eteen. Tarkastakaamme jo-
takuta uiiistä kumista lähemmin ja painakaamme se mieleem-
me. Värinäänkin Jumalan armo ja manhurskaus siinä him-
mmtymiittömiin kirkkaana ilmenee.

Genezaretin järwen seudulla ja cteukin Kasiernaumin kau-
pungissa kertoivat pyhät eivcmketiumit kalliiu Vapahtajamme
tchueen siluriinmat ihmeensä ja pitäneen ivoinakkaimmcll pu-
heensa. — Alettuaan julkisesti esiintyä, sen jälkeen kuu lohcm-
ues Kastaja oli hänet Jordanissa kastanut, oleskeli Jesus lyhy-
emmän aikaa Kapernaumissa. Hänen saarnansa ja siellä teke-
mänsä rattanden työt saclltoiivat hänet niin tnuluksi, että hä-
nen maineensa lelvisi Nazaretiin saakka (Luut. 4: 23). Jo
Milutamlln päiviin tnlnttua palasi hän kumminkin taasen syn-
ty m iismdullem.
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Vasta sitte kun hänen kotipaikkansa, Nazaretin, asnttaat
oliivat hyljänneet hänet ja vihan wimmassa tahtoivat syöstä
hänet alas lvuoren jyrkänteeltä, siirtyi hän Genezaretin jär-
wen rannikoille ja rupesi laajalta tuikuttamaan. Ei lesns
tumminkaan kutsumatta kääntynyt tälle uralle eikä aloittanut
tätä tointa. Hänen oleskellessaan Kaanaassa, jossa hän oli
tehnyt ensimmäisen suuren ihmetyönsii (loh. 2: 1—11), tnli
ylhäinen virkamies Herodes Antipaksen hoivista ja Pyysi Pyy-
tämällä häntä tulemaan Kapernanmiin parantamaan hänen
kuolemaisillaan oleivac» poikaansa. lesns tekikin kuoleman ter-
meetsi sanansa miinalla (loh. 4: 46—53), noudatti kutsu-
musta ja meni asumaan Kapernanmiin (Mat. 4: 13). Si-
ten hän mcllisi tämän kaupungin ivastaisctsi kotipaikakseen, jos
»nuuten »voipi sanoa lesuksella olleen kotia lainkaan, koska hän
itsi lausui: „Ketuilla olvcll luolat ja taiwaan linnuilla owat
pesät; waan Ihmisen Pojalla ei ole, tuhunka hän päänsä kal-
listaa" (Mat. 8: 20). Miten lesns täällä lvietti Piimiinsä,
mitä hän toimieli, sen sanoo civcmkelista lyhyesti: „Hiin lvaelsi
ympäri ja teki hyiviiii." Oikein taiwaan armokaste kostutti
siis koko tätä kaupunkia, jopa koko tienoota. Tarkastakaamme
tämän työssä ja toimessa imetetyn elämän yhtä ainoata Pii-
lviiii. Sen hän aloitti synagoogassc» julistamalla „waltatun-
Nlln sanaa", Jumalan waltakunnan, jonka kuningas hän oli.
Suuria isoolvic» ja jauoowia joukkoja tunkeusi hänen ympäril-
leen kuuntelemaau elämän sanaa, jota läksi hänen suustaan.
Moni taiwaan lahjoja ikätvöipii ihmissydiin sai lohdutusta.
Uusi kirkkaus alkoi ivallista monen elämää, kuolemaa ja ijcm-
kaikkisuutta, ja autuuden toiwo loistaa selkeästi monelle syn-
nin ja kuoleman pimeyteen ivajonneelle ihinisrcmkalle. Häm-
mästyksen »valtaamina sekä kunnioituksen ja ihmettelyn tnnne sy-
dämmissiiiin kuuntelivat he elämän sanaa, jota runsaassa mää-
rin tulivaili hänen huuliltaan. Mutta lesuksen wielä puhel-
lessa näille hiljaa tuuntelelville joukoille keskeytti hauet yht'iik-
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tiii towasti partaisten eräs noista turjista, onnettomista olen-
noista, jotta oliivat pahojen henkien »imaamia. ~Wsi ihmi-
nen, jolla oli riitaisen perkeleen henki, hnusi suurella äänellä
sanoen: Voi, mitä sinun on meidän kanssamme, lesns Na-
zarenns? Tulitkos meitä hnkuttamaan? Minä tiedän, kukas
olet, Jumalan pyhä" (Lunk. 4: 33, 34). Voimakkain sanoin
nuhteli Jesus rietasta henkeä ja paransi, hänellä kun oli ju-
malallinen tvcllta, tuon raitvoiscm ihmisen, niin että wcllwa tau-
kosi, ja mies tohottausi ja oli hiljaa. Niiu Jesus osottihe
kaikkiivclltiacllsi ihmeitten tekijäksi, jonka armo nlottnu kurjiin-
piinkin ihmisiin. — Tehtyänsä tiimini ihmeen nousi lesns ja
mmi Simonin huoneeseen. Täällä häntä kohtasi tandin ja
tuskan tnottcma kurjuns: Simonin anoppi sairasti kolvaa tnn-
metcmtill. lesns Paransi hänetkin. Mutta enneu tuin aurinko
oli ehtinyt mailleen mennä ja piimii päättyä, samoili hänen
tykönsä suuria ihmisjoukkoja, jotka toiwat kaikellaisia sairaita.
Ia hän „teki kaikkinaisia sairaita teriveeksi, että täytettäisiin,
kuin sanottu oli lesaicm profeetan kautta, joka sanoo: hän on
ottanut meidän heikkoutemme ja hän kantoi meidän tautimme"
(Mat. 8: 17). „Hiin pani jokaisen päälle kätensä ja paransi
heidät. Ia monesta läksivät myös perkeleet, huutiin ja sa-
noeu: sinä olet Kristus, Jumalan Poika" (Luuk. 4: 40, 41).
Olm kertouut ivacm yhden päivän työt, ja Kapernaumin kau-
punki näki monta semmoista Päivää. Toinen armon ihme ja
armon sana seurasi toistaan. (Katso Lnill. 7: 1—10; Mark.
5: 22—43; loh. 6: 22—71; Mark. 9: 33—50). Miten
seivästi tämä kitti muistuu matkustajan mieleen seisoessaan
kaupungin raunioilla, jonka asukkaat saivat uähdii hänen tekeiviin
näitä hylviii töitä.

Mutta toisikseen on Kaperncnimia kohdannut wauhurskau-
den tuomio. Jesus sanoi: „Ic» sinä Kapernaum, joka olet ko-
rotettu taiwaaseen asti! sinä pitää hamaan heltvettin sysättä-
viin.; sillä jos Sodomassa olisilvcll senkaltaiset iviiketviit työt
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tehdyt kuin sinussa, niin he wielä tiinäpiinii seisoisivat. Jonka
tähden sanon minä teille: Sodomcm maalle pitää huokiamman
oleman tuomiopäivänä kuin sintille" (Mat. 11: 23, 24).
Jo täällä ajassa on Kapernaumin rangaistustnomio pantn
täytäntöön. Uskottomuus, armon ylenkatse ja paatumus tuot-
titvcll rangaistuksen tälle kaupungille ja sen asnkkcille. Kuta
suurempi armo on ja kuta useampia armon-osotuksia ou saatu
kokea, sitä ankarampi tuomio seuraa, jos nämä hyljätään. „Si-
nun komuntesi ja katumattoman sydämmesi jälkeen kartutat sinä
nihcm itsellesi wihan päiwänä, koska Inmalan oikia tuomio
ilmaantuu, joka antaa itsetillekin hänen töittensä jälkeen"
(Room. 2: 5, 6). „Miten me siis lvilltiinme, jos me sellaisen
autuudeu hylkäämme." Sellaisia ajatuksia herää lvarmaankin
jokaisen uskotvaisen raamatunlukijan mielessä seisoessaan näi-
den raunioilm ääressä. Toiselta puoleu näkyy armo suureua
ja ihauana, mntta toiselta taas armon hylkääjien rangaistus
kamalana ja hirmuisena. Kaihomielin, mutta makuutettuna
Jumalan sanan ijankcllkkisesta totuudesta, palajaa matkustaja
tältä retkellä.

Vähän matkaa itään Päin Kapernaumista oivat muinai-
sen Korazinin rauniot, jonka häviöstä Herra myös on puhu-
nut sanoja, jotka owat käyneet toteen. Lähiseudulla, wähän
itään Päin on se paikka, „erämaa", jossa lesns ruokki 5,000
miestä viidellä leilviillii ja kahdella kalalla, josta Matteus ker-
too 14: 13—21. — Länsipuolella Kasiernaumia, noin puo-
len tunnin matkan Päässä, luullaan pienoisen kalastajakylän
Belscndcm sijainneen, tuon Paikan, josta Pietari, Andreas ja
Filivvus oliwat kotoisin. Tälle paikalle ohjasimme aluksemme.
Vähää ennen kuin tullaan perille, uiihdiiiin ivesimylly ; sen pa-
nee runsas liihdetvesi liikkeelle, joka kuohuen wirtaa wuorella
alas järivem. Vanhaa Betscidaa ei enää ole olemassa: tuo
pieni kalastajakylä on kuin Pyyhkäisty pois maan päältä, niin
ett'ei siitä näy jälkeäkään. „Woi siuua, Betsaida", oli Wc»-
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pahtaja sanonut, ja tina „woi" on sitä kolvasti kohdannnt.
Viime wuosina on kaksi katoolin-nskoista saksalaista siihen pe-
rnstcmeet pienel» uudis-asunnou, jolle owat antaneet muinaisen
nimen. Knn astuimme uiideu kahdeu suorau yksinkertaiseu
miehen kerrassaan alkuperäiseen asumukseen, jossa oli ivaan pieni
tupa ja hiukau suurempi etehinm, ja tansuimme lermehdykseksi
„hywäii piimää" Saksan kielellä, ottimat he meidät ystiivälli-
sesti, jopa sydämmellisesti wastaan. T»»»»tui kuiu olisinme tnl-
leet manhain tnttawain ja ystiiviiin luo. Dragomaaui mal-
misti täällä yksiukertism aterianlme, jossa pää-rnokalajina oli
järlvestii pyydetty kala. Se olisi ollul maiuiota, jos sm olisi
ivoissa vaistauut; mutta Ivoiu puutteessa täytyi käyttää öljyä,
joka teki sm paljoa lviihemmän maittawaksi. Nno ystälvälliset,
sydämmcllisct miehet tarjosimat meille miiuiä, jota hc olimat pu-
sertaneet rypäleistä, joita itse viljelivät; se olikin hylviiii ja
huokeata. Olipa heillä mukanaau jonkinlaisia ~watsantippojak-
in", joita tarjosimat mille; niistä hivottiin ystiimiini R:u
knnme melkoisesti. — Atcrioituammc lähdin minä, nuori rei-
pas beduiiui mukanaui, lyhyelle kalastusretkelle, josta tässä
pari sanaa. Knn olimme Päässeet kalastuspaikalle, uosti be-
duiini .vaatteensa voiviin asti, ivyötti itsensä lujasti ja pisti
talapussiu riippumaau wyöllem. Verkko, joka riippui häum
olullaau, oli pyöreä, ulkoympyrii» täyttiwät pienet raudan kap-
paleet, jotka painoivat sen pohjaan. Hiljalleen, aiwan rau-
hallisena alkoi hiiu astuskella pitkiu meren rantaa tenttaan tii-
hystellm, »uissä uiitisi kaloja. Hän. näytti oleman tarkkasil-
mäinen mies ja hyivin tottunut toimemsa. Aiwan pian hno-
masi hän jo etäältä, missä kaloja liikkui, ja warsiu odottamat-
tcmi heitti häu lvoimakkaasti werkkonsa „asic»jalle." Luulin en-
sin, että hänen ponnistnksmsa oliwat aiwan turhia, sillä mi-
nun mielestäni olisi se aiwan kummallinen kala, jota niin hel-
posti antaisi itsensä kiinni. Muttu miuä petyin luulossani,
sillä »verkon lno astuskeltuaan noukki »nies kulun toisensa pe-
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riistä ja heitteli niitä sitten hymyillen minuu eteeni rannalle.
Hän heili tverton wielä terran, toisen, kolmannm, j. n. e.,
kulkien yhä eteen päin pitkin taitoa rantaa. Tunnissa sai
hän 30 toista korttelia pitkää kalaa.

Kalastustapa on siis hywin yksinkertainen; lvarmaailkaan
ei siten ainoatakaan kalaa saisi kiinni, jollei niitä löytyisi niin
runsaasti. Kyllä täytyy kalastajankin taitamasi heittää »verk-
konsa, ja niin tarkkaa silmää, kuin hänellä pitää olla, ei saa-
kaan ivähiillii harjotilksella. Genezaretin jiirmcssii löytyy ai-
nakin kolmellcisia kuloja. Ileisimpiä omat n. k. Pacmcllin
kalat, joilla ou suomntset. Ne omat hyivänmakuisia kaloja,
johonkin määrin meidän siiynälviin kaltaisia, mntta eiwät ole
niin ruotoisia. Niitä saadaan taivallisesti Piimällä matalissa
paikoissa. N. k. Pietarin taloja, jotta owat suuria ja suo-
muksettomici, saadaan yöllä; ne olisivat, näet, enimmäkseen
sylvällii viedessä. Ihdm semmoisenkin saimme nähdä luosta-
rissa; se oli lähes taksi kyyuiiriiii pitkä. Miltä se maistuu,
m ivoi sanoa, koska cinme sitä maistaneet. Onpa wielä kol-
maskin laji kaloja, jotta owat pimiä ja jokseenkin ahlvmen nä-

köisiä. — Kun näin miehen heittiiwän lverkkonsa apajalle, muis-
tui mieleeni, kuinka lesuksen apostolit oliwat juuri näillä pai-
koin kalastelleet muinoin ja saaneet toisinaan runsaastikin saalista.

Saksalaisten lviihiiism uudistalon ranta oli mainion so-
pivia tiimiillaiselle kalanpyynnille. Minäpä wielä kiivin uinnil-
lakin ttirkistiiymässä, ja sitten lepäsimme hetkisen ystiiivällisten
uudis-asukasten ctehisessii, jossa sekä omat wenhemiehemme, että
koto jontto muita sinne totouneita beduiiuejä, meitä ympiiröi-
lviit. Seurusteleminen heidän kanssaan ei ollut niiukääu ikii-
ivciii. He olivat kaikki meille hywin ystäiviillisiii ja iloitsiivat
suuresti, kuu erään ~Arabicm kielen sanaston" cmullc» saimme hei-
dät lviihiinkin tajuamaan, mitä tarkoitimme.

Sillä aikaa oli tuuli kääntynyt länteen, ja idästä tulevia
„sirokko„ ei siis enää rasittanut. Kello '/2 3 aikaan heitimme
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hymiistit lvieraanlvarcnsille isännillemme, joiden täällä autiolla
tienoolla, monestikin mihamielisten beduiinein keskellä on on-
nistunut saada useita peltotilkkuja Viljellyiksi, ja sunntasimme
kulkumme takaisin Tiberiasta kohti. Me kuljemme sen Paikan
ohi, jossa annellaan lesuksen pitäneen meneessään tuon saar-
nan, josta Luilltas puhuu ewankeliuminsa 5: I—ll, ja jossa
Simon sulki suuren tilin paljouden, kun hän Vapahtajan
käskystä heitti „werkkonsll sylviille." Alussa meillä oli totva
mastcllnuli, jota wastaan miehet samat taistella kaikin vii-
nin saadakseen iveneen knlkemaan eteen piiin. Mutta kun
tulimme „C han Minije n" läheisyyteen, jossa jotkut otaksuivat
Kasieruaumiu raunioiden olewan, saimme leivittää pnrjeet, ja
iviikeivii tnuli kiidätti meitä aimo ivauhtia toista rantaa kohti.
Tuuli oli niin ankara, että jotkut — niiden joukossa dragomaa-
linmekin —, kuten Herran opetuslapset muinoiu (Mat. 8:
23—27), pelkiismiit meidän hukkulvcm; kyllä tottunut purjeh-
tija scutäiin näki, ett'ei mitään tvaarac» ollut. Vaan seu me
huomasimme, että tällä jiirwellii ankarat tunlenpuuskaukset ja
lvaltcmat laineet lvoimat nousta iiktipikaa. Kahdessakymme-
nessä minuutissa otimme jo päässeet Tiberiaksen rantaan lnos-
turirakenuuksen alapuolelle, mietettyämme koto päimän haus-
kalla matkalla. Ennen kuin tvenemiehet ja ystiiviini R. liik-
simät mmeestä, walokuwasin minä toto seuruem muistoksi
tästä hauskasta retkestä. Siitä, että istuivat muutamia mi-
nuuttia kauemmin vieneessä, tahtoivat beduiinit kaikin moko-
min „bachschischeja"; lunltatvasti he uskomat minun kiimallani
aikoman saada mittoja. —

Ilta ennen auringon laskua oli erittiiiu ihana; jiirivi,
jonka laineet äsken knohnelmat, oli taas rasivcllyyni. Luke-
mattomia kalaparvia uiskenteli ilakoiden siellä täällä lähellä
rantaa. Auringon kirkkaat, kultaiset säteet lomat kauniin hoh-
teen sinisille lahdelmille, joilla monissa paikoin nuo mum mci-
nitnt heleän punaiset tikkcistarhat oliwat reunuksina. Kaiho-
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mielin jätimme tämän känniin maiseman, joka koko päimän
oli meitä niin sunresti niehiittiinyt. Vielä kiivimme uimassa
tuossa kirkkaassa medessä ja sitte riensimme leivolle, jotta huo-
»uis-aamuna jaksaisimme lähteä matkalle muistorikkaasta Tibe-
ricllsista pohjoiseeu viii».

M oli »»Milloin rauhallinen, paitsi että jo kello 2 aamnllci
eräs mies muhammettilaiskirkon tornista herätti meidät, knn
kutsui seuduu Mäkeä aannihartcmtem. Tämän teki hän niin
koivallc» ja liipitunkewalla äänellä, että se kuului pitkät, pitkät
matkat, marsinkin knn ilma oli aiwan selkeä. Kutsuminen kiivi
jonkunmoisen rytmillisen lantin muodossa, jossa samoja sanoja
linkoamatta kerrottiin, ja sitä kesti Vähintään tunnin ajan. ")

Hänellä tuntui olewan aita mahtaiva ääni, joka ei ollenkaan
painnnnt, ja ivcihtvcll keuhkot, joiden ivoimcll oliwat loppumat-
tomat. Hiukan kadehtien knunteliu luota selkeää, wahwaa
iiiitttii aamuhetken hämärässä, joka yhä lvaljetm ennusti imtta
piimää, joka oli meidät viepä unsia ivaiheita ja »msia kokemuk-
sia kohtaamaan.

Kello oli 4 aamulla Toutokuuu 7 päimänä, kun nou-
simme muoteiltamme malmistaumaau lähtöön, jonka piti ta-
pahtua viimeistään kello 5. Olimme huomanneet, että oli sitä
parempi, kuta aikaisemmin tuli matkalle hankituksi. Siteu taisi
parhaiten nauttia raittiista aamu-ilmasta. Päiivemmällä kiivi
kinmnus aina sietämättömämmäksi. Dragomaanin hitaisuu-
dm tähden pääsimme kimminkin ivasta kello 6 liikkeelle.
Ikiimöidm, emmekä aivan mähääkään, jätimme rauhaisan luos-
tarin, jossa meidän oli ylipäänsä ollut marsin hyivä oleksia.
Kahden tunnin ajan tuljimlne pohjoiseen päin pitkin tnon iha-
nan järwen rannikkoa, jonka ivedenvinta piiilyi tyynemä edes-
sämme. Lumoalva näky kohtasi silmää kaikkialla. Suuret ka-
laparwet leikkivät ylt'yleensä tvedenkaltvossa; sorscilaimoja sekä

Lauluu sanat oliwat Arabian kieltä: „La ilaha illallah", joka suo-
meksi on: „Ei ole mnuta jnmalaa paitsi (Allah) Jumala."
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muita »vesilintuja uiskenteli sinerwiillä selällä. Ihmeellinen hil-
jaisnns Malliisi toto luouuossa. Juhlatunne wallasi meidän-
kin mielemme. Tuntui kuin toto luonto ympärillämme olisi
»viettänyt julnalanpalwelusta. Sisinmät tnntcemme toi ilmi
hengellinen lanlu, jonka wiritimme Luojan ja Sovittajan kun-
niaksi. — Noin puoli tuutia kauniilla rannalla kuljettua saa-
tuumme pieneen, yksinäiseen Medjdel-kylään, jossa Maria
Magda le en a, eräs lesuksen nskollisimmista seuraajista, oli
syntynyt (Mat. 15: 30). Nykyään siinä on wiihäsiillöinen,
likainen kylä, jossa moniaita satoja beduiineja elää köyhyydessä
ja kurjuudessa. Tiellä tapasimme muutamia sen asukkaista,
joiden sanotaan ylimalkaan oleivan lvihcimielisiä niemille. Meille
he knmminkiii oliwat hyivin ystäniiillisiii ja antoivat meidän
mennä eteen päin, sitten knn oliivat minnlta kerjänneet muuta-
mia paperosseja. Merkillistä ou, että juuri tämä kylä on säily-
nyt, kun tuho on kohdannut scmcm järwen rannalla olleita muita
kaupunkeja ja kyliä, Kavernaumia, Betscidcia y. m., jotka oivat
melkein jäljettöniiu hiivinneet. „Magdc»la on jäänyt", sanoo
Orelli, „todistamac»n hartailla alttiitta Herraa kohtaan; se on
muistomerkkinä kiitollisen tvaimon rakkaudesta pelastajaansa koh-
taan", rakkaudesta, joka kesti koetuksen Vapahtajan knoleman-
kin jälkeen. (Mark. 16: 11; loh. 19: 25). Olihan Jesus
tästä Maria Magdcllemasta ajanut seitsemän perkelettä (Mark.
16: 9), ja niiyttihe Marialle ylösnousnema, kun tämä viiii-

siiis-aamuna istui haudcm ääressä ja itki Herransa kuolemaa
(loh. 20: 11—18; Mark. 16: 9). Magdcllan läheiset raunikot
owat hywin hedelmällisiä ja »viljeltyjä, ja niillä kasmaa paljon
pinta, mutta kuta kanlvemmaksi järtvestii tnllacn» ja kuta ylemmä
tvnorille Päin kohotaan, sitä kolkommaksi käy seutu. Ei enää
näy Iviljalvinioita eikä pnitc», mutta taivallisesti Maan kiiviä,
soraa ja hiekkaa. Vasemmalla, noiu kahden tnnnin matkan
päässä rannasta, kohoaa tuo korkea, majesteetillinm muori,
Kiru Hat tiu, jolla lesuksen luullaan pitäneen ivuorisaar-
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nansa. Kuljettuamiue melkein kolme pitkää, työlästä tuntia
kivisellä, waiwalloisellc» tiellä jouduimme eräälle paikalle, nimeltä
„Chan Djubb Inses", jossa, kuten kerrotaan, Josefin myi-
wät hänen weljmsä, mutta tuolla tarulla ei mahtane olla his-
toriallista perustusta. Melkein koko tämän taipaleen oli dra-
gomaani luiki tietämättömissä, ja me saimme tulla toimeen
„mnkarin" cmulla, joka kyllä tunsi seudut. Mutta olisimme
olleet pahassa pulassa, jos beduiinit olisitvcll meitä hätyyttä-
neet, kun ei ollnt aseita puolustukseksi. Ainoa aseellinen oli
dragomaani, joka nyt, jostakin työlästyneenä, ei iviilittiinyt wel-
ivollisuudestaan. Mämaiuitullc» paikalla tapasimme muutamia
tällä yksinäisellä tienoolla asulvia bcdliiiverheitii, jotka kohte-
livat meitä ystätviillisesti; heille annoimmekin »viihiiu bcichschi-
scheja." — Maltan jatkuessa jäi Safed wafemmalle. Tämä
kaupunki on hyivin korkealla paikalla; muori, jolla se sijait-
see, on 845 metriä eli melkein 2,800 jalkaa yli Välime-
ren pinnan. Siihen moivi siis syystä sovittaa sanat: ..»vuo-
relle rakennettu kauvnnki" Valtamallc» paikalla kohoten se Mar-
inaankin tarjoaa monta kaunista näköalaa. Sen asukaslnku,
josta ainakin puolet on juutalaisia, nousee noiu lviitemtoista-
tuhantem. Ani Harmoja kristityllä on asettunut sinue. Tässä
kaupungissa owat, teuties enemmän kuin missään muussa „py-
hiin maan" kanpungissa, juutalaiset herroina. Kuudennellclloista
lvuosisadalla likisti siellä Talmudin tutkiminen. Monta ri-
kasta juutalaista muuttaa siune joka wuosi ulkomailta. Vuonna
1837 hiittitti kaupunkia hirmeii maanjäristys, jossa 5,000
henkeä sai surmansa. — Kun paikka ei raamatun tutkijalle
tarjoa mitään mieltä tiimittäniiiii, ja kun dragomaani sanoi
tien sinne oleman huonon ja sitä oleman waikea matkustaa,
päätimme kernacmmin matkustaa erääseen kylään noin kahden
tunnin matkan päässä Safedistc» ja jäädä sinne yöksi. Sinne
sacmuimme jo 11 aikaan edellä pnolmpäilvän, ja meillä oli
siis hylviiii aikaa tutustua kansaan ja sikäläisiin oloihin.
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Kylä on oikeastaan eräs muutamia ivuosia sitten Perus-
tettu juutalaissiirtokunta, nimeltä Roschpinah. Se sijaitsee
ihanalla paikalla saman mnoren rinteellä kuin Safedkin. Juu-
talaiset, yhteensä noin 40 perhettä, owat wuotranneet pieniä
maatiloja ja viljelmät maata. Maa siirtokunnan tienoolla
onkin iviljalvac»; sitä todisti rehelvii kasvullisuus kaikilla viljel-
lyillä aloilla. Kun ajattelee, että siirtokunta on lvaan muu-
taman ivuoden ikäinen, täytyy tunnustaa, että tänne asettuneet
juutalaiset owat ahkeria ihmisiä. Sitä paise uiiyttiiviit he elii-
iviin rauhassa ja sowinnossa toistensa kanssa ja pitämät likeistä
yhteyttä samll-uskoisten kanssa Safedissa. Wiininwiljelyskin
onnistunee tällä tienoolla; ja jo saattoi nähdä useita lviiitar-
hoja, joissa istutukset mmestymiit. Siirtokunnan maan on
alkuaan lunastanut Turkin sultaniltc» rikas ylimys Rotschild,
ja hän antaa nyt huokeasta hinnasta sen muotralle ustouhei-
molcisilleen, jotta siten owat löytäneet turmapaikan, johon woi-
lvcll paeta ivainoomista, mikä heitä wiime »vuosikymmeninä on
kohdannut. Siirtokunnan asujamet oivat muuttaneet sinne eri
maista ja puhnwat useita eri kieliä. He wiettiiwiit täällä hil-
jaista, suuresta maailmasta erotettua elämää. Hekin itiilvöi-
iviit ennustusten totemtiiymistä ja uskoivat, että juutalaiset
wielä joskus pääselviit maailman hallitsijoiksi. He odottamat
ja toiwowcll, että kirouksen tuomio kerran otetaan pois, maikka

he emät tahdo tunnustaa lesustc» Messiaksetsem ja tuninkaak-
seen. Tämän toiivonsa lausui isäntämme useita kertoja kes-
kustellessaan meidän kanssamme.

Eräs näistä Abrahamin jälkeisistä, nimeltä lehosua
B en-Ari, antoi meille asunnon. Hän oli 35 Muoden manha,
oli ollut naimisissa kolme ivuotta, mutta lapsia ei hänellä ol-
lut. Hilpeä ja pontevia oli lehosua luonteeltaan setä hymin
lahjakas. Hän oli ahkeralla työllä sacmnt peratuksi pienen vii-
nitarhan ja viljelykselle vioittanut pieniä peltotilkkuja; olipa
rakentanut siman huoneustonkin, jossa oli taksi pientä tama-
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ria sekä keittiö toisessa päässä ja talli lehmälle ja aasille toi-
sessa. Hän keskusteli mielellään kanssamme, ja se kiittikin hy-
win päinsä, sillä hän puhui jotenkin seliviiä satsaa. Koska
häntä ennen kaikkia miellytti kuulla sitä, mikä kosti hänen us-
tonlveljiään Euroopassa, otti hiiu kohta keskustelu-aiueeksi juu-
talaisivihollisin liikkeen, jolle hän oli koivasti suutuksissa. Ha-
uen puheestaan huomasi seivästi, että hän oli asiaa harkinnut
ja sen kultua seurannut; hän tiesi henkilöiden niiniäkin, jotka
oliwat ottaneet osaa tähän taisteluun. Muun muassa tysiisi
hän minulta tunsinto holvisaarnaaja Stöckeriii Berliinistä.
Kun »vastasin myöntäviäsi, lausui hän: „los tapaatte hänet,
niin sanokaa, että Palestiinankin juntcllaiset vihaamat häntä."
Tuli puheeksi myös juutalaisten asema yleensä, ja hän lansui
teeskmtelemiittii ja maatimattomasti mielipiteensä siitä. Kai-
kesta näkyi, että hän oli lukenut mies ja oli seurannnt aitaansa
paremmin tuin useimmat hänen ustolaisistaan. Hän sanoi
olemansa erään hebrealcisen sanomcllehdm tirjeenmaihlaja ja lu-
pasi kirjoittaa lehdellensä meidänkin käynnistämme. Sen täh-
den Pyysi hän käyntikorttejamme ivoidaksem tarkoin mainita
nimemme. Olen sittemmin nähnyt eräässä meidän maan sa-
nomalehdessä mainittnna hänen kirjoituksensa sisällyksen; hän
täytti siis lupauksensa. Hupaisesi kului koko iltapäiviä hänen
kcmssausa keskustellessa. Koska meidäu smraatvaua piimänä
oli ratsastettavia ainakin kahdeksan tuntia, meuimme aikaiseen
leivolle nnsia moimia kokoamaan. —

Leivosta ei kumminkaan tullut paljon mitään, sillä lvuode
oli hymiu kolvc», leimallinen pinilcmitsa maan, ja lukemattomat
»verenimijät, joita täälläkin oli yllin kyllin, kinsasilvat minua
koko yön ja tekivät nukkumisen aiwan mahdottomaksi. Sen
tähden nousimme ylös ani ivarhcnn tekemään lähtöä. Meni
kumminkin enemmän aikaa, knin mitä olisimme suoneet, ennen
kuin jouduimme taipaleelle. Aurinko nousi jo ja loi ivienon
purppuraivlllonsa wiehilltiiwiille seudulle. Pohjoiseen päin me-
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uewii tiemme kulti rehewien peltojen ja kaunisten rinnemaiden
poikki. Kaikkialla näimme ahkeria työmiehiä, jotka jo niin mar-
hain aamulla olivat joko kyntämässä peltoa „ikeen-alaisilla"
hiirjillii tai leikkaamassa ohraa, joka siellä täällä jo oli tuleentu-
nutta. Etäällä vilahteli Mero e-järwen willkkywii pinta, jossa
toiwoimme muutaman tunnin perästä, kun kuumuus on käy-
nyt rasittcmammaksi, saada virkistykseksi kylpeä. Mutta tämä
toiivo petti, sillä tiemme ei ollenkaan vienyt järwen luo, ja
sitä paitse sauoi dragomaanimme sen rantoja niin suoperäisiksi,
että uppoaa liejuun heti kun niille astuu. — Noin 1 "2 tun-
tia ratsastettuamme jouduimme pimeu jiirmeu ti, oikeammin
sanoen, lammikon luo, jonka rannoilla kauniit, suuret lehtipuut
tarjosimat toimomaamme siimestä. Me päätimme siis siinä
syödä aamiaista. Paikan nimi oli Emballah. Pieni lam-
mikko oli hyivin matala, ja sen rämeisillä rannoilla näkyi suu-
ret joukot sammakoita lviisymättii kurnuttelemcissa. Kaloja ja
talanmaimaa oli siinä myös yltäkyllin. Vesi oli kumminkin
kirkasta ja viileää, jonka tähden viskasimme »vaatteet pois ja
heittiiysimme uimaan. Ainakin 10 minuuttia viiivyimme me-
dessä kun paahtama aurinko teki olon maalla hymin tukalaksi.
Villvastuneina nousimme medestä; hylviin ruokahalun oli uinti
myös tuottanut. Dragomaanimme olikin meidän uidessamme
malmistanut aamiaisen ja mainiota kahmia, jota ahnaasti joim-
me. Uupuneet jäsenemme olimat taasen nirkistyueet, ja rauen-
neet elintvoimcll elpyivät.

Syödessämme keräytyi useita beduiineja ympärillemme,
jotka halnisin silmin katselimat ateriaamme. Vähän ajan pe-

rästä rupesi eräs heistä kerjäämään tupatkaa kun näki minnn
polttaman. Ia sitte toinen ja kolmas j. n. e., mihdoin koko
seurue. Ia kuta kaneinmin istnimme siellä, sitä suuremmaksi
kasivoi heidän lukunsa. Näytti kuin niitä olisi tasmanut maasta.
Ia tallilla oli aseet. Kuta enemmän heitä tarttui, sitä uska-
liaammiksi he tulimat ja sitä lähemmäksi meitä he tunkeutui-
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lvcll. Ei ollenkaan ivoinut tietää, mitä heillä oli mielessä.
Eräs heistä rupesi tutkimaan „dragomaanin" maassa olemaa
pyssyä, kenties nähdäkseen, oliko se panoksissa mci ei. 010
näiden millein keskellä rupesi tuntumaan aita kamalalta, sillä
heitä oli yli kahdenkymmenen miehen, ja tallilla oli ampuma-
kojeet; meitä oli ainoastaan neljä, ja yhdellä maan oli aseet.
Sen tähden katsoimme parhaaksi panna lähdöksi niin pian kuin
mahdollista ja jättää heidät pitämään seuraa toisilleen. Kun
ratsastimme pois, seurasiivcll he meitä jonkun matkaa yrittä-
mättäkään karata kimppuumme. Moniaat nuoret miehet juok-
simat pitkät matkat perässämme ja kerjäsivät tupakkaa. —

Tästä eteen päin kulki tie ruohokentän poikki, jossa oli
lorisevia puroja ja lähteen silmiä, ja suuret karjalaumat ka-
mmat siinä laitumella. Tien vieressä oli beduinitelttoja pit-
kissä ilveissä. Eräällä kohdalla laskin niitä olleen viiteen-
kymmeneen. Naisilla oli suurten ruokokasain kantaminen työnä;
nämä olimat sokuritopan muotoon ladotut heidän päälailleen.
Etäältä katsoen olimat nämä liikkumat olennot ruokopyrcnnii-
dien näköisiä, jotka omituisesti kiikkuen kulkimat eteenpäin. He-
»vosemme siiikiihtmät heitä, emmekä tahtoneet saada niitä eteen
päin menemään. Tarkemmin katsoessa huomasi parin mustia
silmiä nilahlcmau näiden ruokotornien alla.

Kuta lähemmäksi seuraamaa yömajaamme tulimme, sitä
miellyttälvämmiiksi kiivi seutu. Vettä oli Miljalta ja puita
runsaasti suomassa suloista siimestä. Kaikesta näkyi, että maa
tällä tienoolla oli hyivin viljamaa. Paikka paikoin oli tie wä-
hän ivmtopohjcinen, ja saimme ratsastaa wcirowasti, ett'eiwill
heivoset uppoaisi liejuun, jota peitti ainoastaan ohut kuori koivac»
maata. Helvosilla on tässä suhteessa useiu tarkempi ivoisto
kuin ihmisellä, jonka tähden on parasta tämmöisissä paikoin
antaa hetvosen kulkea mieltään myöden. Tätä sain kokea useita
kertoja tällä taipaleella. „Mukarillemme", joka tawallisissa
oloissa matkusti wähän matkan päässä meistä, oli viähiillii
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käydä sangen pahasti. Hänen hewosmsa, jolla oli kannetta-
ivana setä ratsastaja että meidän talvenamme, lvajosi mahaa
myöten erääseen puroon, jonka yli ratsastimme. Ei sentään
ollut mitään hätää, wikka määrälliseltä näytti. Omin mi-
nin pääsi helvonen tutalasta asennostaan ja oli yhdellä hyp-
päyksellä taas kiimalla maalla.

Näin lähestyimme Baniasta, joku on tuo raamatussa
mainittu Filippuksen Kesarea. Oli ihmeen suloista ratsas-
taa tuuheiden lehtipuiden siimeksessä, joiden juuria lirisemiit ja
kohiselvat puroset ja ojasit runsaasti kastelivat. Lintujen sn-
lolaulu miellytti korwaa, ja kaikkialla, minne ikinä katsahti,
näki virkeyttä ja elämää koko luomakuunassa. Olisipa todella
suurinta mälinsiitiimättömyyttä, jos ei tämmöisellä tienoolla
mieli kanisi iloiscllsi ja raittiiksi. Täällä likiticnoolla jossakin
oliwat Jordanin lähteet suuren Hermoilin juurella, jouka ho-
pealle hohtama, lumium kukkula tuskin kertaakaan oli tidon-
nnt silmistämme, sitte kuu läksimme Taborilta.

Ennen knin ennätimme kylään, näimme snuren, itä-
maalaisen karcmaanin, joka oli sijoittunut muutamin paksu-
jen tammien siimekseen. Siinä he kaikki, miehet, ivaimot, lap-
set, kameelit ja aasit nauttimat huolettomina lepoa. Näkyä
kannatti kyllä ihailla. Saadakseen leivillä niin mnkaivasti kuin
mahdollista, oliwat he alleen levitelleet loistaman wiiisiii pat-
joja, tyynyjä ja peitteitä. Tuo oli oikein itämaalainen kuiva!
Näyttipä siltä, kun noilla ihmisillä ei olisi ollnt mitään hnolta
maailmassa. Ia kumminkin todistivat heidän laihat naa-
mansa, joihin elon tuskat olimat ryppyjä uurtaneet, että hekin
tiesimiit elämänsä surun laaksossa, jossa jokaisella on oma
osansa kärsimystä ja murhetta kestettiiwänii.

Ensimmäinen huolemme kylään tultua oli taaskin Yösijan
hankkiminen, joka ei ollut komillaan helppoa. Dragomaani
mei meidät tietysti kylän parhaimpaan taloon, jossa Heinosi-
llemme saimme seistä wähän aikaa pihamaalla, ja nyt alettiin
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tinkiä yömajan hinnasta. Vaatimukset mahtomcll tällä ker-
taa olla komin suuria, kosta läksimme sieltä pois. Muuta-
mia askeleita ratsastettuamme tuli emäntä meidän jiiljessiimme
ja puhui muutamia meille käsittämättömiä sanoja dragomcia-
nille, ja tuossa paikassa oli kaupasta soivittu. Meidät mie-
tin yläkertaan suureen huoueesem, jossa oli kolme ikkuna-auk-
koa, tietysti lasitonta, puuluutut maan, ja lattialla tuo tu-
mallinen olkimlltto. Toisella seinällä seisoi erittäin kaunis, ma-
tala piironki ja toisella kasa hyviä sänkytvacllteita: Patjoja,
tyynyjä ja peitteitä, joita meille levitettiin muoteiksi. Kun
astuimme huoneeseen, oli siellä kätkytkin ja siinä puolivuotias
lapsi, jota äiti, miellyttämän näköinen ja siististi puettu nuori
waimo, hoiteli. Hän poistui kumminkin lapsineen oitis meidän
huoneeseen tultua. Kaikki todisti, että tämän talon omistajat
oliwat tawallista ivaraktaampia. Kuumuuden ja wiisyttäwän
ratsastiltsen uutvuttamina heittäysimme leivitetyille sänkyivacll-
teille siksi aikaa, kun dragomaani ivalmisti kahivia, joka on par-

hain »virkistyskeino tämmöisissä oloissa. Siinä loikoillcssainme
ja ajatellessamme menneitä piimiä, joina olimme imettäneet
tätä kovin omituista elämää, joka kumminkin aikaa myöten

rupesi tuntumaan yksitoikkoiselta ja tväsyttiilviiltii, hnomcisimme
iloksemme katossa pääskysen pesän, jota pari pääskystä huolel-
lisesti hoiteli tvuorotellm tuoden ruokaa pojillensa. Annet-
tuaan ruoin nälkäisille lemmityilleen, visersivät he iloisesti ja
lensivät pois toista hakemaan. Tätä tehdessä oliwat he niin
wäsymättömiä ja iloisia, että sen kautta ivoimakkaasti saarna-
siivat meille Herran hylvyyttii heitä ja kaikkia luotuja olen-
toja kohtaan. Näiden armaiden lintujen näkeminen johti aja-
tukset kotiin ja kotimaahan, jossa kenties jo nyt kotiutulvcll
pääskyset ilmoittiivcit kesän tuloa ja ilahuttitvcll ihmistm sy-
däminiii. Merkillistä on, miten kodista kaukana ollessa jota
seikka, jopa pieninkin, johtaa sinne mielen. Koti, sen liesi, sen
kieli, sen taivcll, kas niissä lnmousivoima suurempi kuin mis-
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sään muussa, ottoonpa sitte 010 munalla miten hupaista,
hyiviiii ja mieluista tahansa! Ia tumminkin on maallinen
toti maan majatalo, ja maellus maan Päällä maan toivioretti
oikeata kotia kohti, sitä Jerusalemia, jota ylhäällä ou.
Kuu jo täällä itiilvöimme maalliseen kotiin, ja sinne pääsemi-
nen on ilohetki, — miten suuri lieueekääu ilomme, kun Pää-
semme oikeaan kotiin, „hywään maahan", jossa kaikki waiwcll
ja tuskat Päättyivät ja jossa täydelliueu onnellisuus kestää
ijcmkaikkisesti.

Nämä mietteet piti kumminkiu keskeyttää, sillä jäljestä
puolenpäiviû olimme aikoneet mennä katsomaan Jordanin
lähteitä, jotta omat tämän kylän läheisyydessä. Me suunta-
simme tultumme kylän läpi suurem-Hermoniin päin. Noin nel-
jännestunnin matkan päässä kylästä tulimme eräälle Paikalle,
jossa monta mesirikasta lähteensilmää kumpusi ivuoren alta.
Itsc muoressa, jota tällä puolella kohoaa melkein kohtisuoraan,
löytyy joukko ontelolla ja koloja, jotta muodostamat suuria
luolia, joihiu ivoivi mennä sisälle. Vettä pnlppuaa ttmorm
alta jota suunnalla, ja se on lvnosituhansim lvieriessä uurta-
nut itselleen omat tiensä. Se on siellä täällä muodostanut
ivesisäiliöitä ja juotsee ensin liritellcn pieninä puroina, tuuues
nämät edempänä yhtymät ja muodostamat Jordanin joen,
jota sittemmin eteen Päin ivirrcllessacm saa wettä nseilta muilta
haaroilta.

Meillä oli siis edessämme tuon merkillisen joen lähteet,
jonka mnttia wiihii iväliin olimme mattustaessamme nähneet.
Sinnet ivesiwarcmsa scmpi se Hermonin wuorella, jota on
osa mahlaivasta Antilibanonin ivuorijonosta. Seistessämme näi-
den tohisenim lähteiden ääressä, missä weden pauhina teki mei-
dät melkein kuuroiksi, ei ystiiwiini R. malttanut ollariisuutumatta
ja wielä terran peseytymättä tässä viedessä, ikään kuin jiiii-
hylviiisiksi Jordanille, joka meidän tuli jättää ainaiseksi. Nuori
poika, jota oli tunteunut meille oppaaksi, katseli tätä tointa
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Kimmastuneena ja suuresti ihmetellen. Kenties hän juuri siitä
hämmästyi uin, että sitte jätti meidät rauhaan tunkeilemi-
seltacm. Hymin minnnkin teki mieleni senrata ystäiviii esi-
merkkiä, mutta tyydyiu kumminkin maan siihen, että Pesin sil-
mäni ja käteni, koska pelkäsin vilustumani, kun ilma rupesi
tuntumaan viileältä. Iltaan saakka miimyimme tällä somalla,
viehättämällä paikalla, milloin kiiyskmnellm, milloin istucu
tuuheiden puiden siimeksessä. Itsestään juolahtivat mieleeu
ne historialliset ja raamatussa kerrotut tapaukset, jotka koske-
mat tätä paikkaa. Bcnias tai Vanjas, kuten nimeä myös
äännetään, on tunnettu ikiivcmhoista ajoista; siellä lienee mni-
naisinc» aikoina ollut simistys korkealla kannalla. Paikkaa on
kohdannut moutc» ivaihetta. Aivan warmana pidetään, että
se on sama kuiu Baal Gad, eräs Vaalille pyhitetty paikka
josta puhutaan Josuan kirjan 11: 17. „Knn Kreikkalaisia
oli muuttanut Baal Gadiin, sai tämä ivcihtaa Manhan ni-
mensä nimeen Paneas, jonka se sai eräästä läheisyydessä löyty-
mästä ivuormrotkosta, jota oli pyhitetty Panitte ja marns-
tettu lukuisilla komerroksilla, joihin asetettiin epäjumalan metsän-
neitojen knmia. Tämän Panecllsm Maliisi tetrarkti Filippns
päätaupungitseen; samalla nimitti hän kaupungin oman ja suo-
jelusherrcnisa, keisari Tiberiutsen nimellä." Sittemmin olikin
se yleensä tnnnettn nimellä Filippuksen Kesarea. Nimi Vänjas
taas, kuten paikkaa nykyään kutsutaan, on sana Paneas Ara-
bian kielen lakien mutaan lansuttuna. — Tämä oli pohjoisin
paikka, mihin losuc» ivoittajana tunkmsi ivalloittaessaan lii-
mattua maata. Seutu oli siis Kanaanin maan Pohjoisessa
syrjässä.

Tälle tienoolle snuntasi Herra lesuskin kerran askeleensa,
sitten kun hänen „woi"-huutonsa oli kaikunut Korazinille, Ku-
pernuumille ju Vetsuidu'lle. Mulkulla oli hänen sydänmensä
raskaan surun mallassa; hän suri niiden ihmisten uskottomuutta
ja kommitta, jiirjeu pimeyttä ja sokeutta, jotka oliwat pakotta-
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neet hänet jättämään seudnn, joka oli hänelle niin ratas.
Vanjatsm paikoille tultuaan rukoili hän ensin hiljaisuudessa
tcilvaallista isäänsä ja teki sitte opetuslapsillensa kaksi paina-
lvaa kysymystä: „Kmmkä sanoivat ihmiset minuu, Ihmisen
Pojan, olewan? — Kenenkiistii te sauotte minun olewan?"
Ensimmäiseen kysymykseen sai hän jotenkin mieltä masentcman
wastauksen: ,Muutamcll Johannes Kastajan, muutamat Eliaksen,
muutamat leremiaksen taikka jonkun profeetoista." Jälkim-
mäisien laufui Simon Pietari oikean, sylvällism ja ylewiin
wastauksen: „Sinii olet Kristus, eliiiviiu Jumalan Poika."
Pietarin tnnnustus omasta ja toisten opetuslasten puolesta
oli jaloin, mikä itinä on lähtenyt ihmisen snusta. Sen täh-
den Ivahlvistacllin Herra tämän tunnnstuksen lisäämällä: „Au-
tuas olet sinä, Simon Jonaksen poika; sillä ei liha eikä »veri
ilmoittanut sitä sinulle, mutta minun Isäni, joka on tailvaissa.
Mutta minä myös sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tämän
kallion päälle tahdon minä rclleta minun seurakuntalinja Hel-
inein porttien ei pidä häntä ivoittcman. Ia minä annan si-
nulle taiwaan waltakunnan cmaimet; ja mitä sinä maan päällä
sidot, pitää sidotun oleman tciwcissc», ja mitä sinä Päästät
maan Päällä, sm pitää oleman päästetyn taivaissa." (Mat.
16: 13—28; Mark. 8: 27; 9: 1; Luuk. 9: 18—27.) —

Voipi sauoa tämän olleeu opetuslapsille ääreltömiin tärkeän ja
ratkaiseivan hetken. Niillä paikoin kulkiessa johtuu tämä ta-
paus ehdottomasti jokaisen kristityn mieleen, jota Pyhän Hen-
gen cmulla on oppinut tunnustamaan lesuksen Jumalan Po-
jaksi ja pcllwelemaan häntä Herranaan ja jumalauaau. Sie-
lun täyttää syviä hartaus, »varsinkin kun koko luontokin kehit-
tää kiittämään Jumalaa.

Palatessamme kylään wähän ennen auringon laskeumista,
huomasimme erään seikan, joka teki tämän kylän muista eroa-
ivaksi. Tasaisille katoille oli tehty lehtimajoja asukasten mll-
kinna- ja lepopaikoiksi. Jön tullessa näkymät he toinen toi-
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sensa perästä lvetiiytytviin sinne kuten simpukka tuoreensa. Luul-
taviasi niissä on viileämpi nuttua, ja saa paremmin olla rau-
hassa hyttysiltä, kärpäsiltä ja muilta iveren-imijöiltä. Sem-
moista majaa teki meidänkin mielemme, mntta täytyi tyytyä
siihen, minkä olimme saaneet, ivaitta pian tulimmetin ivaknn-
tetuitsi, että lepoa ei ollnt ajattelemistakaan. — Illan kuluessa
saimme vielä nähdä surullisen, mutta samalla hulluukuriseu koh-
tauksen, jossa talon emännän ilkeä lnonne tuli ilmiin. Koko
perhe oli kokoontunut tupaan, kenties illalliselle. Ihtikkiii kuului
sieltä kiukkuisen naisen kimakka ääni, jonka omistaja nähtäiviisti
yhä yltyi Msemmätsi, kuta kauemmin hän wihacmsa pnrk
Toinen toisensa perästä pnjahti siiikiihtyneenä nlos hnoneesta;
tiiimeksi itse isäntäkin. Tuo rakas puoliso ei ollut siiiistäuyt

häntäkään. Mitä tuon huonon tuulen syynä tällä kertaa oli,
siitä tietysti en ivoinut saada selkoa, kun en ymmärtänyt tieltä.
Vähitellen taukosi kumminkin myrsky, mutta sanottiin sm hy-
win nsein uudistuman tässä talossa. — Ilmaltaan ei luulisi
tuommoisen tuleman kysymykseenkään muhammettilaisten keskuu-
dessa, jossa mainio on miehen orja, jopa kaupvcllalvara lvaan,
jonka moifti ostaa muutamilla sadoilla markoilla. Ollessamme
Jerusalemissa kuulin kerrottaman, että eräs beduiini oli osta-
nut waimon 16 Napoleonilla ( — 320 m.). Naisella ei luulla
olewan sielua, eikä häum arivella ikinä tiileivcm parclliisiii;
sm tähden ivoidacmkin häntä kohdella kuin orjaa ja täyttää
klliippcllcmarana. Oikein »värisyttää tuota ajatellessa. Siitä
näkyy, miten sywiille ihminen waipuu, kun hän kadottaa ju-
malallisen totuuden wcilon ja joutuu pcllannuden ja etsytytsen
pimeyteen. Minkä nrostyön on tumminkin tuo niin monen
hylkäämä ja halivcksima tristin-oppi tässäkin suhteessa tehnyt
antamalla jokaiselle ihmiselle todellisen ihmis-arwon, eikä ivaan
ajaksi, ivaan samalla myös iankaikkisuudeksi. Kristiu-uston
yleviä oppi on: „Ei ole tässä juutalainen eli kreikkalainen, ei
orja eli ivapaa, ei mies eli waimo; sillä te olette kanki yksi
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Kristuksessa lesuksessa. Mutta jos te olette Kristukseu, niin
te olette myös Abrahamin siemen ja lupauksen jälkeen perilli-
set" (Gal. 3: 28 29.) Me tuskin ivoimme pitää kyllin
suurena sitä siunausta, minkä kristin-usko parantamalla naisenasemaa on tuonut mutaansa. Mies ja nainen omat Jumalan
edessä molemmat yhdenwertllisia ja mapaita, Maitta kummalla-
kin on tässä elämässä omat taipumuksensa ja lahjansa.

Oli tullut pimeä, ja aika oli mennä leivolle. Tämä yö
oli mitä tukalampia koko matkalla; sillä ruumis oli arka, ja
hyttysten ja syöpäläisten matkaansaattcmic» ajettnmia kirivelti
ja pakotti hirlveiisti. Unettomina hetkinä, jotka kulumat hi-
taasti, en ivoinut muuta kuin iväännellä käsiäni ja toiivoa,
että aamu kerran koittaisi. Mutta tieto siitä, että meillä nyt oli
jäljellä waan kahden Päimän matka Damaskukseen, tuotti kum-
minkin lohdutusta tässä kurjassa tilassa. Lähtö tapahtui jo
ennen kello 5, ja tietä, joka ensiksi wei muinaisen „Filipput-
sen Kesarean" raunioiden sivuitse, oli jotenkin waikea kulkea
sillä ivuoren kalteet oliwat hywin jyrkkiä. Hermonin lumem
peittämä huippu näkyi yhä wasemmalla kädellä. Kun olimme
ratsastaneet noin kahden tunnin ajan, rupesi tiellä näkymään
runsaasti laawaa, joka selviäsi osotti tulmpurkauksen joskus
maailmassa täällä tapahtuneen. Kenties on Hermon, jota nyt
lumi ja jää paksulta peittää, ennen muinoin sisuksestaan syös-
syt kaiken tämän laaman paljouden, jonka yli nyt saapi mat-
kustaa tuntikausia. Vuoristossa löysimme pieuen kylän eräässä
laaksossa, jossa „druseja" asui. Kylän ympärillä oli reheviä
peltoja, joilla ahkeraa työkansaa, miehiä ja ivaimoja, työskenteli.
Druseja pidetään ylimalkaan vihamielisinä kristityille, mutta
nämä olimat ystätvällisiä meille.

Monta lvaimaa ja mastustc» kestettyämme ja kerran ek-
syttyämme oikealta suunnaltakin, saamiimme seuraamaan yö-
paikkaamme, Kafr Hllumariin. Mutta moi, miten kurja
ja likainen tämä kylä oli! Olimme kyllä tähänkin asti saaneet
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kärsiä ruoin puntetta ja maata huonoilla muoteilla, mutta
mitään senkaltaista, jota nyt oli kestettäwäniinme, emme wielä
olleet kokeneet. Huone, jonka saaminen oli tiukassa, oli kur-
jin scmihökkeli, mitä ajatella saattaa, ja sen eteen kokoontui
iltasella joukko Heinosia, lehmiä, aaseja, koiria ja kissoja. Heti
sisään astuessamme löyhiihti meitä wastaan kauhea tattn, jota
oli saastuttannt ilman ja teki olon huoneessa mahdottomaksi.
Asnkkaat oliwat sinne — mnka ilman puhdistamiseksi — ripusta-
neet erään pajulajin oksia, jolla on hopeankanvaiset lehdet. Meistä
oli kumminkin niiden haju niin Paha, että tahtoi rimetll okset-
tamaan. Eitä hajn haihtunut, ivaikka heti anuoimme drago-
macmin ja mnkarin lviedii pois oksat. Koko yön täytyi mei-
dän pitää olvca auki. Mutta siitä oli seurautseua, että kis-
soja ja koiria tuli huoneeseen, eikä aikaakaan, niin niiden iva-
illa syntyi hirlveii taistelu, joka teki kaiken nukkumisen mah-
dottomaksi. Niitä ei saanut pois ajetuksi, sillä pimeässä ne
piiloutumat pieniin koloihin, joita oli huoneen seinässä. —

Vaikka kylä olikin köyhä ja sen rakennukset vahanpäitväisiii scmi-
mökkiii waan, teki kaunis ympäristö sen tummintin taivaltaan
miellyttiiivätsi. Lähellä kylää kasivoi tiheä metsistö, jonka lehti-
puiden suloisessa siimeksessä lähteet pulppueliivcll ja purot lirisiiviit.

Lähtöä tehdessä aamulla Toukokuun 10 p. emme paljon
muuta ajatelleet, emmekä muusta olleet iloissamme kuin siitä,
että erämaan matkamme toki pian oli päättyviä. Seitsemän
tunnin ratsastus ivacm, ja sittenhän olimme Damaskuksessa.
Kaikeksi onnettomuudeksi olivat dragomaani ja mnkari riitau-
tuneet keskenään, jonka tähden matka kiitti hywin hitaasti.
Tie oli hyiviiivuoleista, mutta silmää ei ollut mikään huivit-
tamassa. Kulkumme kiivi melkein koko matkan alhaalla laak-
sossa. Hermonin wuori oli yhä »vaan »vasemmalla pnolella
ja wähän kailivemvcma Antilibcmonin wuorijono. Maa näytti
olewan hedelmällistä, mutta wähän »viljeltyä. Siellä täällä
näkyi pieniä, kurjannäköisiä kyliä. — Ratsastettuamme melkein



Pieni wastus. Ap. Paawali Damaskuksen edustalla. 237

neljä tuntia tulimme erääseen kylään, jonka läpi virtasi kaunis joki.
Joen äyräillä saimme me taasen istuskella ja leiviihtiii» komeit-
ten lehtipuitlen lvarjossa. Mutta tämä lepo oli iviihiillii tulla
meille kovin kalliiksi. Mukan ei viitsinyt rumeta nostelemaan
tamaroitamme hetvosen seljasta, mikä oikeastaan olisi ollnt teh-
täviä joka syöttöpaikassa, Maan jätti hetvosen kuormineen päi-
vineen oman onnensa nojaan. Elukka meni joelle juomaan
ja lvajosi meidän suureksi kauhuksemme siihen mahaa myöten.
Ei ollut suinkaan helppoa saada sitä taasen ylös. Matkalauk-
kumme uistenteliivat jonkun aitaa viedessä, mutta onneksi ei
sentään tullut suuria wahinkoja.

Tästä tvastutsesta suoriuduttuamme, jota teki dragomaa-
nin ja mukarin ivillin entistä tireämmätsi, jatkoimme matkaa,
maikka olikin kauhean kuuma kulkea. Saamiimme laajalle
hieta-aavikolle, josta ei tahtonut loppua tullakaan. Etäällä
nimine komeita puutarhoja, mutta ne näyttimät alati Pysys-
kelemim yhtä kaukana. Ei ainoatakaan puuta ollut koko tällä
loppumattomalla aavikolla suomassa siimestä; ei ainoakaan tun-
lmpuuskaus villvastuttaiiut hiestyneitä ruumiitamme. Kiiruh-
dimme helvosiamme, mutta sittenkin näytti ikiiivöitty päämää-

rämme oleman tinkana saawuttamattomissa. Ehdottomasti
muistui mieleen rakas Paawali, joka kerran matkusti samcm
polttaivan hiedikcm Poikki Damasknkseen, siellä ivangitakseen Her-
ran opetuslapsia ja niedäkseen heidät Jerusalemiin. Hänen
lähestyessään kaupunkia leimahti äkisti tvalteus taivaasta. Ris-
tiinnaulittu Herra Jesus itse ilmestyi Saulukselle. Tämä
lankesi maahan ja kuuli äänen sanotvan: ~Saul, Saul, miksis
ivainoot minna?" Kysymykseensä: „Kuka sinä olet, Herra?" sai
hän ivastanksetsi: „Minii olen lesns, jota sinä ivainoot; työ-
läs on sinun Pottia tutkainta wastaan." Tno ihmeellinen il-
mestys ja nuo sauat waikuttiwcll niin waltawasti Saulukseen,
jota oli täydestä sydiimmestii lvihannut Herran opetuslapsia
ja murhannutkin niitä, että hän ivavisi ja ivaisi. Hämmäs-
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tylsissään kysyi hän: „Mitii tahdot, että minun pitää teke-
män?" Herra ivastasi hänelle: „Nouse ja mene tanpuntiin;
siellä sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän!" „Mutta ne
miehet, jotka hänen seurassansa oliwat, seisoivat hämmästyk-
sissä: he knulitvat tosin äänen, mutta eiwät he ketään nähneet.
Niin Saulus nousi maasta ja ei nähnyt ketään aivoimilla sil-
millä, mutta he tclluttiivcll häntä kädestä ja lveiiviit Dcnnas-
tnkseen. Ia hän oli tolme päivää näkemättä, ja ei syönyt
eikä juonut" (Ap. T. 9: I—9).

Jo kaukaa siintiiiviit Damaskusta ympäröitvät tuuheat
puutarhat; mutta itse kaupunkia ei näy Paljon ollenkaan, joll'ei
ota lukuun muutamien minareettien (tornien) huippuja. Kau-
punkia lähestyessämme oli sitä pcitse ilma täynnä auerta, joka
esti näkemästä. Halumme kerrankin päästä puiden suloiseen
siimekseen yhä yltyi. Noin t:lo 12 aitaan tulimme vihdoin-
kin komeiden puutarhojen suojacm, joita ymvärömiit korkeat,
rumat sawi-ciidcll. Kului melkeiu tunti ratsastaessa kapeata
tietä näiden saivi-aitojen lviilitfe, jotka monin Paikoin estäiviit
näkemästä puutarhoihin. Kun saavini autiolta tasangolta, jossa
ei mitään tasiva, näihin tuuheisiin puutarhoihin, tekee tuo ak-
imainen muillos niin omituisen ja ivaltaivcm witututsm, ett'ei
ivoi olla ihmettelystä huudahtamatta. Vastakohta on niin
jyrkkä, että semmoista tuskin missään löytyy. Arabialaiset kut-
sumatkin Damaskusta „lliimcitten helmeksi", ja moni lnulee
paratiisin sijainneen juuri täällä.

Olimme siis yksitoista muorokautta matkustettuamme saa-
puneet Syrian pääkaupunkiin. Kello 1 Pysähdyimme „Dimitri-
rcmiillolan" edustalle ja lasteusimme satulasta jättäen helvoset,
joilla nyt olimme ratsastaneet wiime kerran, „nmkcnille." Tin-
tinpä iviihii ikiiivilltii erota uljaista ratsuistamme. Tällä het-
kellä opin johonkin määrin ymmärtämään, miksikä esim. ara-
bialainen niin suuresti rakastaa hewostacm. Hän elää alitui-
sesti yhdessä ratsunsa kanssa, joka picimmitm on hänelle kaikki
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kaikessa, ja seu tähden hän pitääkin sitä parhaana ystätväiiiiän.
Vielä viimeisen kerran tasinttelin kelpo eläintä, ja sitte tcilu-
tettiiu se pois. — Lihatvci ja näöltään pöyhkeii rawintolcm-
isiintii, kreikkalainen synnyltään, otti meidät wastaan ikään kuin
ainakin mahtavia mies alhaisempi aan ; siihen linlltcmasti oli syynä
meidän knrjannäköinen maatteutsemme ja nltomuolomme. Kun
on ratsastanut yksitoista muorokautta seuduilla, joihin ei si-
mistytsen hienous ole tunteunut, täypi tietysti itsekin jotakuin-
kin metsistyneen näköiseksi. Asuttamaksemme annettiin ramin-
tolcm toisessa kerroksessa ole»va suuri, mclloisa huone, jonka ik-
kunat oliwat kadulle päin.

Ennen kuiu päätän tämän lumnn, tahdon tehdä nnnita-
mia pieniä huomantillsia, jotka läheisesti koskemat Palestii-
nassa oleskelua.

Vuosittaiu matkustaa tuhansittain Pyhiinwaeltajic» „py-
hään maahan", ihmeitten maahan. He maeltcmcll sinne ilo-
mielin ja cmtaiMcll kärsimään puutetta, waiwoja ja »vastuksia,
koska toimoivllt siellä löytämänsä lesuksen, Pietarin, Paawcllin,
Johanneksen, y. m. jälkiä. Ihastuksella suutelemat he sitä
maata, jota „lumalan Pyhä" kerran on jaloillaan Polkennt.
Helposti löytämät he nämä jäljet. lernsalem, Betlehem, Na-
zaret, Tiberias j. n. e. owat nimiä, joihin lesuksen muisto
on lähtemättömästi juurtunut. — Mutta Herraa lesustn ei
tule hakea sillä taikka tällä paikalla, koska hän eläwiinä, tai-
waaseen astuneena Vapahtajana on kaikkialla läsnä. „Kcllso,
minä olen teidän kanssanne joka Piimii maailman lovsiunn
asti", todisti hän (Mat. 28: 20), ja tämän todistuksen jiir-
kähtiimiittömyys on osattautunut joka paikassa. Herran ainai-
sesta läsnäolosta todistaa moni seikka Palestiinassakin. Ilem-
siiinii olen viitannut siihen, kuinka paljon tässäkin maassa tcb-
diiiin rakkauden työtä. Rakkaus Kristukseen pystyttää toisen
muistopatsaan toisensa perästä, ja — kumminkin on wielä
paljon tekemättä. Pakanuuden pimeydessä ivcieltcia wielä suu-
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NN osa sitä kansaa, joka asuu tässä maassa, pimeydessä, jonka
ainoastaan eivankeliumin tailvaallinen lvcllo ivoivi haihduttaa.
„Pyhiin maan" matkaa ei siis ivoi päättää hartaasti rukoile-
matta, että Herra cmtaisi sanausa walon tunkea näiden ihmis-
ten sydämmiin ja johdattaisi heidätkin totuuden tietoon.

Muistellesscmi Palestiinan mattaa en ivoi olla ottamatta
pämäkirjastani seuraamia sanoja, jotka johonkin määrin tn-
waawcll matkan ivaikeutsia. Vastukset, jotta lvoilvat kohdata
»vaeltajaa, owat monet ja monellaiset. Pahimpina vihollisina
pidetään bedninejä, jotka kuljeskelewcll maassa ryölvärin ta-
ivoin ja usein hätyyttivät rauhallisia matkustajia. Meille ei-
wät he tumminkaan saattaneet mitään hankaluuksia; pillu ivas-
toin oliwat kaikki, joiden kanssa olimme tekemisissä, ystiiivälli-
siii meitä kohtaan. Rasittalvampia lvihollisia, joista ei pääs-
syt edes lahjoillakaan, olimat kärpäset, hyttyset ja syöpäläiset,
joita wastaan sai taistella sekä yöllä että piimällä. Ne
jiittiiviit jäljet, jotta emät niinkään helposti haihtuneet: ruu-
mista kirwelytti ja särki wielä useita Piimiä jäljestä päin.
Vaarallisin lvihollinen on knmminkin kuumetauti, joka usein-
kin hnomaamcllta, aaivistamcllta käy kimppuun ja joko korjaa
tuonelaan tai ainakin panee moneksi kuukandeksi wuoteen omaksi.
Tämä jnohtuu mieleeni nyt marsinkin siitä syystä, että Da-
»nastutsessa tapasimme saksalaisen tiedemiehen, tohtori Stubelin,
jonka oli täytynyt keskeyttää tutkimustyönsä ja rientää Kilol-
leen meren rannoilla Damaskuksim, kun ankara ivcllscllipu oli
yllättänyt hänet. Damaskuksesta nietiin hän Beyrothin dia-
konissalaitokseen, jossa sai sitte olla wuoteen omana useita kuu-
kausia, ennen kuin parani. Kaikkea tätä ajatellessani täytyy
minnn sydämmeni pohjasta kiittää kaikkiivaltiasta Inmalaa,
joka piti meidät termeinä ja marjeli kaikista tvaaroista.



VI.

"Damaskus. *j

Damaskusta, tuota Syriau ylistettyä pääkaupunkia, pi-
tää lähestyä eriimaau puolelta, siis joteukin sitä tietä pitkiu,
joka Jerusalemista pillu kulkee Hermoniil rinteillä. Silloin
masta tvoi oikein käsittää, initm se on tehnyt kaikkina aikoina
sekä itämaalaiseen että enrooppalaiseen niin »vclltcman »vaiku-
tnksen. Silloin ei lainkaan ihmetytä, että Mekasta tai Bag-
dadista tulemat karcmaanit, jotka »viikkokausia acmikkoa knl-
kiessaan eiwät ole nähneet mitään, josta silmä möisi nauttia,
äkätessäiiu uuo etäälle siiitämät miiiareetit lvichättätvän tvihan-
nnuden ympäröiminä, ihastuivat urabicllism ruuoilijau kanssa
ylistämään Damaskusta „itämaidm helmeksi" tai „kllnncuden
kanlarenkaaksi."

Jo keisari Inlianns lauluin ylisteli tätä ikivanhaa tau-
puukia ja kehui warsiukiu seu criuomaisia ttiikuuoita: ~Zc»llsm
kaupunki tosiaan on tuo pyhä mahtcma Taiuastus, koko itä-
maiden silmä. Jo nno somat pyhäköt, mahtalvat temppelit,
tenvcclliueu iliuau-ala, kirkkaat lähteet, »nonct wirrcll ja ivil-
jalva maa kohottamat sen ensi riviin, mutta warsiukiu tämä
tusivi (lvilluna) tekee sen lvertojacm löytämättömäksi, ihmeeksi."
Ia ruusaasti tuhannen wuotta mueu syrialaiuen sotapäällikkö,
Naemau, »vastasi uärtästyueeuä profeetta Elisalle, jota käski
häutä peseytymääu lordauissa puhtaaksi spitaalitaudista: „Eikö

Kuten alkulauseessa mainitsin, owat seuraamat kumaukset siw. 263
saakka käännetyt matkakumppanini t:ri v. Nohden'in saksalaisessa sanomaleh-
dessä „Tägliche Nundschau^ jnlkaisemasta matkakertomuksesta.
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Abcman ja Parparan virrat Damaskuksessa ole kaikkia Israe-
lin mesiä paremmat." Luonnollisesti kyllä halusi Naeman mie-
luummin kylpeä Baradan kirkkaassa ja tosiaan virkistiilviissä
Medessä, kuin kolkosti ja mäliiipitiimiitönnä rotkossaan eteen
päin kiitämässä Jordanissa.

Barada onkin oikea siunauksen lähde, sillä juuri se on
mnuttanut Damaskuksen omaksi kosteikoksi. Antilibanonin
onkaloista työnniiikse se mallatonna esille, maan munttnu ta-
sangolle tultuaan tyyneksi ja hiljaiseksi. Haaraudilttuaan cm-
tautuu se yksinomaan somistelemaan tuoreella mihannalla rno-
hostolla autioita aroja ja emona elättämään silmän siintämät-
tömiin ulottumia hedelmäpuumetsiä. Jo kuuden tnnnin päässä
Damaskukscsta itään päättyy kumminkin sen juoksu suoverii-
seeu järmeen.

Virtaapa Hermon-muoreltatiu eräs joki, waikk'emme me
sitä tuskin huomanneetkaan, malttamattomina knn maan odo-
timme perilletnloa. Matkustajan »nieli käy, näet, kyllä iloi-
seksi, knn hiin näkee jo etäältä Damaskillsen, kuulee mukciriii
(hemosrmgin) honottaen kajahutteleivau laulujaan „esch —

Schamin" — niin cncibiuluiset nimittämät kanpnnkin — kim-
maksi ja huomaa Heinosienkin käymän mikeiksi ja iloisina hir-
numan. Vintta »vielä saa hän komia kokea, ennen kuin hän
pölyisiä kcllnja myödeu korkeiden sawimuurim mälitse, jotta es-
tiiiviit häntä ihailemasta rehetviii pnntarhoja, mihdointin saapnu
ivarsinciseen taupnnkiin ja saapi kymmenen piimää ratsastet-
tuaan kaivatun majatalon edustalla astua ratsun selästä. Täy-
dessä sulossaan esiintyy „itiimaidm silmä", kun läheiseltä Ka-
sinnin lvnorelta tarkastelee sitä. Valkeiden rakennusten kupu-
katot ja 200 moskean minareetit hohtamcll oikein ihmeellisen
näköisinä tuolta hedelmäpuiden joukosta; tuo useampia kilomet-
riä lemeiin puutarhakiehkuran ympäröimä kaupunki miilkkyy niin
tuin vihantaan hedelmäpuistoon kiinnitetty timantti. Ukkosen
täydessä saimme me ihailla tätä näköalaa: salamat miiliihteli-





Damaskus.
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mät vnnerwa.ta wnorella, jonka rinteellä seisoimme, sinipuner-
lvcllle arolle, kaupunki oli milloin tarkoin auringon ivcllcisema,
milloin taasen synkkien pilwien warjossa. Tuo näky ei mil-
loinkaan nnohdu.

Knn katselin näitä viehättäviä puutarhoja, joissa kasivoi
kaikenmoisia hedelmiä: pomeranssia, sitrnunia, aprikoita, persi-
koita, mantelia, tviiknnia, »viinirypäleitä, y. n»., noita Palmu-,
plcllacni-, saksanpähkinä- ja sieniä myrttivnnmetsiii, niin tun-
sin tosiaan olelvcmi hillan taipmvainm uskomaan miihammet-
tilista tarinaa, joka täydellä todella määrää tämän kosteikon
paratiisin paikaksi: tosiaantiu Edeuiu puutarha täynuii kirk-
kaita lähteitä ja rcheniii hcdelmäpnita. Tarn kertoo myös,
että juuri Kasiuu-wuorm pnnerwasta mullasta luotiiu Adani,
osottaapa wielä aiwan wannasti paikan, missä kuolo kohtasi
Abetia. Ei siis turhaau »väitetä Daiuastusta maailmau ivan-

himmaksi kaupuugiksi. - - Täydelleeu ymmärräniutekiu nyt, miksi
Damaskus on ollut nihtiucidm ja kausojeu riidan aiheena jo
knningas Daividin ajoilta, joka yhdisti, maikka tosin aiwan
pieneksi ajaksi, tämän tärkeän kaupungin lvaltakuutaansa, ciua
Napoleou lll:em, joka koivin mielellään olisi tämän itämai-
den helmen" liittänyt diadeemiinsa (pääsiteescensiii. Helposti oli-
sikin hän tvoinll sen .valloittaa, jollii hänen kenraalinsa olisi
liiaksi haluuuut todellisin helmiä, timauttia ja puhdasta rahaa-
kin; niin kertoi ainakin paljon kokenut oppaamme. Vaikka
Damaskuksen kinopa wnosi wnodelta wiihmeekin, ei se wielä
sni»»kaan ole wähäpätöinen: yhä wielä wälittää Damaskus
itämaiden tnotteiden wientiä länsimaihin ja Egyptiin, ja yhä
wielä lähtee sieltä snnri pyhiinwaeltaja-mattne Metkaa tohti.

Kaupungin sisnsta ei kltiinuiukaan lvustuu lainkaau näitä
toiiveita, joilla sitä tiihestytäii». Dimitri-ralvintola, johon me,
knten ennen meitä liikemclltomcll Dainasknksessa-tiiivijät, ma-
janduimme, oli urabialaistalon oikea peritima. Niissä piilei-
lce somundel ivasta sisäosissa: pihalla ja pyliviiskclloksissa; mutta
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huolimatta suihkukciwoista ja noista tunnetuista mustan ja
walkoism juowikkaistc» pylwäistä, jotta tannattalvat katosta,
näytti kumminkin meistä laitti jotenkin jokapäitvciiseltä ja tyh-
jänweroiselta. Erinomaisen mielissämme olimme siitä, että ra-
vintolamme oli aiwan eurooppalaisen raviintolan laatuinen:
jota, näet, on kulkenut yksitoista piimää läpi siwistymiitiömiin
maan ja tällä matkalla saanut pitää luostarimajaa parhaim-
pana, mitä on saatavissa, vieläpä saanut olla tyytyviinne.»
siihen ruokaan, mitä dragomaani on hankkinut, hän ymmärtää
pitää arlvossc» rcmintolain merkitystä, joita hän on ennen ten-
tiesi kowiuki» morkannut. Minä ainakin lvaihdcm tuon ylis-
tellyn arabialaisen kestiystiiivyydm, niin hupaista kuin onkin oppia
sitä terran tuntemaan, aiivan mielelläni hywäiin rcmintolan-
wuoteesem ja tyydyttäniiiäu päiwällisem.

Kun hetkisen lewiihdettyii lähdilnme omin päin haivcllnto-
rettelle läpi kaup»mgin, emme nähneet oikeastaan mitään muuta,
kuin rumia hökkelejä, pieniä myymälöitä, taaritatoilla aistito-
»uasti peitettyjä basaarikatuja ja kirjania ihniisjouttioita. En-
simmäinen näky, joka iveti huomiotamme puolemsa, oli amau
paljon lupaa»va: suuri ihmisjoukko seisoi öljytuwamyymiiliin
äärellä, jossa oli monenmoista kaunista myötäiviinii, semmoista
tuin sellaisissa tideteoskaupoissa taivallisesti ou, ja ensimmäi-
nen kuiva oli Saksan keisarin. Olimme uneksineet saamamme
nähdä täällä lukemattomia maurilaisen ratmnustaitem tuotteita,
joita jo Jerusalemissa ja Beyrothissc» olimme ihmetelleet, mutta
muuta ei näkynyt, kuin eräs sirotetoinen kylpyhuone. Tosiaan
pahoin pettyneenä saisi lähteä kaupungista eikä näkisi lainkaan
rikkaiden damaskolcisten komeita rakennuksia, joll'ei turivcnlllisi
johonkin oppaaseen. Muukalaisten oppaista on tunnetuin eräs
entinen itiivclltcllainen, Frans-parooniksi kutsuttu mies, joka on
saanut monta kotvaa kokea, ensiksi nmonna 1848 isänmaassaan
ja sitten ollessaan maanpakolaisena täällä Damaskuksessa en-
nen kaikkea tuon wuonna 1860 tapahtuueen ankaran kristitty-
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jm tvainon. Libcmon-ivuorella asuivat Drusit teurastiwat sil-
loin uskoimimmassaan runsaasti 8000 kristittyä sekä hiinitti-
wät 3800 taloa ja 12 kirkkoa. Frans-paroonin pelasti turk-
kilaisten upseerien hywäntahtoisuus, joille hänen oli tapana
lainailla rahoja; nämät tiittmät hiivet erääseen wirtapntmin,
niin että hän pääsi murhaajien käsistä.

Tämä opas, joka tuntee Damaskuksen joka kolkan, wei
meidät kaikenmoisille huomattaville, mutta jo maahan sortu-
neille rakennuksille, mnidm muassa „I»»daksm taloon," jossa
Paawali muka istui kolme Piimää ruoitta ja juomatta. Veipä
hän meidät eräälle kurjalle, soraiselle kadullekin, jossa pysähdyimme
hcllivanniiköisessä savimuurissa olewan pienen ja matalan por-
tin eteen. Me astninme sisään lvähiiiseen, samallcisten ru-
mien ja korkeiden sanimuurien ympäröimään esipihaan ja tu-
limme toiselle rappeutuneelle puuportille. Ajatteli»: menniiän-
töhiin tästä talliin maito johonkin erityiseen pyhiintvaeltajia
warten säilytettyyn paikkaan. Omi aivantun ja me seisomme
marmorikitvillä lasketulla pihalla, jota suurenmoiset suihkuläh-
teet ja ttihannat puut kauiistatvat. Joka taholla kohoaa
upeita rakennuksia ; marsinkin oikealla puolen yleneviä rakennus on
komea. Kestiystätvälliset asnkkacll, jotka hymin mielellään owat
munkalaisten ihmettelyn esineenä, iveiiviit meidät sisään, ja mei-
dän täytyy tunnustaa, ettei moisia marinoriscllia liene monta
maailmassa. Seinät omat monenkarivaisellc» marmorilla tai-
teellisesti peitetyt ja tomeilla marmoritnmilla koristetut, sama-
ten tuin kattokin; marmorinen lattia taasen on kallis-artvoisten
mattojen peitossa. Vähäisemmästä etuhuoneesta, jota sieviä
marmoriliihde kaunistaa, noustaan kolme porras-askelta Var-

sinaiseen wastaanotto-huoneeseen. Aiwan aawistamclltamme
olimme siis yhdessä arabicllcllsen taiteen ihmetöistii ja saimme
ihailla damaskolaisen rikkauden korukcllua. Sen tähden ei meiltä
myöskään salattu, että tiimini muistomerkin omistus-oikeus oli
eräälle rikkaalle juutalaiselle maksanut 200,000 markkaa. Tässä
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tilaisuudessa kertoi kielelvii oppaamme, huonosti tattien salaisen
mielihyiviinsä, että hallitus toisinaan pahasti peijaa näitä sa-
tumaisen rikkaita juutalaisia rahamiehiä; nämät lainasimcll
ennen wiime Turkin sotaa hallitnkselle äärettömiä summia
oikein koronkiskurin korolla, kuten itämailla on tapana, —

siellä täytyy talonpoikaraukkojen maksaa kahdetsantoistcllin »»»ait-
taa sadalta tai euemmänti», — emättä saaneet sodan päätyttyä

takasin korkoa emättä pääomaa. Hyivin hnomattcmaa on,
ettei juutalaisia milloinkaan ole tarkoitettu Tamaskuksesta, niin
että siellä epäilemättä on lvanhin juutalaissiirtola.

Paljoa memmäu, tuin tämä juutcllaism torurateunus,
miellytti minua erään damastolaisen kristityn suureinmoincn
talo. Koko sen laiveclla pihaa, jossa lähteet pulppnsilvat ja
tuoksuivat tukat viehättivät silmää, ympäröimät joko siewill
pylwästiiytäiviit »viehättämine sohmineen tai suurempien huonei-
den ihanat fasaadit. Vietinpä meidät komeaan marmoriku-
millci koristettuun »vastaan-ottohuoncescentin ja kestittiin heti
kahmilla ja titpakalla. Sitä ei siis oltu rakmuettu maan muu-
kalaisten ihmcteltiiviiksi, maan sitä käytettiin todella. Erittäin
ihastutti »uinua eräs wierashuone, jota oli aivcm itsmiiinm
rakennus piha»» toisella puolm; sen seinät oliwat peitetyt
hienoilla laudoilla, jotka taas olivat pcrlcmoweistelmillä tai-
teellisesti koristettuja. Kruununperillinen Fredrik Vilhelm oli
tvuonna 1869 asunnt neljä päivää tnossa ihmeellisessä ra-
kennuksessa. Siellä oleksiessc» tuntui kuiu olisi suorastaan
jontiiliut „Tuhannm ja yhden yön" tannnacilmaan. — Mutta
näiden komeitten rakennusten perijä oli pieni, tivnlloinen poika,
johon isä loi waan murheen ja snrnn sekaisia silmäyksiä; useimmat
huoneet oliivat tyhjinä. Meitä paineli arabialainen nainen,
jolla oli aika tuuhea sysimusta tukka; hauen täytyi astuskella

korkeissa, perlemokoristeilla hienosti sienistetyissii punkengissä,
ja se näytti olewan hänelle melkein tnskalista.
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Damaskuksen tärkein rakennus on tno mainio Omajadien
moskea, jota arabialaiset pitiitviit maailman ihmeenä. Se
onkin epäilemättä komein muistomerkki kaupuugiu loisto-ajoilta,
tiu se Omajadien hallitessa seitsemännellä ja kahdeksannella
wnosisadalla oli Islamin Pääpaikka. Moskea onkin sm tähden
lähinnä Mekan, Medinan ja Jerusalemin pyhäköltä pyhin
temppeli, jayksi rntous siinä lvastac» kolmeakymmentä tuhatta ru-
kousta munalla. Hurskaan itämacllaisen tulium mielikuvitus on

tähän lisännyt, että tässä paikassa wielä 40 wnotta maailman
lopun jälkeen rillillään Muhammedia. Tiimi» Islcmiu mah-
tavia pyhäkkö oli cllknaan roomalainen temppeli ja sittemmin
kristillinen Johanneksen-kirkko; lvanhan-aiknism piiäowm päällä
on »vieläkin luettawana: ~S inun maltakuntasi, o Kristus, on
kaikkien aikojen lvaltcllunta ja sinun ivaltasi pysyy polivcsta
pilveen." Onkohan tämä kmtiesi tnota historian hienoa sala-
maina? Mnhammettilaiset itse kunnioittamat mietit nytkin
Johannes kastajan päätä; sen sanotaan oleman moskeassa
säilössä eräässä kultaisessa lippaassa, ja damaskolcllset ottamat
lvannoessacm mielellään sen todistajaksi.

Mntta Islamin temppelit eiwät minua mää juuri pal-
joa miellytä. Konstantinopolissa ja Kairossa täytyy jo kylläksi-
kill mouta moskeac» ihmetellä. Damastuksessc» lvaellivcll sitä
paitse papit hiivyttömiiu paljo»» juomarahaa, aiuakiu neliu-
tertaisesti sm, mitä Hagia Sophiaan tai Omar-mosteacn»
pääsemisestä pyydettiin. Ilpeästi käänsimme me selkämme ivcm-

hoille „Omajadeille" ja kanimme mielmimnin katselemaan
»lusia, loisteliaita kylpyhuoneita, jotka minusta näyttivät koto
kaupuugiu sieivimmiltä ratmnntsilta. Jo ulkopnoleltatin niitä
katsellessa saa ihailla »nanrilaisia sasaadeja, »nntta sisäpnolella
sitten: sielläpä ivasta on kaikki kirjcmaa ja taitamasi sienis-
teltyä, erittiiii» hienoilla tirjamilla fajanssikaatclcilla peitettyä.
Olimme komin vahoillamme, ettei meillä ollut enää aikaa näissä
ttiehättiivissä ja ivaloisissa huoneissa »»antia mielii kerran to-

dellisen ja hienon tnrkkilaisen kylmyn snlontta.



248 „Assadi'n Chan." Tekkije-moskea. Ealadin',» hanta.

Ihmettelimme wielä „Assa d in Chan'ia," warsiukiu sen
korkeata, upeata sisäänkiiytiiviiii, jouka arabicllcium „stalattitti-
kupu" aina erinomaisesti wiehiittiiii katselijaa; tuo mahtawau
suuri sisiihuonetin, jota somasti koristawat ivallisen ja mnstau
tirjaiva marmori setä summattoman snurct pylwäiit, jotka kan-
nattamat yhdeksää komeata tipua, joista maanjäristys maitet-
taviasi on hiivittänyt kolme, näyttää pikemmin muhkeata kirk-
koa, kuin tcmara-cittaa warten säälityltä. Snuria janhosätki-
joukkoja ja iinita hyödyllisiä, ivaikkii kauniita taivaroita on
siellä läjässä wiehiittänien snihkulähtcidm ympärillä. Me snr-
knttelinime tämän arabialaisen rakennnstaiteen mestariteokseii
onnetonta rakentajaa. Msimclltias pasha tapatti, näet, hänet
rakennusta »vihittäessä, kun erään hänen kadehtijoistaan oli
onnistunut tarkkaan etsimällä löytää siinä »vähän moitittatvaa.

Ilemsii näyttää itämailla olewan liiaksi nskallettnc» ra-
kentaa suuremmoisia rakminllsia. Kun olimme katselemassa
tuotu tilcmuu Tekkije-moskeuu, joku on kanpnngin ulkopuo-
lella, kertoi oppaamme, että suttani Selim oli allouut siitä
köyhäin sairashuonetta. Hän oli sen tähden konin wihastunnt
saadessaan tietää, että moskea oli tehty niin etäälle kaupungista.
Rakentaja kutsnttiin Konstantinopoliin ja tämä silitti kyllä
snltcmille, että hänen lnnllakseen Damaskus pian laajenee
niin, että rclleinnis on kanpnngin keskustassa. Näennäisesti
rauhoittuneena ivalleni suttani; mutta kun arkkitehti tuli
Konstantinopolista palattnacm rakennuspaikalle, otettiin hän
kiinni ja mestattiin. Mestattaessa selitettiin hänen saaivan maata
haudassa siksi, kunnes moskea on kaupungin kcsknstassa! —

Etäältä katsoessa näyttää luostari innntcn snillinattoman suu-
relta iiiniinrandcllta, sillä jokaisessa noista toistensa ylä- ja
alapuolella olevista kopeista oli oma tupiinsa.

S ala din in haudasta oli oma „paroonimme" erittäin
ylpeä; hän morkkasi niitä raakoja matkustajia, jotka emät
lainkaan kiinnittäneet huomiotansa tähän historialliseen pyhiikkööu.
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Ollen mielissään meidän taipnwaisuudcstamme wei hän meidät
pieneen, wähäarwoiscm mausoleumiin, jossa oli taksi suurta
ja komeiden iverhojcn peittämää kivisti» rnmnis-arkkua; lattia-
kin oli vcllsnjen kallis-anvoistm mattojen peitossa, seinät ivan-

hojen sincrttien fajanssien. Mutta oliko tämä todella Sala-
dinin hauta, se riippuu tietysti totouaau oppaamme rehellisyy-
destä. Kirjoissa mainitaan, että tämä hanta on yhteydessä
mostean kanssa ja ettiilvät kristityt sinne lainkaan pääse.

Useita muitakin merkillisyyksiä olinme katsomassa, esim.
kaupungin portin edustalla olemaa „Naemauiu taloa", joka
on muodostettu spitaalisten hoitohuouectsi, „Auaniaksen taloa",
jossa tnon Ananicitsen kerrotaan asuneen, jota lohdntti ja kas-
toi Scnllillsm. Tietysti saimme mc myös nähdä sm paikan
muurissa, josta Saulus laskcttiin korissa maahan. Muuri
on tosiaan manha ja rapistunut: »vaarallisesti kallistumia huo-
neita on sen päällä kyllin nahtiitviinii. Kanpnngin »»niinien
ympäri kulkemaa tietä tuskin moi tieksi kutsua, sillä niin t'el-
mottomassa tunnossa se oli. Knn sielvill ivannut suitertelimat
kelivottonia siltoja pitkin ja sywien kuoppien mieritse, oli niissä
istumien henki kyllä lvacnassa. Damaskuksen wanhuudcsta olemme
siis jo kyllillsi nauttineet.

Mutta itämaisessa kaupungissa eivät miehillätään enim-
män rakennukset, emät uudet emättä tvanhcll, maan ihmiset.
Täytyy tunnustaatsmi, että tvcllitettcmasti liian pintapuolisesti
opin tuntemaan damastölaisia .voidakseni cmvostella heitä. He
näyttimät olewan lcppecitci, uutteraa ja raitista mäkeä. Eu
minä puolestani lainkaan huomannut heidäu oleman yltiöpäisiä
tai epäluuloisia muukalaisia kohtaan, kuten matkustajat taival-
lisesti tertoiletvcll; tuo herttainen Saksan konsulikin, herra L.,
oli saanut saman suotnisan käsityksen heistä. Oli oikein haus-
kaa nähdä heidän nireiisti ja taitamasi toimiman basaareissaan,
jotka samalla oliwat työhuoneita; niissä kutomat he aiwan
alkuperäisellä tawalla wärillisiä rahawöitiiiin, napnttetiwat waski-
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lewyjä tai wcllnisteliwat unhkakappaleita. Hylvin hupaista oli
nähdä heidän leipoman. Heillä oli yläpuolelta cmoin nnni,
jota oli ikään kuin snurta pesukattilaa »varten tehty; se läm-
mitettiin knilvilla kaisloilla ja oljilla, ja erittäiu ketterästi lei-
Motut taikinakaknt paistettiin iiktiii »»»»»»irin sisässä Poltlawan
tulen hehkulla ja otcttiu sitte pois tiiysiu kypsyneinä. — Kul-
jiinme ohi erään pnodin, jo»»ka luulin oleivan nahkakaupan;
oppanlnme lvaati tarkemmin katselemaan sitä ja, mitä kimmaa,
nno nahkcllnkut olimatkin pinistettuja, pitkiksi liuskoiksi leikel-
tyjä nprikoita, joita »veteen limentamalla saa hy»vää ja halpaa
limonaadia. Hyvin kummastutti meitä, kun näiden puhtaasti
itämaistm tuotteiden, tcmaroiden ja työaseidm joukossa näimme
uutteraan työskmneltiiviin eurooppalaisilla ompelilloueilla; uita
paitsi eiwät nuo wanhoillaau olewat damastolaiset kummiukaau
ole woineet olla. „Todellisic» damaskolaisia miekkoja" emme
laitlkaan tiedustelleettani», kosta ue tiettämästi lvalmistetaau
Soliugmiu kaupuugissa Saksaumaalla. Tuon entis-aikoina
kuuluisan siltti- ja fajanssiteollisuudeu hälvitti totonani, ivuonna
1400 j. Kr. päällikkö Timnr; sama mies tapatti useimmat
asesepät ja siirsi eloonjääneet Samarkandin kaupunkiin, jossa
sanotaan wielä nytkin harjotettaivan dcnnciskolcista teollisuutta.
— Damaskuksen basaareissa kulkiessa saa olla kaikessa rauhassa
myyjien ahdistuksilta, eikä niissä tnkaan pakota ostamaan, ku-
ten Konstantinopolissa, Smyrnassa ja Kairossa on tapana.
Siellä on kaikki puhtaasti itämaista, siis myös arlvokasta.

Vaatimatonta ja säädyllistä näyttää kansa huwituksissaan-
tiu oleman. Tuolla kahmiloissaau Barada»» rannoilla tai puu-
tarhoissaan, joissa lvaan raikasta liihdelvettii tai limouaadia
on saatcmillc», lvirkistäwät he itseään kaikkein »vaatimattomin»-
lnilla keinoilla: he nauttivat aiuoastacm »varjoa, wilwastutta-
waa wettä, elähyttäwää ttihannnutta ja lukemattomien kukkien
hurmaamaa tuoksna, tietysti on heillä lisäksi sunssaan nargi-
lehinsa (mcsipiippuiisa.) Varsinkin perjantai- ja sunnuntai-
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iltapäivillä kulkemat he suurissa joukoissa ihauiin puutarhoi-
hinsa, ja silloin näkyy kaikkialla juhlapukuisia ihmisiä; he istus-
kelemat viattomasti iloiten ja vakisewcll keskenään, poltellen piip-
pua. Heidän joukossaan ou hariviuaisen kauniita naisia; ai-
noastaan kristittyjen naisten kasmoi saa nähdä, sillä muham-
mettilaisten omat hunvnn peitossa.

Eräästä haschisch-polttajasta, joka melkein alastonna ja
puoleksi mieletöiinci kierieli maassa, huomasimme, ettii nc»u-
tinuonhalu sentään aina ole niin viatonta laatua. Mutta
tämä olikiu ainoa tvastmnielinm näky, joka häiritsi meitä
Damaskuksessa. Kaikki, »»»itä »nnuten Damaskuksessa satuim-
me näkemään, esim. kenraali, joka yhtä viatonna ja tyytylviii-
senii, kuin nuoret kauppamiehet ja muutin kansa, pureskeli ha-
panta kurkkua, tai kunnian-arwoisat arabialaiset, jotka hmvik-
sem ajelivat lapsinem, taivallisesti tyttö edessä ja poika ta-
kana, aasin selässä pitkin katuja, kaikki nämä muistuttivat
meille, että itämaat wielä owat paljoa lähempänä ihmiskun-
nan lapsnuden ja viattomuuden tilaa, kuin smistyksen nuo-
leskelema Enrooppamme. Siitä alkaen kumminkin knn Mid-
hat-pasha onnelliseni damaskolciset länsimaisella sivistyksellä
oikein itämaiseen tapaan siten, että hän pottatti muutamia
liiaksi ahtaita kaupuugiu-osia ja sitte toimitti kadut letvmne-
tyiksi, on länsimainen sivistys alkanut sekä hyiviue että huo-
noine puolineen lvoittaa jalansijaa tuossa maailman lvanhim-
massc» kaupnngissa. Ompelilloneet ju wannnt owat awan-
neet tien.



VII.

VaalM ja Libanon.

Libanonin yli kyllä kannattaa knlkea. Se matka on vie-
hättiiivimpiii koko maailmassa ja palkitsee jo yksinään koko tuon
pitkän Syrian retken ivaiivat. Niin oivallisella kivitiellii kul-
kemisesta tui ratsastamisesta, tuin on Beyrothista Tamastuk-
seen, oikein siitäkin jo nauttii. Nautintoa lisäämässä on re-
heviä maakunta, jonka läpi tie kulkee, ja uhkeat maisemat, joita
on nähtiivissii. Muttistellen menee tie Libanonin ja sen
6,000 jalkaa korkean solan yli, sitten 3,000 jalkaa alas Päin
Bekaai hedelmälliselle tasangolle, sitten taas 1,500 jalkaa ylös
päin Antilibanonin lvuorelle ja runsaasti 2,000 jalkaa lver-
talleen alas päin Damaskusta kohti; näin monta korkeuden
»vaihdosta tapahtuu 112 kilometrin (105 »virstan) matkalla.
Tällä retkellä, semminkin knn lähtee Damaskutsesta Päin, tu-
lee kokemuksesta huomaamaan todeksi tuon arabialaisen lauseen:
Libanon kantaa päänsä Päällä tclllven, olkaväilliiiin ketviiiin ja
sylissään syksyn, sutvi uinailee sm jalkojen juurella.

Jota piimii kulkee yksi Piimii- ja yksi yöposti Beyrothista
Damaskukseen ja matkaa koko wali» 13 '/2 tunnissa. Tämä
„diligence imperiale ottomane" on erään ranskalaisen yhtiön
oma, joka lvuonna 1867 rakensi tienkin; sama yhtiö wälittiiä
suurilla waunujoukoillaan tcmarclliikettä ja kantaa tietullin.
Ihtiön kyytilvaunut ansaitsemat kyllä näkemistä. Ne owat
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suunnattoman suuria laatikoita, joissa on kuusi sijaa pääosassa,
kolme etuosassa ja viisi ylhäällä katolla; molempia niinemai-
nittuja pidetään ensi luottana ja sm, jota tahtoo ihailla luon-
toa, täytyy tyytyä näihin epämukalvin istuiusijoihin, wieliivii
nousta tuuleu lichuteltaivaksi. Pitkän ajan ja oikein perus-
teellisesti punnittuamme asianhaaroja kokeneen oppaamme, Frans-
paroonin kanssa, olimme me päättäneet kulkea uäillii kuului-
silla ajonmmoilla suurimman osan matkaa, aina Schtoran ase-
malle asti, sieltä tehdä pienen kierroksen Baalbekii» ja sit-
ten taas Schtorasta alkaen joko ratsastaa Libanonin yli tai
käyttää hymäksemme senrcicman päivän kyytivannuja. Jos tah-
doimme olla »varmoja siitä, että saamme määrätyn paikan lvan-

uuissa, olisi meidän täytynyt maksaa kahomkcrtaiscsti matkasta
Schtoraan asti. Jospa olisin tiennyt, »»»itä meitä kohtasi, en
olisi pitänyt tätä »naksna likanaismci. Noiden oivallisten he-
lvostemme, jotka yhdentoista päiwäu kuluessa oliivat kiiyueet
meille rakkaiksi ja arlvotkaiksi, täytyi joka tapauksessa heti pa-
lata mukarin kanssa Jerusalemiin. Mntta dragomaani rat-

sasti Veyrothiin eräällä sinne palaamalla hemosella.
Jo kello kolmen ajoissa aamulla kolisti Dimitri-ranin-

tolan ylen innokas pcllivelija meidät hereille makeasta »mesta.
Olimiue kyllä uinu aikaiseen nousemiseen jo tottuneet noissa
»vähemmin miellyttiiivissä arabialaisissa yösijoissamme, mutta
täällä hylvällii »vuoteella maatesscmme olisimme mielnisasti wä-
hän palkinneet edellisiä laiminlyömisiä. Olihan tämä, näet,
toto wisiwilltoisella matkallamme, merkillistä kyllä, ensimmäi-
nen marsincnnm ratvintola, jossa olimme yötä. lohanniitein
tviercismcijc» lernsalemissa, niin moitteeton kuiu se oukiu, ei
lvaatinuttaau ravintolan arwoa. — Aamiainen raivintolcm
s»»uressa ruokahuoneessa lamftnn himmeässä Ivalossa ei otta-
nut oikein »naistuaksecn ; kumminkin jaoinme ruokailuamlne
katselleelle ttiinurille ja liikuisille muillekin haluaville tällä ker-
taa jotenkin mielellämme juomarahoja, ja meidät päästettiin
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talon plltuportista kumarruksissa kadulle, käymään läheistä pos-
titaloa kohti. Pimeydestä hnolimcllta oli siellä jo nilkas liike.
Noahin arkki oli jo malmina. Koetimme anastaa itsellemme
ylhäältä parhaat paikat, mutta eräs malkoputuinen, tnkewa
herra, joka siellä pimeässä kopeloi matka-arttujm keskellä, esti
meitä laiisnen painamasi pari ranskalaista sanaa. Vihdoin
pääsimme kumminkin sijoittumaan ja tyyninielisitii katselimme
sitten, lniteu matkaseuramme yhä eneutyi, hemoset lvclljastettiiu
ja eräs arabialaismanhus, joka oli alhaalla olemaan paikkaansa
perin tyytymätön, tuikeana rähisi.

Vihdoin, wähän epäsäntillisesti kllo '2 5 jälkeen, cma-
taan talon räntäiset portit ja nuo raskaat, kellerwill ivannut
liihtewät, kuuden hewosen wetäminä, rämisten täyttä lvcmhtii
eteen päin. Hämärää kuu ou, ei Damaskusta eikä seu rehe-
lviii puutarhoja woi, walitettawasti kyllä, wielä ju»ni paljon
nähdä; ainoastaan kukkien nnelmat tnoksnimat erittäin miehät-
tämästi hiljaisessa alvcnnndessc». Meistä itsestämme tuntui,
kuiu olisi Damaskuksessa olomme ollut unelma ja pysyäksemme
tnossa kauniissa nnelmassa tunditntamme itsemme tässä sala-
peräisessä aamuhämärässä aiwan mielellämme nimoon ninai-
lunn. Pian tvalkenee knminillin päiivä, me tnlemme »varsi-
naiseen Barndan jokilaaksoon ja nonscmmc sitten ivertallecn
wnormseliinncttä ylös »netsättömän, pnnerman Kasin n-mnoren
ympäri. Mitä sanomattoman ihana maisema amautnu uähtii-
lvillcmme! Jyrkkien, 1,000 jalkaa korkeiden kallioseinämien mil-

lissä kohisee Barada, ja sen sivulla kiertelee macmtic hiljalleen
eteen päin. Joen rennus on niin tarkoin rehemän, lvihanncni
ruohoston peittämä, että mirta on toisinaan aiwan marjossa.
Missä waan lvnorensolc» on hiukankin leweiimvi, sieltä vilah-
telee kukkimien hedelmäpuittm keskitä sieniä maataloja, rikkait-
ten damaskolisten kesiihimiloitc». En tiedä yhtään laaksoa,
en edes Sweitsissäkiiiin semmoista, jonka pitäisin tätä Barn-
dan laaksoa ihastuttawampana. Erityisen viehätyksensä saa
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laakso siitä, että siinä on niin omitnisesti yhtyneenä jylhän-
ihana luonto ja eteliimcnden runsas kasmnllisuus. Ikälvä kyllä
kestää tätä nautintoa liian wähän aitaa. Jo tunnin kulut-
tua kääntyy maantie äkkiä laaksosta Antilibanonin yliitasan-
golle, emmekä miiiin saa lainkaan nähdä Baradan laakson iha-
nimpia osia.

Sen sijaan kuljemme me aution aron poikki, joka kyllä
lvoi olla damaskolaiselle sotajoukon-osastolle erinomaiseu hymii
harjotuskmttii, mutta meitä se ei suinkaau miellytä. Olimme
siksi korkealla, että jo alkoi wiluttaa; iviihiiu kadehdimme toista
ajajaa, joka paksnnn, kameelinkanvaiseen »viittaansa kääriynemä
ja kasaan kyyristyneenä iveti oikein autuaallista »inta. Mntta
kun me taasen olimme kulkeneet wnortcn yli ja rohkeita kaar-
roksia tehden laskmdnimme erääseen syinään laaksoon, nousi
hänkin ylös, mnisti tärkeän ivirknnsci ja alkoi woincllkaasti
jarruttaa mauuuja. Toisella kyytiiuiehellä oli kyllin tekemistä
hillitessiiiin »virkeitä heivosia, jotka mielellään jnoksimat mihc-
riöiwäii wnorenrinnettä alas. — Noin 1 tunnin knlnttna
tulimme me aiua jollekin pysiiyspcikalle, jossa »vaihdettiin
heivosia. Matinstajiclli» se wähän wirkistytti, kuu saivat
oikoa kaugistuueitc» jiiseuiiiäu ja kaivella itsensä lämpimiksi.
Mntta kun Antilibanonin solasta kiisimme Bekaan cmaralle
tasangolle, ei meidän enää lainkaan tarvinnut kailvcllc» liimpi-
myyttii. Täällä Libanonin ja Antilibanonin korkeiden lvnori-
jonojen »välissä oli rasittaman knuma ja molemmin pnolin
maantietä olemien pensastojen tuoksn oli aiwan hunmaawaa.
Puut olivat täällä niiu reheniii, että niiden oksat oliwat useiu
lviihällii tein»nata ivaunnjenime katol» irti; aivan illkiarwaa-
matta saimme me syyttömästi pienen seltäsannan.

Tuskin 1 l/2 timtiakaan oli kulnnut, kun jo olimme mat-
kanneet poikki tasangon; mutta lvuoristomcllka oli kestänyt 5
tuntia. Siintillem k:lo 11 saawuimme Schtoraan ja samaan
aitaan Wien myös Beyrothista tulema mauin» paksuja tomu-
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pilwiä ilmaan tuoksuttaen pääaseman eteen. Täällä oli tak-
sikin „rawiltolac»," lnullatvasti moleinpim damaskolaistm haa-
raosastoja, mutta aamiainen, jonka lvaatimattoinammassa »»iistä
söimiue, ei ollut juuri tehuttaiva. Vaalbekiiu tvieiviit ajoneu-
wot, awonaiset, tewyet Ivannut seisomat jo owm edessä, em-
mekä me pnolestamine wiiwytellect kanan, lvaan lähdimme kii-
tämään päämääräämme kohden. Tnrhacm yrittelin maata kuu-
mimmat, ajcm piimästä. Kuu ei se siis ouuistunut, koetin
kiinnittää huomioni noihin sinnattnihin ketoihin, joiden läpi
kuljimme, ja iloitsin nähdessäni niin rnnsaasti winiköynnöksiii
ja lcuvcita silkkiäispuu-metsiä. Muhkeita kyliäkiu simuutimme
ja kuljimme muolaitteu purojeu yli. Vilaukselta »vaan näimme
Sahle n miellyttämän kanpnngin, joka pilkisti esiin »vähän
syrjällä tiestä kallioiden Malissa ikään kuin kaukalossa.

Bacllbekiu tauvuuki sijaitsee Autilibauonin jnnren länsi-
puolella, 45 kilometrin matkan päässä Schtorasta. Libanonin
rinteiltä laskendnttuammc täytyi meidän kulkea wielä kcrrau
Bekaan tasangon poikki tosin nyt ninoon, koilliseen suuntaan.
Eräs himo ranskalainen jcsuiitti ja nnman baalbekiläis-manhus
oliwat »uatkakumppailciuamluc. Edelliseltä särkivät ivaunitn-
pyörät pirstoiksi sieiväi» kepin, jota hän jo kyiummm ivuottc»
oli killjetellnt tomerinaan; onnettomuns saattoi hänet komin
haikeamieliseksi, »nntta tyynenä hiin pysyi kummiuki». Olimme
hywinkin wäsyneitä, kun neljän tnnnin ajan »natkustettnamme
pitkin antioita kenttiä auriugou lä»npimästi paahtaessa, kyyti-
nies ivittasi pönäktänä in»lilta»niin patsaisiin, jotka etäällä
meistä kohonsiivllt korkmtecn ; siellä oli Vaalbek. Me tnlemme
yhä lähemmäksi ja erotamme yhä sellvemmin nuo merkilliset
keltaiset tcmppelilirauuiot. Vähää enuen kuiu pääsemme uiiden
luo, huomauttaa ajaja meille erästä kivilohkaretta ; laskeudumme
Maunusta ja käymme katsomaan sitä. Edessämme oli kiivi-
möhtiile, jota oli totonaan kalliosta irroitettu ja yläo-
sasta tasaseksi hakattu; se oli oikein pelottama esine: 69 jcllk.





Baalbeck



Baalbek'in ranniot. 257

pitkä, melkein 15 jcllk. korkea ja 13 jcllk. leivcii. Sellaisista
neljäkäskiivistä tekiivät »nuinaiset Foinikialaiset rakmnnksiaan.
Kolme niin suurta kiveä ou tosiaau käytetty Vaalbekiu Akro-
poliisi»» muuria rakennettaessa ja liitetty 21 jalan korkeuteen
Minnin seinämäksi. Tuskin lvoisi uskoa, mutta kummiukiu
on se totta. Aivan ällistyy nunnin luona seisoessa eitä lvoi
käsittää, mitenkä tämä oli mahdollista sen-aikuisilla työaseilla
ja apunmwoilla. Muiuais-ajun tcmscll kulsuilvatkiu toto tcmp-
peliryhmiiä „kolmm tilveu Pyhätöksi."

Kaupuugiu molemmat rcmiutolcll toettiwat kiltvau saada
meidät vieraikseen ja tarjosivat meille asnnnon toinen toistaan
halwemmcllla; nie olimme hyivin mahtcmia, k»»»» nyt ensi ker-
taa lernsalemista lähdettyä esiinnyimme ilman opasta ja pa-
nimme liikkeelle kaiken Ranskan kielen taitomme. Tietysti
menimme »vähemmän »vaativaan rcmintolaan ja hyivin siellä
wihoyimmekii. Koska aurinko ei enää kauan ollut taivaalla
helottamassa, lähdimme me toteuttamaan Päätarkoitustamme,
joka oli kuuluisin temppelinraunioiden tarkasteleminen. —

Olen kyllä Roomassa ja Ateenassa ihaillut useita wiehiittiiwiä
muinaisjääunöksii», mutta en ole muualla niihuyt yhtiiäu ai-
noata niin suuremmista, niin waltawaci, kuin Bacllbekissa.
Egyptiläiset rakmuukset ja temppelit oivat tosin suuruudeltaau
silmiinpistäwimpiä, mutta eräs himosi simistyuyt herra, jonka
tapasimme Schtorassa, makuutti Bacllbekin pyhäkköjen kerras-
saan hurmauiiem hauet, Maikka hiiu juuri palasi Egyptistä.
Furrer esittää oivallisesti niiden lvaikutuksen: „Syynii lnmoa-
ivaatt ivaikutukseeu, jouti tämä rakennus tekee, on se, että
kreikkalainen taide on tässä käyttänyt egyptiläisten muistomerk-
kieu suunuatouta suuruutta, »uutta kltumiukil lyönyt näihill
taivattomin sullrnilssnhteisiilki» wapaan ja taittiwaltiaan hen-
gen leiman."

Pyhättöjen paikkaa lähestyessämme jonduimmc pnutarhaan,
jossa oli pieni pyöreä temppeli. Tämä niinkutsuttll Benns-
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temppeli oli setä ulkopuolelta että sisältä kaunistettu somilla
näkiukmgii» muotoisilla komeroilla. Munan ivanhc» akka kirkui
meiltä almua, asettui puutarhcmportille eikä tahtouut päästää
meitä pois. Tämä tuntui minusta jo »vähän liiaksi hiivyttö-
miiltii. Työnsin tuon Venuksen marticlltaren syrjälle ja lähdin
tumppanincni Pois tnosta harmittamasta paitasta. Hetkisen
purojen reunoilla harhailtuamme satuimme ouueksi juuri Atro-
politsen sisääntäytämälle. Suoritettuamme mirallisesti määrä-
tyn neljän markan maksnn lähdimme raunioille pitkän pimeän
tilnuelin läpi. Tämä kuulun Atropolikscn alustarakcnnuksiin;
jota on rakennettu samaan knmmallisem tapaan, kun Jerusa-
lemin temppeli, jossa myös moskecm alitse astutaan „Salomon
paikalle."

Aluksi on koivin »vaikeata perehtyä Paikkaan, kun aiwan
cikkiarwaamatta joutuu keskelle temppelipihaa ju näkee edessään
jättiliiiskokoisen Zenstemppelin rauniot jakuusi suunnattoman
suurta pylwästä. Mutta lopulta löysimme tnniminkin tnon
jokseenkin hyivin säilyneen sisäänkäytiivän ja ihincttelimme sen

mahtaivic» patsaita ja korurcumllsia. Kylläpä tiima osa mah-
toi olla lujasti rakennettu, koska sarasemit aiwan helposti muo-
dostivat siitä linnoituksm. Erittäin omituisilta niiyttiilvät
ampnmareiiit temppelin pyhissä munreissa. Muista jiiännök-
sistii ihmettelimme hienokoincroisia ultoseinämiä ja noita kuutta
pylwästä, jotka saattalvcll meidät aawistamacm, kninka suurein-
moinen tuo temppeli on muinoin ollut, ja selittiitviit meille
syyn, minkä tähden sitä aikoinaan ylistettiin maailman ih-
meeksi. Aaivemcisina tohoawat ne 65 jalan korkeuteen; oivatpa
läpimitaltaankin seitsemän jalkaa, niin ett'ei kolme miestä tii-
sitvarsillaan uletn ympäri. Raain »voitonhimon lvallassa oivat
ihmiset olleet, tnn owat melkein puoliivälin asti lohkaisseet
jokaisen pyllviiiin saadakseen niitä yhdistiiviit ra»»tako»itut itsel-
leen kiskotuiksi. Merkillistä kyllä pysyivät ue »vielä Pystyssä,
waitt'ei muuta kuin lujat litin-ausacll yhdistä niitä.
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Paljoa suuremmassa määrin, tuin niimill rauniot, hnnitti
meitä pienempi, mutta yhä wielä hymin säilynytau ring o «temp-
peli, — sm pyltviiiit omat maan 45 jalan kortniset — jota
on mninaisajan suuremmista rakenuutsista parciten säilynyt.
Siitä saa oppimatonkin silmän käsityksen ivanhan-allnism tcmp-
pelin muodosta ja kauneudesta. Hän näkee, miten sen setä
sisä- että ulkopuolella oli ihmeteltiiviii pyllviistäytiiiviii, miten
sieiviii oliivat ne komerot, joissa muinoin jumalainkuivia säi-
lytettiin; hän ihmettelee miten sirosi kivenhatkaustyöt Pyltvcii-
den Päissä ja taloissa otvcll tehdyt. Pyllvästäytäivien luet
tosiaan niiyttiiivät hylvin hienolta kiveen hakatulta siitsllantaalta.
Maahan syöstyt mahtaivcll jäännökset owat niin kunnioitusta
herättäviä, että mielellään otaksnisi koko tätä ihmeteltälviiä ih-
mistyötä täytetyksi ylelvimviiiin jinnalanpallveluksem. Mutta
tämä olikin tuon hiivyttömän, tuiki telivottoman jumalanpal-
lvelutsen pesäpaikka, jonka kauheudesta pakanallisetkin kirjailijat
inhoten kertoileivcll. Kuinka perin toisellcllsia muistoja herät-
tää lerusaleiuin temppelipaittci ! — Ia sittenkin! Kuinka wal-
taivilta nuo muincis-ajan jätteet näyttiwät iltaruskon hohteessa,
kun ravintolan eteiseltä »vielä terran silmiiilimme niitä. Tnossa
aiwan lähellä meitä oliwat nuo hohtciivat marmoriinuurit ja
pylwäät, tunnian-arwoisen ruosteen kauttaaltaan peittiininä.
Hymyilewä wihannuus ympäröi niitä kaikkialla ja Libanonin
lumipeitteinen kukkula kohousi niiden takana. Ileivii, unehtu-
maton näky! Ateenan Akropoliksen kuiva painuu kyllä lujasti
herkkään mieleen, mutta tätä näkycllac» suuremmoisemvanci en
sitä ivoi pitää. Edelliseen luot kyllä nöyrästi kunnioittaen
silmäsi ylös, mutta tämä leviää aivan tuossa edessäsi perin

inahtcmana ja ihanana, kun ravintolan eteiseltä sitä katselet.
Olimme niin terrassaan näiden silloisten lvaitutusten

mallassa, että unhotimme pahoinmointimmetin ja nousimme jo
t:lo kuuden ajoissa muoteilta lähteäksemme Beyrothia kohti.
Tuo 91 kilometrin matka Bacllbekistc» Beyrothiin oli aiwan
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liiaksi piltit yhdessä päivässä suorittaa. Schtoracm asti sujui
matta tummilitin aiwan mutalvasti; siellä odotti meitä dra-
gomaanimme, Williams, helvosinem. Emme jnuri paljoa hnpia
odottaneet jäljellä olewasta matkasta, sillä niin turjilta niiyt-
tivät setä hewoset että satulat. Matkakumppanini loikin seu
tähdeu ikiivöivii» katseen kyytivauuuihiu, jotka ju»ni tulimat
»nolemmilta tahoilta Schtoracn». Kninka mielellääu olisi hiiu
puikahtauut uiihin! Keruaasti olisiukiu sen suonut, sillä kolvin
horjui jo rohkmtmi. Oliu huolissani siitä, miten itse Pääsisin
termemä Beyrothin enkä olisi tahtonut saattaa maaracm to-
meriaui, jonka olin taiwuttannt vollkeemaan Vaalbekiin. Mutta
hewoset olimat jo reilassa ja kyytilvauuut täyuuii ihmisiä.
Rohkeutta siis! Nousimme ratsaille ja päätimme ennättää aika
matkan kyytiivauiiujen edelle, jotka iviipyimät tuntia Schto-
rassa. Mutta heti ensi askeleesta huomaan, että istun lvihe-
liäisen eläimen selässä; se ei tahdo lähteä lainkaan liikkeelle.
Lohduttelin itseäni arlvellen, että kyllähän menee, jahka pääsee
wähän alkuuu ja lämpiää. Hultin sila wähän selkään: iverk-
kacm liikahtaa se pari askelta eteenpäin. Mitähän tästä lo-
pulta tulleekaan, kun tällaisella kelwottomalla konilla pitää rat-

sastaa 46 kilometriä! Miten riemuisaksi minä olin mielessäni
kuivaillut Libanonin yli ratsastamista, ja piimäkin oli niin
herttainen! Kaikeksi onnettomuudeksi pisti wielä päähäni kulkea
wanhaa karawaanitietä ja siten oikaista maantien mutkat, joita
se tekee kulkiessaan jyrkkää ivuoren rivnettä ylös päin. Mutta
siiniikös ivasta tuska tuli! Heivonm ei liikkunut paikaltcllaau ;

tuo sorainen, kivinen tie oli sen mielestä kai liiaksi epämukavia.
Minun täytyi muutamin paikoin nousta seljasta ja »vetää sitä
perässäni. Silloin rohkeuteni melkein lannistui ja jo lviihiiu
toiivotonua katselin, kuinka matkakumppanini warsin mukawsti
ratsasti eteen päin kantana minusta. Eitä Villiamsiataau,
jota olisi wähän ivoinut auttaakin, näkynyt missään, hän kun
oli, näet, taasen myöhästynyt. Wastaanitulewat kamcelin-
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ja aasin-ajajcllkiu ewiit minna lainkaan miellyttäneet, ja muuan
tien ohella olewa kameelinraatokin levitti oikein kauhistamaa
löyhkää.

Wihowiimeillin oliu tacism maantiellä ja eteen päin Pää-
sin, maikka kyllä hitaasti. Ia sacMnttaapc» juuri samassa Wil-
liamskin minut ja huntaa jo etäällä. „No, eipäs Heinosenne
kuljekaan." Annahan olla, ajattelin, kylläpä saat wielä kärsiä
siitä, että hantit minulle tällaisen turjan konin! Nonsin heivo-
sm seljasta, annoin hänelle hewoseni ja matkalauktunitin; kinas-
telematta ottikin hän ne wastaan ja antoi minulle sen sijaan
hewosmsa ja huonon satulansa. Uusi hewoseni kiiweleekin ri-
peästi, jopa jnoksce ja hyppii iloisesti, maantiekin kun on oi-
»vallista. Hetken kuluttua on dragoinaaniparka jo jäänyt kau-
ivcllsi kärsimään rangaistustaan, ja minä tunnen pelastuuemi.
Mntta iloni ei kestänyt lvcnsin kanan. Libanonin huipulla
näen rakkaan ystiiwiini ja matkakumppanini, H:u, istuman epii-
toiwoissacn» erään postiaseman ääressä; hän aitoo heittää rat-
sastuksen sikseen ja odottaa kyytimaunua, maikka olikin Päässyt
koko lailla eteen päin, tosin kyllä siten, että oli piiskansa jo
poikki hakannut. Minä rohkaisin häntä, ja, kun taas yhdessä
lähdemme matkalle, kaivelee hänen hewosmsa nytkin nopeammin.
Hirmuista ou ratsastaa, kun jalukset owat huonot ja eripitui-
set; lopulta meni toinen poikkllin ja minnn täytyi nonstc» he-
tvosen seljasta sitä parantelemaan. Kun jalushihnaltin tcllte-
silvcll, ei minulla miiiin ollut juuri paljon toilvoa Päästä tällä
keinoin Beyrothiin.

Kilometrin toisensa perästä pääsimme sentään eteen Päin.
Puolimatkassa huokasimme eräässä tien ohella olemassa rämin-
tolassa, wahwistimme itseämme wähän — koko piimänä emme
olleet, näet, syöneet lainkaan — ja odottelimme kyytmannuja.
Aiwan oikein, kyytiwaunnt tuliwcllkin, mutta ystäviäni H:n
harmiksi, joka niitä tarkastettuaan oli luullut huomanneensa
niiden olewan tiipö täynnä matkustajia, hyppäsi niihin reip-
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paasi vieressämme seisovia turkkilainen ja sai, kuin saikin,
niissä istumasijan. Emme kumminkaan liene ratsastaneet niin-
kään hitaasti, koska puolitnntia myöhemmin lähteneet tyytiwan-
nut, jotka tosin waan hiljakseen oliwat luikerrelleet lvuoreu rin-
nettä ylös, ivasta tässä meidät sacilvuttiivat. Mutta mitä
ivaiivoja olikacm tämä ratsastus meille tuottanut! Williamsistc»
ja hänen kunnou konista emme tietysti wielä kuulleet hitvaus-
tcllaan.

Mitäs muuta, kuin jatkaa matkaa ivaan samalla tawalla!
Kolme ylpeätä beyrothilaista ratsastajaa kiitää täyttä Manhtia
ohitsemme ja limmat meihin raukkoihin säälivän, mntta samalla
mallisen katseen. Pian aukenee eteemme Libanonin länsirin-
teellä tmhoisan ihana niikycllc» ja laaja raswatyyni Willinerm
pinta. Mieleni rohkaistuu katsellessani tuota suuremmista
maisemaa. Istiilväui H:n »uieli lannistuu yhä, sillä jota alem-
maksi laskeudumme sitä rasittaivllmmaksi käy helle, joka ylem-
mässä ilmapiirissä ei meitä laiukaau ivaiivanniit. Hänen
hewosmsa kaivelee wielä nytkin ketteriimnin : minun ei tahdo
enää ensinkään kulkea eteen päin, saan wetiiii sitä perässäni.
Muutamalla hywin kauniilla paikalla pysähdyin wielä kerran:
annan erään ivanhan akan »valmistaa itselleni pari lasia limo-
naadia ja ihcmtelm noita hyivin rakennettuja kutkulaiu rinteitä
ja sytvissii laaksoissa kasivcmia lviii- ja silttiäispnn-tarhoja.

Wcikkc» »väsymys olikin suuri, oli näitten maisemin tvie-
hiitystvoima vieläkin suurempi; rasiiutumisesta huolimatta minä
nautin sydammen pohjasta ja painoin tarkalleen mieleeni tuon

viehättämän tuman. Miten Mastattaisia maisemia niiteetään
Libanonin alueella kulkiessa! En Moi edes knmaillakaan mie-
lessäni autiompaa ja kolkompaa seutua, kuiu Autilibanoniu
itäinen rinne: tuo kahdeu päimän matta Baniatsesta Dcmas-
tukseen kauhistaman laalvakmtiin ja hietta-aawiton Poikki oti

ikämin muisto koko matkaltani. Libanonin tautisen jyrkänteen
taas ivoin arwelemcllta pitää kauneimpana, mitä toto pitkällä
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matkallani näin, ja ainoastaan Korsiin saarta ivoin iverrcllc»
tähän. Ahkerat ihmiskädet oivat tässä kehittäneet, niin paljon
tuin suinkin mahdollista, luonuou runsasta kastvnllisuutta.
Kaikkialla ivuoren pengermillä ja kunnailla näkee rehewiin kas-
tvullisuudeu sekä kclllis-arlvoistm viini- ja hcdelmäpuutarhojm
yiupäröiminä lomakkeita kyliä. Maautienkiu warrella oli ta-
lo talon vieressä, kahwila tahwilan kyljessä. Vähän silvum-
malla taasen oli ivarcllkallten beyrothilaislen totneita macllarta-
noita; näitten täytyy, näet, »nunttaa kesäksi wnoristoon, jott'eiwät
knumuudesta kerrassaan menehtyisi kaupungissa. Kciserstverthin
diakonissoillakin on tcsiiasuuto Arein -tim »varrella lähellä Sak-
sa»» konsulin hnwilaci. — Libanonin kicmuritvalla harjulla
menewää tietä kulkiessa uiitee melkein alati edessään suurem-
moisia maisemia; oikein ihmetyttää, kun näkee niin laajalle eteen
päin, yli mereen pistiiyiviin ivuoren selänteenkin. Tuo oli näky,
joka meidiitkiu, wallka olimme onnettomia ratsastajia, pani
ivallisin huokaamaan.

Lopulta pääsimme kiniininkin Perille. Waikk'ei Palestii-
nan matkamme päättynytkään juurikehuttaviasi, oli sm loppu-
osassclliu scutään suuremmoisia maisemia ihailtamanamme. Bey-
rothissa olinnne astuneet „l»»watulle maalle" ja jo ensi piimänä
ihmetelleet kanpnngin ihanuutta ja erään saksalaisen uutis-asut-
taan maatilalla ihailleet luonnon herttaisuntta ja tuon maan
hedelmällisyyttä, jossa „maitoa ja hunajaa wuoti." Tänään
ollessamme viimeistä piimää „pyhällä maalla" Painamme mie-
liimme unehtumattomaii tuwan Libanonista, jota jo psalmien-
tekijät ylistelciviit ; sitä lujemmin piintyy se mieliin, kun se on
ivaivoin saatu. Nyt iloitset» siitä, ettii kyytivaunuissc» ollut
meille tilaa; mutta en tömisi pahimman vihollismikaan tiiy-
tylviin ratsastaa niin huonoilla konilla, kuin meidän helvosemme
oliwat.



VIII.

Neljrolh'isla Kotiin.

Matkamme Palestiinassa ja Syriassa oli siis onnellisesti
päättynyt. Väsyneinä, erittäinkin ratsastuksesta Schtorcm ja
Veyrothin mäillä, odotimme suuresti tarpeellista lepoa. Keski-
iviikkona Toukokuun 14 p:nii k:lo 7 illalla astuimme egyptiläiseen
höyrylaiivaan matknstaaksemme Portsaidin, Suezin-ka-
na iv a n ja I s m c» i li a n kautta Egyptin pääkanpitnkiin, Kairoon.
Kaksi ivuorokautta matkustettuainme saamuimme mimemainittuun
kaupunkiin perjantaina 16 pmänä iltapiiiwällä. Wiiwyimme
Kairossa sitte lähes neljä piimää. Koko ajan aamusta iltaan
asti käytimme niiden merkillisyyksien katselemiseen, joita tässä
paikassa löytyyrunsaasti. Ilmanhan sivistyksen jälkiä huomaa
matkustaja kaikkialla. — Pappienkokoillsessa Jerusalemissa
tutustuimme, kuten ennen olen maininnut, pastori Biin, joka
asuu Kairossa ja on harlvinaisen hauska ja ystämällinen mies.
Hän teki meille joka päimän Maraksi uuden ohjelman, jonka
amulla helposti ivoimme hnomata kaikki, mikä ansaitsi näke-
mistä. Aina kun häneltä maan riitti aikaa opasteli hän
meitä matkoillamme ja kämelyretkillii ; ja kuu ivirkatoimet
häntä estimiit, selvitti hän meille asiat ja paikat niin hymin,
että suuritta ivaikmksitta ivoimme omin Päin suoriutua. Mil-
loin matkustimme „Gisehiu pyramideille," milloin ratsastimme
muuleilla „wanhaan Kairoon," milloin soutelimme ivmheellä
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mallaaman, ihmeellisen Niili-ivirrcm aclltoloilla, milloin kiivimme
basaareissa, jossakin moskeassa, linnoituksessa, kirjastossa, taikka
„kalifeiu haudoilla," milloin kamelimme Esbetijelli» lähemmin
llltustuaksemme kansan elämään j. u. e., j. u. e. Matka-
muistelmani tillisitvat liian lalveiksi, jos tässä kertoisin kaikista
niistä merkillisyyksistä, joita joka askeleella tapaa tässä mail-
ina»» »vanhimmassa simistysmaassa. Mcllkustajcll omat kirjoit-
taneet suuria teoksia tiimiiu ilmanhan sivistysmaan mninai-
sista Mäihistä ja suurista muistomerkeistä, jouka tähden en
ryhdy lainkaan niistä kirjoittamaau. Huomattavina ou että
juuri täällä muhammettilaisuus kukoistaa ja mallitsee uskon-
nollisella alalla hymin ivoimcllkaana. Sillä näyttää täällä
olemcm oikea keskikohtansa. Se ilmenee muun muassa siitä,
että yksiuäiiu Kairossa on 400 moskeaa. Ilolla saatan mai-
nita että kristillisetkin kirkkokunnat tekemät siellä työtä milloin
paremmalla milloin huonommalla menestyksellä, ja että Jesus
Kristuskin on löytänyt siellä sydämmiä, jotka owat awautnneet
hiittelle. Mutta sitteillin pakanunden pimeys, joka muhammet-
tilaisuudessa on kcmhistcmampi kuin missään »nunssa niistä
nskontomuodo.sta, joita ahtaammassa merkityksessä kutsutaan
pakanallisiksi, peittää maan ja kansan. Jokainen kristitty,
joka matkustaa täällä ja näkee noitten kapeitten, jäytännätöis-
ten minareettein tohouivan taiivastc» tohti, ei Ivoi mnuta tuin
toiivoa ja rutoilla, että nuo sadat jn tuhaunet mosteat pian,
hyivin pian muntettaisiin kristillisiksi kirkoiksi, joissa julistet-
taisiin etvankeliuliia „ristiinnaulilusta" jokaiselle uskomiselle
autuudeksi, että pakanuuden pimeys hälmmisi ja Kristuksen
kirkkauden loisto Malaisisi pimeitä sydämmiä. Milloin tämä
aika tulee, sen tietää yksin Herra; mutta jokainen rukoilkoon
uskossa, että se tulisi.

Ne piimät, jotka olimme päättäneet oleksic» Kairossa, ku-
luivat pian. Tiistaina 20 p:nii Toukokuuta oli lähtöpäiviä.
Helteinen aurinko oli laskentunut ja ilta oli käynyt niileiiksi
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ja micllyttäwäksi kunmau, polttawau päimän perästä. Tome-
rini u. N. ja minä kuljimme »Mämälliscu Pastori B:u saatta-
mana Kairon rantatien asemalle, matknstaaksennue yöjniialla
Alez-andriaall. Suuri tungos oli asemalla. Varmaankin oli-
wat kiiman pimäu takia useimmat matkustajat säästäneet
matkansa yöksi. Vaunuihin ei tahtonut mahtna kuitti matkus-
tajat. Kauman etsittyänline löysiunuc nihdin jotenkin muka-
lvau paikan. Vielä kerran puristimme jäähyiväisitsi ystiimii
V:u kättä. Vielä silmäsinlme Kuirooil, se näyttikin meistä
nyt niin omituisen wichiittäwältii, kuu oli syuM yö ja siellä
täällä tuikkeli kirkkaita Ivaloja. — luua lähti kiitämääu Vii-
limerm rauilikkoa kohti. Päästyämme matkalle uloin lähem-
min tarkastaa sitä kirjawaa seuraa, johou olimme joutuneet.
Läheisin uaapuriui oikealla puolella oli eräs arabialainen kir-
jailija, jota, knmma kyllä, osasi pnhna saksaa. Hän sanoi
oleskelleensa Saksassa neljä innotta ja olewansa nyt matkalla
Dumasknksecn, likemmin tutustuaksemme sikäliisiiu oloihin, joista
häu aikoi kirjoittaa tntkimnksen. Hetken tulnttua kääutyi pu-
heemme uskonnolliselle alalle, knn kysyin, liesikö hiin mistä mu-
hammcttilaisten tiukaudm pituiueu paasto, joka muutama piimii
sitten oli päättynyt, oli saanut alkuusa. Sanoin matkalla
knnlleeni monenlaisia selityksiä, mnuu muassa Tamaskuksessa
senraawan:

Kun Mnhamntcd kerran oleskeli Tamaskuksessa, näki hiin
siellä ihmeen känniin tytön, johon hiin heti rakastui. Tietysti
häu tahtoi saada tytöu ivaiuoksmsa. Riutta tyttöpä ci myöu-
tyuyt hiiueu Pyyillöönsii, hän knn jo sitä ennen oli rakastunut
criiiisem uuorecu mieheen. Profeetta kiivi mustasukkaiseksi.
Eriiäuä iltana, kun Ramadan — se oli tytön isiin nimi —

pani toimeen pidot, joihin hän kutsui Muhammedin ja muita
etclviii heukilöitii, tapasi profeetta tytöu ja häum rakastajansa
Ramadanin kartanon portilla hellässä seurustelemassa; mnsta-
sukkaisnnden kiihdyttämällä hiiu miekallansa tiivisti nnoren ty-
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tön. Tehtyiiisii tiimini hirmuiseu työu mmi hiin sisälle aiwan
knn ei mitään olisi tapahtnuut. Ihmiset, jotta myöhemmin
saapuivat pitoihin, huomasivat portilla runmiin ja kertoivat
siitä sisään tullessaan. Aitaa lvoittam alettiin kaivata per-
heen nuorta tytärtäkin. Kaikki rimsiiviit ulos ja löysivät hä-
nen tiivistettynä portilla. Kuuhistuuecuu ju suru»» wultua-
mcma lvauti Ramadan etsimään rikollista. „Sm, jo»»ka »niekka
on »vereen tahrattu, täytyy tuolla, olipa se maikka itse Mu-
hammed." Vastustamatta tuuuusti Muhammed ritotselliseu
työnsä ju kertoi syyn siiheu sekä lisäsi: „Tästäliihi» pitää kaik-
kien naisten kiiydi» huutu taslvoilla, jotteivät he suloudellansa
ttiettelisi miehiä kiusaukseni, ja tiimiii rikokseni tähden minä
paastoon kuiikcindm sekä annan käskyn tunnustajilleni, että
hekin jota wuosi paastoolvcll tuutaudm." Puustoa kutsutaan
sittemmin nmrhatilll tytön isän nimellä Ramadaniksi. — Kuul-
inansa kertomutseui, jota ei suintaau saattanut Muhammedin
uskonnon perustajaa warsiu edulliseen waloon, hymyili mies
pilkallisesti ja sanoi, ett'ei selitytselläni ollut rahtuakaan perus-
tetta. „Pac»sto", sanoi hän, „on saanut alkunsa siitä luon-
nollisesta syystä, että se on teriveellinen tnmuassa ilinan-alassa.
En ininä ainakaan tiedä mnuta syytä siihen enkä ole löytänyt
toista tiltkimllsim kautta mainitussa asiassa."

Puhelimme yhä edelleen nskounolkisista asioista. Kers-
kaillen lausui häu: „Miuii puolestani m luota Muhammediin
enkä profeettoihin." Hän tahtoi omistaa isilleen kunniaa,
jopa kerskata siitä, ett'ei hän nskoinit Muhaminettia eitä Pro-
feettoja, kuten hänen fcmcmfa knuluilvat; Kristuksesta ei hän
tahtonut tuulla puhuttaivantaan. — „Te olette siis wupuu-
ajattelija?" minä sanoin hänelle. „Aiwan oikein, niin olenkin.
Jumalan kyllä uskon löytyiviin, mutta hän ei ole lainkaan
hyödyttänyt minua eukii minä »väliäkään hänestä", hän wus^

rasi. — ~Te ette siis tarvitse häntä?" — „En."
„Mutta kuiukahcm onkaan, eikö omatuntonne jolloinkulloiu to--
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dista teitä wastaan? Eikö se scmo, että olette rikkonut simey-
dm lam lvaatimlltsia?" — Tähän kysymykseen hän ci tahto-
nut suorastaan wastata, ivaan koetti kierrellä sitä kaikenlaisilla
wiiitteillii. Mntta kuu uudistiu tysymytsmi, tuli häii tuiten-
tiu sm werrau myöutäliceksi, ett'ei häu ollut luarsiu tviaton.
„Ihan silmää on siis, että teidän kerran malttamattomasti
täytyy joutua tekmlisiiu seu Jumalan kanssa, jonka olemassa-
olosta te olette tvakiintettu. Jollette tahdo tehdä hauelle tiliä
jo tässä ajassa, uiiu täytyy tidiiu tehdä ainakin tuomiopiii-
lväuä. Teidiiu omatllntonnehan todistaa teitä ivastaan."

Pnheeiii johdosta rupesimme ivähiiu keskustelemaan tule-
misesta elämästä ja ijankaikkisuudesta. Hän koetti kaikin
moimin nierottac» tätä ajatusta mielestäiiu. Selmästi hnoina-
sin, että hän kiiwi wähän lewottomaksi. Kaikenlaisilla merut-
teilla koetti hän hiilwmtiiii lewottomuuttaan. Onnistuiko hän
siinä, en tiedä. Kaikissa tapauksissa oli nukkuman omantun-
non ääni heriinuyt. Tuumisin hänelle uskoni ja koetin selit-
tää hänelle, että minä ainakin tarivitsen Vapahtajaa ja että
minulla olikin Vapahtaja, lesns Kristus, joka on minun puo-
lustajani uyt ja tuomiopämänä. — „Te olette siis kristitty?"
sanoi »nies. — „Niinpä olen ja tahdonkin olla; ilman le-
susta en ivoi elää, ilman häntä en ivoi kuolla mkii astua tuo-
miolle." — Tähän Pysähtyi keskustelumme, sillä mies ivetiiy-
tyi syrjään eikä tahtonut pitkittää puhettamme.

Tuoua pimeänä yönä, jolloin kuljimme Alexcmdriaa kohti,
t»»lin tämän keskustelun johdosta erittäin ajatelleeksi sitä sur-
knteltcmac» seikkaa, että ihmiset ylimalkaan tahtomat kotonaan
»vierottaa sydiimmestiiän laitti tuomion ja ijantaiktisuudm aja-
tukset ja tuuditella mieltänsä makeaan, petolliseen nneen. Mu-
hammettilaiset ja kristityt omat siinä suhteessa aiwau yhtäläi-
siä. Voi, kuinka hirweätä lieneekään, kun terran täytyy he-
rätä tuosta unesta! Oi, ett'ei olisi liian myöhäistä! — Ara-
bialainen matkcllolverini katosi ainaiseksi silmistäni Alexandrian
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rautatim-asemalla. Kentiesi hän joskus muistaa yölliseu kes-
kustelumme. Suokoou Jumala, että sekiu olisi auttamassa
hiillä kääutymiiäu lumalau puoleen, jota Ivastaan hän tässä
tilaisuudessa taisteli!

Alexandriassa, joka on eurooppalaiseen malliin raken-
nettu suuri kaupunki Välimeren rannalla, viivyimme äimäs-
tään muutamia tuuteja, siksi kuu liina lähti Ateeuacm. Matka,
joka kesti »vähän päälle kahdeu mnorokauden, oli eriuomaiseu
hausta, meri kuu oli tyyli melkein toto ajan. Olimme siten
tilaisuudessa l»auttimaau raitista meri-ilmaa ja tarpeellista le-
poa, mitä olikin wälttiimiitöntä, koska pienet retkeilymme Egyp-
tissä oliivat tehneet meidät tniki wäsyneiksi.

Viivyimme Ateenassa neljä'päivää, joina hmmiomme
oli kiintynyt kaikkeen ylelviiän ja jaloon, jota täällä tapaa.
Eloisa Hellas ivanhoine mnistomerkke.nem tarjoo Paljon, joka
ansaitsee matkustajan tarkkaawaisuutta. Joka piimä kiivimme kat-
selemassa noita suurenmoisia jätteitä Kreikan sunruudm aikakau-
delta, joita jokaisen matkustajan täytyy Ateenassa käydessään
ihmetellä. Tuskin woi ottaa askeltakaan tapaamatta jotakuta
ivanhan siivistyksm muistomerkkiä. Toinen suuri raunio toi-
sensa »vieressä »viittaa »natknstajaa luuisteleinaaii Kreikan kiu-
san »»»»»»'naista mahtalvuuttci. Kuumemtapaisella innolla owat
tiedemiehet ja tutkijat iviime .vuosikymmeninä koonneet ja jär-
jestäneet kaikki, mitä on jäljellä mninaisilta ajoilta. Siten
on »voitu ja »voidaau yhä paremmin saada siiville mninais-
kreiktalaisim maailmankatsanto, elintaivat y. m. Matkustajan
ajan ivie kokonaan suurten museoiden katseleminen, joissa säi-
lytetään lvanhoja kapineita, taideteoksia j. ii. e. — Nykyinen
Ateena, joka on sunrehko (90,000 asukasta) uuden-aikaisesti
rakennettn tanpuuti »viehättää suuresti mattnstajaa, ja »vielä
enemmän sen laajat ympäristöt.

Jätän taideteokset, rauniot y. m., huolimatta niistä tehdä
tarkempaa selkoa. Huomautcn. maau siitä, mikä etupäässä »veti
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huomioni puoleensa Ateenassa, nim. että ap. Paawali terran,
2:llc» liihetysmcllkallaan, käwi täällä, että hänkin jaloillansa tal-
lasi Hellaksen herttaisia seutuja. Itse paikka, ~Areovagi",
jossa hän julisti eläiuäu sanaa, on wielä jäljellä. Sen saar-
nan kantta, jonka hän siinä piti (Ap. t. 17: 22—31), kyltvi
hän kristin-oftin jaloa siementä ihmisten sydiimmiin, siementä,
joka toilvottcmasti kantoi hedelmiä, ainakin muntamissa, ijan-

kcikkiseen elämään.

Tiistaina Tonkokuun 25 p:nä jätimme Ateenan ja mat-
kustimme rautateitse Patrcllseen, mennäksemme sieltä höyrylci-
tvalla Vrindisiiii. Ratttatie Patrakseen kulkee pitkiu Korintok-
sen lahden ihmeen ihanaa rantaa. Peloponneesotsen toto poh-
jois-osc» on lllwattoman hedelmällinen; matkustaja kulkee koko
ajan aivan kuiu ihcnimmassa pnutarhassa, ja silmää sulos-
tuttaa kaikkialla luonnon kauneus. Matkalla poikkesimme mui-
naiseen Korintokseen, josta ei ole miiiin jäljellä muuta kuin
mnntamia iviihiiviitöisiii raunioita. Mitätön, siivoton kylä on
näitten raunioitten läheisyydessä. Ap. Paawali oli muinaisessa

Korintoksessc» tehnyt työtä Jumalan waltakunnan lenittämi-
seksi. — Merimatkalla wietimme muutamia herttaisia hetkiä
mainion kauniilla Korfun saarella.

Toukokuun 29 p.nii aikaisin aamulla seisahtui lailva Brin-
disin edustalle, ja me astuimme Itclliau mantereelle. Muu-
taman tunnin kuluttua pitkitimme rautateitse ivanhan Pompe-
jin kohden, johon minä aijoin Pysähtyä muutamaksi Piimäksi.
Jo saman päiwiin iltana k:lo 9 erosin rantatien asemalla
Pompejin ednstalla rakkaasta ystiiwiistiini v. R:sta, joka lähti
Rooman, Genuan, Milanon ja Siveitsin kautta omaistensa
tuoksi Saksanmaalle. Näin jäin yksinäni pitkittämään matkaa
pohjoiseen Päin. Ilman sunrilta ivastuksitta tein matkan Ve-
suviukselle, niilvyin sitte mnntamia piimii» ihanassa Napolissa
ja wanhassa, muinaismuistoista rikkaassa Roomassa ja mat-



Baselissa. 271

kustin sitten Florcnsin, Milanon ja S.t Gotthardin kautta
Baselin kanpuutiiu Sweitsissä, jouue saaivuiu Kesäkuun 7:nii
Päivänä illalla.

Baselissa, jossa iviivyin kokonaisen kuukaudm, olin
tilaisuudessa tarkastamaan niitä huomiota-ansaitseivia uskon-
nollisia oloja, jotka Sweitsissä owat aikain tnlnessa muodos-
tnneet. Kehittynyt epäusko ja Jumalan kieltiinys toiselta puo-
len, ja totinen kristillinen usko toiselta puolen oivat tässä
maassa jnltisessc» sodassa keskenänsä, ne owat erotetut toisis-
tacm tuin teutiesi ei missään muualla. Joko — taikka! Joko
ihmiset tinllimcll julkisesti uskottomien ja lumalau kieltäjien
jonttoon, taikka olvcll he tokouausa yhdistyueet uskowaiseen
joukkoon. Juopa näitten joillkojen mäillä näyttää ihmissil-
mälle melkein ylipääsemättömäksi. Sotaa käydään julkisesti
molemmin pnolin, ja aseet oivat hyivin teroitettnjc». Se, joka
nskoo lesillseen Kristuksien, tietää, millä taivalla tämä tais-
telu päättyy. Hän, joka kntsntaan „Woitonn»hti»aaksi", ja
josta racmclltn sanoo, että „lalopmra Inndasta on lvoitta-
uut", on aiwan lvarmaan johdattalva hänen puolestansa tais-
teleivan lauman ijäiseen woittoon.

Koitin Baselissa oleskellessani tutustua sisälähetyksin toi-
mintatapoihin; sm eri haarat: kaupunkilähetys, snnnnutaikonlut,
kristillinen diakonia, kolportööritoimi ja nuorilla.s-yhdistytset oli-
watkin erityisien tuttimutsieni esineenä. Siinä tarkoituksessa
tiinin Grisehoonan laitoksessa, joka sijaitsee kahden tnnnin mat-
kan päässä Baselista, ja tein matkan Berniin, lähemmin tu-

tustuakseni siellä lvaikuttcman „Euangelische Gesellschaftin" toi-
mintaan. Baselissa ollessani oli simri liihetysjuhla, jota tällä
erällä vietettiin tamallista finnein milli jnhlallisnntsilla, koska
oli kiilunut seitsimänkymmentä-miisi muotta sitten kun Baselin
lähetys pernstettin. I»»htassa oli kymmeniä tuhansia ihmisiä
läheltä ja kaukaa, niitten jonkossc» 129 pappia ja lähetys-
saarnaajaa.
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Matkallani pohjoiseen pysähdyin kahdeksi »viikoksi Ber-
liniin, tiltustilakseni siellä oleman kaupunkilähetyksen ja uuo-
rukcns-yhdistyksm maikutnksem.

Heiniikilim 22:»»a P:nä »natknstin Tanskaau, jossa olcs-
keliu willou päiwät Askoivin ka»»sa»»-opistossa, käwin tiiylnä-
seltä Börkopin kansanopistossa ja olin Viborgin oftettaja-
kokonksessa sekä pohjoismaisessa konlllnopettajain-kokoillsessa ja
snnniintaikonllllokonksessa Köpenhaminassa. Koetin tarkkaan tut-
kia kansan-opistojen syntyä, kehitystä ja lnonnetta täällä nii-
dm synnyinmaassa. Sen ohessa tahdoin lähemmin tutustua
suurem sisälähetys-liikkeeseen, joka uykyään »voittaa yhä enem-
män alaa Tanskassa ja on lnonteeltaan kirkollinen. Köpen-
haminassa oleksiesscnn otin silmän sikäläisen kanpnnkilähelyksen
ja nuorukais-yhdistyksin toinintcitaivasta.

Loppuosau matkaajastani Syyskuun 4:n päilvään asti
käytin Ruotsia Marten, jossa olin „wapac»ssa pappis-kokouk-
sessa" Tnkholmassa ja kansanopisto-kokouksessa „Hwilan" kan-
sanopistossa Skauessc», koetiu saada tietoa kallpilitkilähetyksen,
sunnuntaikoulun ja nuorukais-yhdistyksen toiminnasta Tukhol-
massa.

Syyskuuu 5 pmii saaivuiu jälleenrakkaaseen kotimaahani.
Kaikki oli hymin onnistunut. Niin tuin hyivii ystiiviini Hel-
singin rautcllim-asemalla eron hetkellä toiivotti minulle, olikiu
Herra toto matkalla mahivistauut, auttanut ja tukenut minua
Mauhurskautmsa oikealla kädellä. Hänen nimensä olkoon ylis-
tetty ijcmkcikkisesti !
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