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I.

Ellsmminen Mmm <^^

.. «M ftlestimllSft.
„Ei ole minulle puolittainlaan sanottu."

1 Kuning. 10: 7.

Tämä on ensimmäinen pyhä-aamusaarnasarjastani
siitä, „mitii näin ja opin luiimc matkallani pyhällä maalla
ja sen rajamaissa."

Nykyisen Ameriikan neljiistäseitsemättä miljoonasta
astttkaasta selä niistä miljooneista, jotka omat jo mnelta-
neet kaiken maailman tietä, on ainoastaan miisi tuhatta
käynyt pyhällä maalla. Lukuisien Europaan matkmlijain
joukosta tulee tuskin miisi prosenttia Roomaan saakka, tus-

kin kaksi prosenttia Athenaan ja tuskin neljännes prosenttia
ulottamat matkaansa Palestiinaan. Niiden Harmojen jou-
kosta, jotka käymät pyhällä maalla, eimät useat huomaa
matkallansa mitään muuta, kuin muhingollisiu hyönteisiä
sekä Itämaan kaupunkien ruokottomuutta, ja kotia palat-
tuunsa katumat he koko matkansa-tekoa. Myöskin sangen
Harmat, matkan päätyttyä, tykcnemät kertoinaan halvmnnoi-
tansa; kieli ei taida selittää, mitä silmä on nähnyt.
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Äimän onnellista ja hauskaa matkaa pyhään maahan
taidetaan sanoa mielä harlvinmseksi. Mutta se aika on
tulossa, jolloiu tällaiset matkustukset eimät tuota minkään-
laisia hankaluuksia cimiitkä ole harmiunisiakaan. Sen sijaan
knn nyt kymmenkunta henkilöä matkustaa siuue, matkustaa
sinne maolaisuudessa ihmisiä tuhansittain. Aiwan äskettäin
lähetettiin kaksi höyryiveturia lopcsta Jerusalemiin; rauta-
teitä rcttcnuetaan parhaillaan, ja kohta kaikuivat siellä kon-
duktöörien huudot: „I'erusalemiin matkustajat jiiäwiit tä-
hän !" — „Kaksitymmcntä minuuttia aamiaista ivarten Ti-
beriassa!" — „Tyrukseen meneivän juumi maihto!" -

„Dmnaskuksecn matkustajat jäämät tähän!"
Paitsi sitä, että höyrylaimat tekemät nopeita matkoja

Atlantin-, Adriatin-, ju Välimeren yli, saatatte te ja teidän
lapsenne piakkoin matkustaa pyhään maahan, tarlvitsematta
kulkea meren yli. Muutamia rahamiehiä ou matkustauut
Beringin salmelle, jota tuudeukolmutta Englannin penin-
kulman laajuisilla eroittaa Ameriikan muun maailman man-
tereesta, aikomuksessa rakentaa sillan toisesta maanosasta toi-
seen. Mi tämän, kolme pientä Diomcdcs nimistä saarta yh-
distämän, sillan, joiden saarien millillä mesi ei ole sanottaman
syiviiii, ja nussii eimät myöskään jäiimuoret ole esteenä, kiitä-
lvät junat sitte Ameriikasta Mvaran Sibirian halki. Täällä on
tänäänkin läsnä henkilöitä, jotka tarlvitsematta kärsiä meri-
tmttia, tmtmsilvat terran käydä siinä ihmeellisessä maassa,
missä Abrahamin, Mooseksen, Damidin, Salomonin, Kris-
tuksen ju Herodeksen historia maltaa sellaisella ivoimalla mat-
kustajan, että kun tämä matkan päätyttyä irroittaa jalkansa
satulan jalustimcstu, tuntee hän sellaisen liikutuksen, jota
hän ei koskaan elämässänsä ole ennen tnntennt.
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Suurimpana esteenä Palestiinaan matkustamiseen on
monelle veloittama maltmneri, ja, maikka minä olen kym-
menen kertaa purjehtinut tämän yli, on mutka kumminkin
tnntunut minusta joka kerran yhä peloittaivammaltll. Minä
yhdyn täydellisesti siihen, mitä muutamana ehtooua kuulin
sanottaman, kun Mr Beecheriu kanssa aijoin puhua meri-
mies-lähetyksen ivuosijuhlassa Nclv-lorlissu. Eräs saarnaja
lausui seuraamat Ilmestyskirjan sanat : „ja ei meri silleen ole",
kun samassa Mr. Beecher, joka istni mieressiini, muistellen
äskettäin päätettyä matkaansa Atlantin yli, huudahti:
„Amen, siitä olen iloinen!" Kun rautateitä o» ehditty ra-
kentaa halki kaikkein maiden, käy maailman pyhimmässii
paikassa niin paljon ihmisiä, »valmiina sitte kertomaan, nä-
kemiänsä, että mapaauskoisnutta pidetään suoranaisena mie-
lettömyytenä, sillä ei kukaan rehellinen ihminen taida pyhässä
maassa käytyänsä jäädä mapllauskoiseksi. Tämä raamattu,
josta minä saarnaan, on melkein kadottanut armonsa, sillä
siitä luin niistä tapahtumista, joista siinä kerrotaan juuri
niissä paikoin missä ne taftahtuilvat. Muutamat sen leh-
distä kastuimat, kun Galileanmereu aallot myöryimiit pienen
aluksemme yli, ja sitten oli kirja heitcltiimäaä satulapussista
toiseen, mutta yhtäkaikki ou se minun mielestäni uusi tirja,
uudempi tuin mitäiiu muu kirja, olkoonpa se Maitta eilen
kustantajan käsistä julkisuuteen lähetetty. Koko elinmkani
olin kuullut puhuttama» Palestiinasta, minä olin siitä luke-
nut, puhunut, saarnannut, meisannut, rukoillut ja uneksiuut,
kunnes mielitumitutseui siitä olimat kasmaneet suureksi kuin
Himalman muori, ja kumminkin täytyi minu» huudahtaa
Saban kuuinguttaren taivoin: „Ei ole minulle puolittain-
laan sanottu!"
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Kyetäkseni kirjoittamaan kirjaa lesuksen clämästä lu-

melta „Seimestii istuimelle", uiiu asianmukaisesti ja eliimiisti
kuin mahdollista, lähdin muine lokaknussa matkalle Palestii
nam», ja marraskuut» iviimcistä päimäii wastc» yöllä jokäys-
kenteli» Wiilimcrtll kyntämän höyrylaiman „Scnegalin" kan-
nella. Tämä oli erittiii» suuri höyrylailva. Matkustajia
oli »vähän, sillä tähän lvuodcnaitaan omat ilmat talvalli-
sesti hy»vin uiyrstyiset, ja humimattailijoita ci miellytä
matkustaa niin myöhään. Kaikki tähdet upeiliivat sinä
yönä kirkkaina aivaruudessa. Nämä malon sotajoukot uäyt-
tilvät äskettäin kiilloittaneen lilpeusä. Mc käyskeutelimme
edestakaisin mahatnlla laiman kannella. Monta sanaa ei
pnhuttu, sillä kaikkien sydämet maltasi tuo painama sana
„hnomenna". Akropolis, joka korkeine pylmäincnsii ja iha-
noine temftpeleinensä oli muutnliiia ftäimiä tätä cn»cn »»eitä
»iin miehättänyt, oli nyt mielestämme lviihäpätöinc». Egyp-
tin pyramidit, ihmeellisille, wanha»aik»isi»e lnuureiuensa oli-
lvat kutistuneet kokoon ja Rooman colosseum ei ollut enää
niin sunri ruuuio, kuiu se muutamia Miikkoja sitten oli näyt-
tänyt oleman. Kaikki, mitä lue olimme nähneet ju tuullcct,
olimat vyt muuttuneet Mähiipiitöisiksi, sillä huomenna, huo-
menna saamme mc nähdä pyhän maan. — „Kattcini, mi-
hin aikaan saamme nähdä Palestiinan?" „los tiutti ja
meri pysyivät nykyisellä asemallansa, niin näemme maan
pmmiin sarastaessa", ivastasi tämä ystäwiilliscsti. Eli kos-
kam» clinen ole niin hartaasti odottanut yön loppumista
kuiu nyt. Minä siirsin akuttimen syrjään hyttini aktuuau
edestä, uiiu että uuden pmlviin ensimmäinen koitto taitaisi
herättää minut. Mutta tämä oli tarpeetonta ivarommsuutta.
Aiwan mahdotonta oli nyt nukkua. Kuku tmtmsikaan olla
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uiiu tunteet»», että mttkmsi silloi», kuu millä hetkellä HY-
lvällsä saattaisi näköpiiristä rnlveta siintämää» silmiin se
maa, missä aja» ja ijankaikkisimden hämmästyttiiwimmät
tapahtuluat omat toteeutuneet, lanteeiiillkse» ja lanastutsen
maa, sama »laa missä se taistelu taisteltiin, jota alvasi
meille taimacm, Gottfriedin, Saladiain, los»an ja lesutscu
maa.

Eikö yöstä tnle koskaaa loppua? Tulee todellakiu.
Jo alkaa hämärtää, kaittana taimann rnuunlln lvyöryy suu-
ria ftilmiii, ja eräältä lmman kuullella tämclelvältii mahdilta
kysy» miuä: „Mitii uiityy tuolta kaukaa?" „Se on maa",
mastaa merimies. „Maa!" hllndahtia minä. Kohta oli-
mat kaikki ystämämme hereillä ja lähenemän rannan piir-
teet nltoilvat yhä silwemmi» »lcillc »ätyä. Alttturi heitet-
tiin sitte mcrce», satamaii suulle, vuole» (mgl.) pe»i»kuil»an
päähän maasta, sillä, maikka loppc on ainoa Palestiivan sa-
tama, on sinne tmuiuuttiu pääsy viereltä mitä ivaitei».
Aita ajoi» ci siime tule ainoaataa» lnimnn lno»ee» miitkoo».
Wiisiknhdctsatta jalkaa toisistaasa olclvie» tnllioide» Malille
täytyy mattllstajat laskea maalle pienillä luenheillii. Me-
ren pohja ou siiaä täy»»ä lunrankoja, »l»isto»a »iistä mat-
tllstajista, jotta maalle pyrkicssiiii» omat henkensä menettä-
neet. Scitsemäntolmatta pyhissämatkailijaa hakkni kerraa,
kun heidän pieni mmhecusii särkyi kallioita masten. Monet
roomalaiste», syyrialaiste» ja egyptiläisten ristirctkeilijiii»
laimat olvat siellä pirstaleiksi hajo»»cet. Eräs kirjailija,
joka eli sata maottn sitte, kertoo, mite» hä» terra» crääuä
inyrstyiscnii päimiinä seisoi Iopc» satanlassa ja »äti »liten

kolmestatymillcacstä tuimasta aiaoastaa» seitscmii» pääsi
inaallc, »illat taitti hajosimat pirslaleitsi taltioita lvaste»,
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ja tuhansien hnkkuneidcu matknstajien rnnmiit mirnimat ran
nikolla, myrsky» lakattaa.

Merkillistä o», ettei »äitä kallioita ole dynamiitin
alvnlla hajoitettu ja kulkumiiyläii amattu, niinkuin Amerii-
tassa tehtiiu „helmetiu portille"'^), niin että suuremmat aluk-
set eimät tarmitsisi jäädä mttkuriin kaulvas sataman suulle,
maau pääsisimät matkustajinensu ju lastillensa suoraan telal-
toon. Mutta meidän on mnistettaiva, että tämä maa kuuluu
Turkin mullikan alle ja turkkilaisissa oloissa ei ole edistyminen
tehuttmva. Mahometin oppi mihaa mutamia telakoita, höyry-
mcnheitä, ralitateitä ja kirjapainoja, sanalla sanoen kaikkea
edistymistä. Pimeys taistelee aina ivalkcutta mastaan.
Jökkö mihaa aamuruskoa. „Pysykööt »vaan nämä kalliot
paikoillausu", suuoo Turkiu hallitus, „me emme tahdo, että
muuta uskoa tuuuustamat ja toisenlaisiin clämänoloihin
tottuneet ihmiset sinne tulemat; jos meren suolaiset aallot
heidät hukuttamat, olkoon si lvaroitutsitsi toisille tunkeilijoille;
tadotkoon kohta teidän yhdeksästoista »vuosisatanne, mapmuc
aatteinensa ja unsiuc teksiutöiiiensä !" Turkiu hallitus olisi
hätvitcttämä maau päältä, ja se outiu hämiämä. Minä ky-
syin usealta Palestiinan asukkaalta, onko Turkin sulttani
koslana tiiyllyt siellä. „Ei," mastnsimnt kaikki. „Mintäh-
deu hän ci koskaan käy täällä, maitta tämä maa ou hiineu
aluettausll?" Silmäiltyiläu ympärilleusä ja »vakuutettuua
siitä, ett'ei kukanu syrjäiueu kuullut heidäu puhettansa, mas-
tasi eräs: „Sulttnui ei uskalla tulla täuue." Minä ustou
sen mman todeksi, sillä jos sulttani tnlisi käymiiäu Icrusa-

'") Hellvetin portiksi kutsutaan erästä hywin ahdasta salmea
New-lorkin kaupungin edustalla.
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lemissa. niin ei hän luultaivasti koskaan sieltä hengissä pa^
läjäisi takaisin. Koto Palestiina mihaa häntä. — Omassa
pääkaupungissaan, Konstantiuoftclissa, näin hiineu käymän
muutamassa moskeassa rukoilemassa, ja hcukilvurtijoina oli
hänen ympärillänsä seitsemän tuhatta aseellista miestä.
Kalliita rukouksia tosiaaittiu. Luounollisisti ei sikiiliiiueu
hallitus haluakaau parempaa satamaa loppeeu. Lopetta-
koou Jumala tämän kansojen tirouksen, tuon muosisntojn
mnnhnn lvelhon, Turkiu hallituksin! Kilkistukoon se Ju-
malan ja maimon ikuisen pilkkanapidon ja häpäisemisen täh-
den ! Ia kadotkoot sitte nämä kalliot lopen satamau edus-
talta !

Kuu laskeuduimme alas lailvau kupeella riippumia
kapeita portaita myöten, kuulimme me hälinää, melua ja
kirouksia noiu lviideu- tai kuudeutoistn erilväriseu jn eri-
kicliseu ihmisluokan suusta. Kaikki olilvat ulkomuodoltaan eri
näköiset, nuttta täydellisesti yhdenkaltmsia karttamassa päästä
kantamaan taivaroitmnmc ja meitä itseämme erittäin kor-
keaa palkkiota Mastaan. Kaksikymmentä »venhettä oli odot-
tamassa, ja ainoastaan kymmenen matkustajaa oli maalle
pyrkimässä. Oppaamme tuuppi toisia syrjään, toisia hosui
häu jykelvällä kepillänsä, ja niin rajusti, jota ei suinkaan
olisi snmmttu meidän maassamme, mutta joka kummiukin
täällä uiiytti oleluau ainoa tehokas kciuo, railvasi meille
tietä inuutamaau meuhecseu, jota oli kuljettama meidät
maalle. Viidentoista minuutin kuluttua olemme me le-
suksen maassa. Jo knnlcmme melun satamasta ja miiden
minuutin kuluttua saamme mc astua maalle. Veueeu tok-
taau tarttui nyt muutamia henkilöitä, jotka olimat kantan-
neet meteen auttaakseen meitä satamaan. Me mapisemme
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hurmankscsta, me hciigitämmc »iill kclvciisti, pienestä lvcu-

heeStä hyppäävuiic me maalle, ja s»»u»l!tm»a 1 p. joul»-
--tmlta 1889 t:lo 8 ammllla koskettaa mcidäll jnlknliilllc Pn-
lcstiiuau maata. Aiua ou tämä päimä ja tämä hetki olema
meille Pyhä»ä lliuistona. Maistakoot tätä hetkeä ja tätä
aaiiiua, jolloi» me saimme astua maalle ja katsella sen py-
hiä muoria, iniuuu lapseni ja lnstem lapset lvaka»vi»a hct-
kinänsä, ineidän täältä poismcntyämme, ja tnntekoot he sa-
mankaltaisia pyhiä liikutuksia, itkekööt, »aurakoot, Meiscitkoot,
ja riemilitkoot sellaisista niaalleiloususta.

Vuorien takana ou Joppe sata iviisikymmcutä jalkaa
korkealla mäellä. Tämä kaupunki on erittäin ihana ja omi-
tuiueu uiiu erilaiueil llluista taupuugeista, kuin jos sc
olisi Mnrs'in tähdelle rakennettu, missä tähtein tutkijat oli-
mat äskeisiuii öinä nähneet »leivän ankarau lamisatcen.
Sangen hauskalta tuutut meistä 010 Jopcssn. Tämä ou
sama kaupunki, missä Dorkns, tuo raamatusta tunnettu
ompelijatar, cli, kuoli ju ivirkosi kuolluista jälleen eloon.
Muistauettehan, miteu köyhät lesket tmttcilimat kuollee»
hymäiitckijälisä ruumiin ääressä ju »iiytteliMiit »vaiunjn»
töitä sanoen: „Dorkas o» täniii» tehnyt;" „Dorkas ompeli
tämän" j. n. e. Eräiiil raamatniisclittäjä», Lightfootiu, kä-
sityksc» mukaan asettimat he hänet cräiisen huoneesi», jo-
hon oli pääsy kuikilla lvapaa, ja köyhät maimot miiänteli-
mät käsiänsä ja mmkeroimat sekä haettilvat Pietarin, joka
ihmetyön kautta herätti maiuituu suosit»» muimou jällceu
eloon. Erityinen ylösnousemuspäimä oli tälle mmmolle
suotu. Häu oli se esikuvia, jonka mukaan monet meidän
aikamme naiset omat muodostaneet elämänsä, ja,kun taliven
myrskyt alkamat ulmoa, ryhtyy tynuncniä tuhansia tällm-
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sia naisia Brooklynista, New-lortista, Lontoosta ja kai-
kista muista kaupungeista kolo kristikunnassa toimeen, lailli
yhtä hytväsydiimisiä ja uhraaivmsia lnin Dorlas lopessa.
Jumalalle olkoon kiitos, että Dorkaksi» kiitettiitvä toimi on
yhä edellcen lisääntymässä!

„Mitä tekee tuo mies tuolla?" kysyiu miuä tulkiltamme,
klllkiessammc lopeu tntua. „Häu tuutaa muodettuusu."
Slluret joukot Itämaa» tmlsasta luataaluat aiua ultoiia
taimas-alla, ja tämä o» syynä siihe», eltä »äissä »iuissu
löytyy »ii» paljo» sokeita. Wkastc laskcutliu makaajain
silmuu ja syilnyttää sillliätauteja, jonka tähden jota tahdcs-
tyiiilllelics hciltilö Egyptissä on »mpisotea. Itälnailla käy-
tctiiii» lvlloteeksi ohutta, kapeaa patjaa, millaista peittoa ja
päänalaista, jn knn makaaja aamusella herää, sitoo hän
nämä kolme esmettä yhtcc», heittää ne hartioilleasa ja kan-
taa ne pois. Tähän tuuttasi Icsns sanoessaan sairaalle
Michelle: „Ota maoteesi ja käy!" Amcriikkalmsta tai e»g-
laatilaista maodetta tarmitaa» mähintäänkin neljä miestä
kautmnaa», mutta Itämailla ivoi yksi heukilö hylviu hel-
posti kmttaa mnoieeusa.

Mutta ueuiiälli tulee haju lopeu ympärillä olemista
suurista nahkatehtaista. Vielä tänäkin päilvänä on nah-

kojen 'malmistamme» siellä tuottelias toimi. Ia tämä muis-
tuttaa minnlle parkkari (uuhkuri) Simonia, joka asui lo-
pcssa ju oli apostoli Pietari» ystiiivii. Minun luuloni
mnkuuu oli nuhkatehtaau katku Pieturiu hajuhermoille yhtä
lvustoiilmiclistä kuin muidenkin. Mutta raamatta sanoo:
„Hän piti majaa Simon parktarilla (nahknrilla)." Lähe-
tyksen työntekijä ci saa olla niin hienotunteinen. Epäile-
mättä toi Simou joka ilta tehtaasta muassaau masitauuah-
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tojcn ja häränmuoticu hajlia, mutta Pietari asui kummintin
tässä perheessä, ei ainoastaan sentähdcn, ettei kittaan kauppias
tcuMNut hällclle kukkasten ja puntarhojen keskellä olemaa
komeaa kotiansa, ivaan mielä opettaakseen kaikkia miehiä ja
mmmoja, jotka koettamat parantaa maailmaa, ett'eiwät he saa
olla herkuttelijoita eikä suinkaan hallveksia mitään työtä.
Jumalan senraknnta on menehtymässä ylpeydestä ja kors-
keudesta. Me puserramme kyyucleitii silmistämme maail-
man kärsimysten tähden sata markkaa maksamaan nenä-
liinaan ja annamme pennin köyhäin ulvuksi. Monet omat
halukkaat harjoittmuaau liihetystoiuta ylhäisten ja siivisty-
uciden keskuudessa, mutta eimät tahdo lähteä micmään leipä-
palaa likaiselle syrjäkadulle, eimät tahdo opettaa lähetys-
kouluissa, missä lapset eilvät ole siistityt ja pestyt, eilviitkii
tahdo koskettaa sitä kättä, jonka kynnet omat puetut suru-
puklluu saippuan kaipauksen tähden. Sellaiset teko-uskonnol-
liset henkilöt saattamat työskennellä hajulvesicn tuoksussa,
mutta ci sellaisissa paikoissa, missä parktisammiot lemittii-
mät lviikemäii katkuansa ympäristölle. He eimät suinkaan
tahdo lvierailla Simonin tykönä.

Viime sodassa mirui Virginiassa eräiiu ladon par-
ivessa kuusi- tai seitsemänkymmentä haawoitettua sotilasta
uiiu lähellä kattoa, että elokuun aurinko tuli heille sietämät-
tömäksi. Miehet olimat uääntymäisillääu iviisymyksestä ja
tukahduttamasta ilmasta. Eräs etcivä kristilliseu seuruu
jäsen sanoi silloin muutamalle ivicressänsii olemalle hoitajatta-
relle: „Pese näiden miesten jalat ja kasmot, niin he parane-
mat." „En," sanoi hoitajatar, „minä en ole tullut armei-
jaan pesemään heidän jalkojansa." Mainittu jalo mies jatkoi
sitte: „anua minnllc hiukan mettä ja käsiliina, minä tahdon
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mielelläni pestä heidän jalkansa." Toisella näistä oli per^
keteen henki, toisilla taas Kristuksen henki.

Puhuessamme Pietarista tulee meidäu myöskin pis-
täytyä sillä katolla lopessa, missä hän ilmestyksen kantta
sai nähdä, että elvankeliumia ei ole saarnattaiva yksinänsä juu-
talaisille Maan pakanoillekin. Se oli ihmeellisintä, mitä kos'
kaau on tapahtuuut. Mennessämme tälle katolle kuljimme
me erään Manhan lähteen ohi, missä suurissa kiivissä oli
jälkiä niistä nuorista, joilla mesisaukoa oli miivuttu ylös
ja alas. Tämä lähde oli marinaan monta sataa muotta
manha, ja miuä uskou Pietarin juoneen siitä. Neljä tm
Miisi medellä täytettyä pukin- tai masikannahkaista leiliä oli
lähteen ääressä. Kohta nousimme portaita myöten katolle.
Juuri tällaisella paikalla lopessa sai Pietari, suurustaa
odottaessaan, kuu hän tuusi olemansa nälkäinen, ilmestyksen
tai unen tai joutni horroksiin. Päästyämme katolle, sanoin
minä perheelleni ja ystämilleni: „kuunnclkaa, k»» minä luen,
mitä tällä paikalla on tapahtunut." Kohta saimme kuulla
koko kertonuttsen. Aie luimme, miten Pietari katolla hor-
roksissa ollessaan näki tuilvaau aukeneman ja sieltä tnlelvan
alas sunrcn liinaisen, neljältä kulmalta sidotuu, jossa oli
lampaita, ivuohia, härkiä, muulia, kyyhkysiä, käärmeitä ja
kaikenlaisia eläimiä, jotta lentälvät ilmassa, tiimelemät ke-
dolla tai maassa matelemat. Ia kun ääni käski Pietarin syö-
mään näitä, ivastasi tämä: „en suinkaan, Herra; sillä en olc
minä ikänä syönyt mitään yhtcistii ja saastaista." Kolme
kertaa näki hiin saman unen. Sitten kuului kolkutusta
oluelta, ja kolme miestä tuli ju kysyi: oliko Pieturi siellä.
Ihmetellen, mitä tämä uni taitaisi merkitä, astui Pietari
portaita alas ja kohtaa kolme muukalaista oivcusu edessä.
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Nämä tertoiivat hänelle, että eräs hurskas mies, nimeltä
Kornelius Cesarean kaupungissa, oli myöskin nähnyt nneu
ja että tämä oli lähettänyt heidät pyytämään Pietaria til-
leinään sinne saarnaamaan. Noudattaen tätä kutsumusta
jätti Pietari lopeu ja lähti Cesareaau. Uui oli antanut
hänelle lvalmistusta saarnaan, sillä tämän unen kautta oppi
Pietari näkemäiiu, ettei ketiiiiu ihmistä saa pitää saastai-
sena, ja knn hän ennen oli uskonut, että hänet oli liihetety
saarnaamaan yksinomaisesti juutalaisille, meni hän nyt suar
namaan pakanoille, joita pidettiin saastaisina.

Näetkös, miten nämä kaksi uucuuäköii solvcltnlvnt yh-
teen — Pietarin unennäkö katolla ja Korncliukscu uuenuiikö
Cesarcassa. Samoin olen usciu haluainnut, että sallinutt-
sen kohtalot, kaukaiset tapahtumat ja unet merkilliscsli so-
lvcltuluat yhtceu. Uni seuraa toistausa ja samoin tapah-
tuma tapahtumaa. Viidcuucutoista muosisadan suurena
tapahtumana oli Ameriikan löytiimiueu. Kirjnpninotmde
oli sama» muosisadan lapsia ja on läheisessä yhteydessä mai-
nitun keksinnön kuussa tuottamassa matoa uuteeu maailmaan.

Ihdysivullnt käsivoimat siinä määrässä, että mc pel
kasimme yhden hallituksi» oleman ivoimcittoman pitämään
niitä ohjissa, mutta silloin keksittiin sananlennätin, joten
mc nyt mähcmmässä kuin tnnnin kuluessa taidamme maih-
taa puhetta kunkiu erimaltiou kanssa. Sisällisen sodan ai-
kana tarlvitsimat sotajoukkomme suuria mantclvaroja ja tä
mäu tarpeen tyydyttämiseksi keksittiin oiupclittoue. Ääret-
tömäu alvaroita, miljalvia mainioita oa tässä maassa, jotka
kylliksi riittälviit antamaan ramintoa miljoonille kotoperiusille-
asittkaillc ja miljoonille lnuukalaisille; mutta kuu lvuuhu
tyntämis , larhitsemis-, leikkuu- ju puimistapa näyttäysi
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kelpaamattomaksi, keksittiin höyryaurat, höyrykarhit, leittuu-
ja puimakoveet, joten näitä suuria töitä taidettiin helpom-
min morittaa. Maau metsät eilvät ajanpitkääu taitaneet
antaa riittämiisti polttopuita, mutta silloin saimme me
punttnlvat tarpeemme hiitilaimolsista. Puumulisadot oli-
mat rnllsaat, mutta ivenattain mähäarmoisct, kun emme
ymmärtäneet niitä oikein käyttää hymiiksemme, ja juuri sil-
loin oitealla hetkellä keksi Hargreaves kehruukoneen. Maa-
ilma ci taitanut ainiaaksi tyytyä ivalocuneenu käyttämään
tulikyntteliii ja malaskalan rasmaa. Mc snurcsti turmit-
simmc parempaa ivcttoa, kun Pensylmanian muoret parahiksi
aivastivat ivuoriöljymirtansa, jotka autoimat kansoille iualo-
ainetta. Mntta mnoriöljylähtcct alkoiwat kuilvuu, ja silloin
tetsittiin sähtöivalo, jota muutti yön päimätsi. Näin liit-
tymät kuitti tapahtumat toisiinsa, ja meidän maailmamme
hallintotapa on ihmeellinen, kosta juuri Herra hallitsee maa-
ilmaa. Usein tuutuu meistä tapausteu taltu oudolta ja
jumalallinen koneisto näyttää mielestämme käymän »väärään
sunntaan, me pistämme kätemme ratasten mätiin ainoastaan
saadaksemme se» m»scnet»tsi. Matta mi»ii sa»on: „jiitii
tämä tekemättä!" Lopuksi käy kaikki hymin. Kornelius ol-
koon Cesareasfa jaPietari lopessa, mutta heidän unennäkönsä
someltulvllt yhtcctt. Oii olemassa ylsi käsi, joka ohjaa maa-
ilmaa, ja se on Jumalan käsi; yksi tarkoitus, jota suuntaa
kaikki parhnnsen päin, jn se on Jumalan tarkoitus; yksi sy-
dän, jotu sykkii rakkaudesta, anleeksiantmvmsuudesta ju
fäälimytsestä, ja se on Jumalan sydän. Usto häneen! Älä
murehdi mistään! Tapausten juonet eimät ole sotkeentu-
neet. Ei mitään onnettomuutta olc olemassa. Kaikki lal-
temnt määrättyä suuutuunsu historiassa ja maailmassa.
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Kun heräät unesta tuolla ylhäällä, ou sclittiimii uni kolkut-
tama omelle tuolla alhaalla.

Minä otaksuin mielessäni että juuri samalta paikalta,
missä me laskimme maalle lopessa, lähti profcettaloona mui-
noin purjehtimaan. Ensi kerran elämässäni taisin minä nyt
täydellisesti käsittää tämän historian. Inmnla kiisti Joonaan
mennä Ninimehen, mutta profeetta ei mennyt sinne, maan
tuli tiiuue loppeen. Ollessani useita Miikkoja pyhällä maalla
keskustelin matkustajien kanssa olisiko mahdollista käydä
Ninimcssäkin. Tämä minun esitykseni ei saamuttannt kan-
natusta. Matka Niuimehen ou mäsyttiiwii, ja tie kulkee
erämaan halki. Nyt huomaan Mielä yhden syyn, miksi Joo-
nas ei tahtonut mennä Ninimehen. Hän ei ainoastaan
mastustcllut tätä matkustusta sm surullisen sanoman tähden,
jota hänen tuli sinne miedä, maau myöskin mutkan pituu-
den ju hmttuluudcu tähden setä pelosta joutua ryölviirein
käsiin, ja niin tnli hän tänne loppeen ja astui erääsen lm-
muun. Mutta matta »uutttui hä»clle onnettomaksi. Hän
lunasti matkllstajnpilctin toto mattaa marten, mutta laima-
yhtiö ei puolestansa tiiyttiiuyt somituita ehtoja. Ei mielä
tänäkään piumänii ole se maksanut matkustujamaksna takai-
sin. Se seikka, että ihmiset saattamat epäillä kertomusta
loouuasta, on suurempi ihme kuin itse tämä raamatussa
kerrottu tapahtuma. En tarmiune haommtttaa, mitä histo-
riankirjoittaja Plinius kertoo muutamasta kaksikymmentä
jalkaa pitkästä »valaskalasta, joilta nnhta oli ollut puoli-
toista jalkaa paksu ju joitta lunranto kuljetettiin lopestu
Roomaan. Sellaisia tapahtumia, knin Joonaan kirjassa on
kerrottu, on tapahtunut tuhansia kertoja. Herralla on aina
malaskala malmiina jonkun matkan päässä merellä sitä ih-
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mistä Marten, joka maeltaa Määrälle suunnalle. Uskoton
Joonas! En ollenkaan ihmettele, että itse »valaskalakin »vä-
syi sinuun. Kertomus tästä profeetasta ei ole meille aino-
astaan esimerkiksi maan myöskin maroitnkseksi, sillä maailma
tarlvitsce uiiu hymin iuilkkumajakoita kuin myöskin karilviit-
toja näyttämään missä luotoja piilee. Raamatun kertomuk-
sessa puhutaan miimeiscksi profeetan napiscmisestu. Tämä
uiict närkästyi siitä, että Niuilvetä ci hämitetty, jaluihoissansa
meni hän muutamnu pcilsaa» marjoon, suojaan polttamalta
auringolta. Mutta kuu mato kalmoi tätä pensasta, niin
että se alkoi kuimettua, ja aurinko puistot Joonuuu tasmoi-
hin, silloin huudahti Joonas »vimmastuneena: „minä tuoti-
siu, ennentuin minä eläisin!" Profeetta mihastui siitä, että
hän kudotti auriugonivnrjonsa ! Knmahtataa hillitsemättö-
myyttii!

Asuntoni portailta lopessa katselen lähellä rautua ole-
mia hietasärkkiii ja melkein odotan niiden näyttämän iveren-

turmllisilta. Mutta niin ei kuitenkaan käy; sateet omat jo
kautvlln sitte huuhdelleet »viimeisetkin jälet siitä lverenivuo-
datuksesta, jouku Napolcou täällä pcmi toimeen. Napoleon
johti sotlljoukkouusa näitä rautoja pitkin. lopessa oli hä-
nellä neljätuhatta albmiiluista, jotta hän oli mangeitsi ot-
tanut ja lutvminut heille suojelustansa. Mitä teki hän näillä?
Mahdotonta oli hänen ottaa heitä nuttaausa ja riittämiiä
määrää sotamiehiä ei hänellä ollut jättää heidän ivnrtioit-
scnsa. Matta keinon keksiminen ei ollnt maikca sille mie-
helle, jota taisi murtaa herttaisen losefincin sydämen, ja
jota, tnn häneltä kysyttiin, eikö tuo suuri ihmishengen huttu
häucu tappeluissansa ollut liian kallis hinta hänen moitois-
tansa, olkapiiitänsii kohottaen mastasi: „muna on ensiksi ri-



16

lottama, ennenluili siitä taidetaan malmistaa piirakkaa."
— Häne» käskystänsä talntettiin sotawa»git hietasärtälic ja
tapettii» — tuhmmet toistensa jälkeen murhattiin. Heidän
»verensä »vuotaa mereeu, puna sekaantuu siueeu, kamala uäky,
jota ei Jumala eikä ihmiset taida koskaau unhottaa. Te,
jotta suositte milkkaita mastatohtia, asettakaa nämä kaksi ta-
pahtumaa rinuakkmu — Dorkas neuloillensa ja keisarillinen
teurastaja tikareillensa.

lopesta silmiiilen aalvnllc Välimeren ulapalle tatsel-
latseui toista tapahtumaa. Monen pcninkulmau laajmldelta
näen Meden oleman mustaua. Ääretön joukko hirsiä ou
kiinnitetty toisiinsa. Se on hirsilautta, Libanonilta tuotuja
cedripuita. jotka tuniugas Hiram nataa Salomolle 20,000
torista surmotuita nisuja, 20,000 torista lvehlläii, 20,000 Kai-
hista öljyä ja 20,000 bathista lviiniä. Näiden cedripuiden hak-
kaamista ja meistelcmistä Marten on ollnt Libanonin muo-
rella työssä 7ft,000 kirivesmicstä. Paksuilla pajuuoksilla
ja rautakiskoilla omat hirret liitetyt toisiiusa ja micdyt lop-
peeu sieltä kuljctettamiksi Salol»o»i» tempftelinrakennutscllc
Icrusalcmii», i»e olemme uiict siirtyucet ajassa muutamia
tuhausia ivuosia takaperin. Mainittu cedripuulaatta kulje-
tetaan satamaan lopen eteläpnolellc. Pitkillä kekseillä we-
detään hirret maalle, mistä ne micslvoimalla nostetaan ja
ladotaan maunnihin. Mylmimät härät lvaljastetaan tuor-
mien eteen, jotka sitte pitkässä jonossa kulkemat Jerusalemia
kohti. Ia uäistä rosoisista ccdripuista »valmistetaan sitte
koristettuja pylmäitii, kauniita alttareja, taiteellisesti leika-
tutta lustoja, komeita kattoja, lviehiittiimiä harppuja ja ku-
ninkaallisia Maunuja. Tämän jonon hitaasti kulkiessa lo-
pesta yli Saronin kentän Jerusalemia tohti, ajattelen sitä
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miesjoukkoa, joka oli alvulliscua Salomouiu temppelin ra-

kentamisessa sekä sitä suurta joukkoa, joka parhaallaan ra-
kentaa mielä korkeampaa ja jalompaa temppeliä: manhurs-
kanden temppeliä maan päällä. Meidän kristityt esi-isämme
ratensilvat samaa temppeliä hiki päässä ja kyyneleet silmissä.
Pitkä jono kristityltä työmiehiä kulkee mieliikin cteeiipäin,
ja samoin kuiu Salomouin temppeliä rakennettaessa toiset
kaatoiluat puita kaukaisella Libanonilla, toiset sitoilvat mitä
yhteeii pajunoksilla, toisit metimiit litoatuneita hirsiä maalle,
toiset soivittimat iteitä hiirille ja toiset liittiivät hirsiä ra-
teliliutsce», sitteittui» toiset olimat ne höylänneet ja siisti-
neet, taitti tehden työtä saman temppelin rakentamista Mar-
ten, maikka osa heistä ei koskaan samutt sitä omi» silmin
nähdä, samoin uhratkaamme mekin kätemme, hartiamme ja
sydämemme waahurskauden temppelin rakennukseen, joku on
mami päälle kohoama. Ahden meistä tulee sitoa haalva,
toisi» titimata tyyucl, kolmannen opettaa jollakin luolalla,
ucljäuuen puhuu ystiiiuiillisiä sanoja, ja itsilnnlin meistä
tnlee olla malmiina lamalla tai toisella olemaan mvullisena
työssä sitsi tnliiies ija»kaikki»en aamiunslo on matama lul-
taausa mali»istet»ll temppelin harjalle, ja maa on laskema
miimeiscn taatla»sa se» loistamie» porttien eteen ja »vii-
meinen matkamies on notkistuma polmensa sen alttarin
ääressä. Tätä temppeliä mihittäcssii tekemät kaikki maan
ja tmmaan sotajoakot k»n»iaa, sillä — „katso, tässä o»
e»emmä» tm» Salomo !"

Ensininiäinen päimäni pyhässä maassa o» loppuun
kulunut. Aurinko on jo ummistauut silmiinsä tulemalle
yölle. Minä seison criiiiu rumintolun kuistilla, jonka muu-
tamat uskonintoilijat Mainen maltiosta olilvat pieninä tap>
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paleina kuljettaneet loppeen. Nämä olimat näet tulleet
Palestiiuaan luulossa saada ncikymäisessä muodossa koh-
data Kristusta. Minuu asuinhuoneessani oli kerran asu-
nut lvuosisatamme kristitty sankari — tuo Englannissa,
Kiinassa, Egyptissä ja koko maailmassa tunnettu kcuraali
Gordon, joka oli lväkelvä Jumalassa ja lväsymätön hyivien
töiden teossa. Vaikka on myöhäinen mnodenmka, Ip. jou-
lukuuta, tuoksuna ilma kummiukin puutarhassa lasivamista
kulkusista ja akkunmii edessä tasmaa atacioita, tmnaristia,
apelsiinipuita ja neerioita.

Tukahduttaivllsta itmasta ja pmwiin waiwoista tun-
nen olemani mäsynyt. — Hytviiä yötä! Huomenna matkus-
tamme me Jerusalemiin.
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Minen Mim Westimch.
„Sitte tulin minä Jerusalemiin."

Gal. 1: 18.

Toinen päimiini pyhässä maassa. - Olemme lopessa.
Kello on kunsi aamulla, ja meidän tulee jatkaa turusti mat-
taamme, joutuatsemme ennen ehtoota lernsalemiin, jonne on
täältä ytsimiidettii (Eng.) peninkulmaa. Me saatamme joko
ratsastaa kameelilla tahi hemosilla tai myöskin ajaa man-
nuilla. Mutta koska uyt oli »viimeisen kerran tilaisuus
tarjona Palestiinassa saada matkata mannuilla, niin lva-

litsimme sen matknstuskeinon. Tupsuilla ja heliseivillä lval
jmlla koristetut hemoset waljastetaan maullujen eteeu, ja
kirjalvaplttuisen tutttimme seurassa lähdemme mc matkaa-
maan siihcn paikkaan, joka kahdentoista tunnin kuluttua on
antama aihetta meille tutkimaan sekä aikaan että ijmttmkki-
sunteen kuulnivia seikkoja. Jää hymästi, Välimeri, ihanoine,
sinertäminc miireinesi, joita ainoastaan jumalallinen kemisti
taitaa sekoittaa ja tvalmistaa, ja hohtalvine aamurnskoinesi,
jonka ainoastaan kaikkilvaltias taitaa sytyttää! Minä ter
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wehdin teitä, Efraimin ja luudan kutkutat, joille me muu-
tumieu hetkien kuluttua saamme kuiveta, sillä aikamme insi-
nöörit taitamat laatia teitä minne hyiviinsä.

Kohta olemme jättäneet kaupungin. Molemmin puo^
lin tietä on tiheässä kuktuskuslveja; ei sellaisia kaktuksia,
jotka kasivmvat meillä kukka-astioissa vanu kolmen jalan

korkuisiksi, maan sellaisia, jotka omat Maunujamme korkeam-
mat. Nämä kasmit oivat erittäin kauniita kittoistuksessaaa,
ja niillä on tcriitvämmät puolustus-aseet tuin millään innulla
luodulla oleuuolla. Me matkaamme lähes neljän sadan puu-
tnrhan läpi, joissa kasmaa apclsiincja, sitriluueju, miikuniu
ju grauuattionlenia, ja jotta kukoist»saikcina»sa lähettämät
hyiväiihajuisia suitsut»tsia»sa Herralle ylistykseksi. Mat-
kalla kohtaamme me sauna laumoja öljyuassakoilla ja hc-
delmämasuilla kuorniitettuja kameeleja sekä mnntaman Ma-
ratkaan muhamettilaisen neljän mainionsa kanssa — kolme
liiaksi. Kumeeli on uljus, jalomielinen, makama, majestcc^
tillinen ja samalla kertaa naurettama olento. Kuljettuja
uupsauttua ruoskullausu kumeelin etujalkaan ja elnkka las-
keutuu polmillensu mustaanottaakseen matkastajan selkäänsä.
Kameelin noustessa seisalleusa 01l matkustujuu parasta py-
sytteleytyä lujasti kiiuni selässä, sillä muutoiu saattaa hän
keikahtaa selällensä maahan elukan kohotessa etujaloillensa
tai myöskin snin-piiin, elukan tehdessä samaa liikettä taka-
jaloillansa. Maan asukkaat tuntemat kumminkin hänen tu-
pansa, Maikka usein suu uiihdii ratsastajaa laskeutuman sel^
siistii maahan käwelemiiiin, oitoatseen jalkojansa. Parasta
on iuiiistyii syrjään kameelin tieltä, sillä se ei tahdo py-
sähtyä mistään eitä näytä juuri tahtoivau katsoa jalkoihinsa.

Kerran näin kadulla muutaman lapseu siukoomun kameelin
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etujalasta saamastaan potkusta seitsemän tai kahdeksan ja
lan päähän tien »viereen.

Täällä kohtaamme ihmisiä, jotta oivat Piirrelleet tas-
lvoihinsll, täsilvarsiinsa ja käsiinsä taitellaisia kumia, samoin
tuin merimiehet tamallisesti talkissa maissa piirtelelviit kä^
fimarsiinsa laimnn tai jonknn muuli lemmikki-esineen kumia.
Juuri tähän itämailla mallitsetvaan tapaan miittasi Herra,
sanoessaan senratnnnallensa: „ininnn käsiini olen minä si-
nnn pyiiltimyt."

Snureksi osaksi oivat nämä seudnt kniivia kankaita,
mntta keinotkaasti tehtyjen kanalvien ja mesijohtojen kantta
on niistä muodostettu hedelmällisiä muisemia; ju uiiihin
tanaiviin, joita on johdettu siuue tiinue puutarhojen ja mai-
nioiden kostuttamiseksi, soiveltumat nämä raamatun suuut:
„niinlnin lvcsipurot ou kumukaan sydän Herran kädessä,
hän johtaa sen minne hän tahtoo."

Nyt mäellämme uivaroioeu mmscmien halki, jotka omat
yleisen israelilaisen liittotunna» omat. Sataivuotias isrci-
clilaiste» ystälvä Montcfiore, pmikkiiri Rotsehild ja monet
lliliilt jalomieliset ihuiiset omat maksaneet mone» israelilai-
sc» edestä illatkak»sta»n»kset Palestiinaa» sekä omat lah-
joittaneet heille siellä kappaleen maata lviljcltämälsi. Tämä
on ainoastaan alta jnmcttallisen cmiustlttsen toteclttumiseen,
että »äct tälliä kansa oli saama pyhän maan jälleen omak-
sensa. Tiellä Jopcsta lernsalcmiin ja kaikilla muillakin
teillä, jotka lveilvät Natsarciiin ja Galileaan, näimme me
joukottani juutalaisia »vaeltamaa pyhille paikoille joko py^
hiiulvueltajiua tai jäädiiksceu siuue iludisasukkaiksi. Kaikki
Luojan sormet näyttämät »viittaaman siihen pmlvään, jolloin
israelilaiset jälleen saamat palata Palestiinaan. En tar-
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koita sitä, että hymin toimeentnleivat israelilaiset muista
maista sinne liihtisilvät. Mieletöntä olisi heidän jättää
edulliset toimiuta-alausa Ameriitau taupuugeissa, missä heitä
pidetään parhaimpina kansalaisina, ja siirtyä kahden meren
ylitse alkamaan uutta elämää muukalaisessa maassa. Mutta
muutamissa maissa heitä kohtaan toimeenpantu mäkimaita
ja maiuo on piakkoin sadoin kerroin lisäämä israelilaisten
siirtymistä Palestiinaan. Pääsy sinne tulee monta kertaa
mukamammaksi, kunhan rantatie lopen ja Jerusalemin Ma-
lilla, josta lviime sunnuntaina puhuin, on ehditty saada
malmiitsi, ja tätä paitsi on mielä saatu lupa toisen radan
rakentamiseen Damaskuksesta Akko'n lahteen, joka rata yh-
distetään lopen kanssa ja näin muodostuu suuri rmmikko-
rata. Mainitun radan lvalmiiksi tultua saattaisimme me
muutamissa tunnissa matkata pyhän maan halki. Innta-
lmnen siirtolmsseura Englannissa ja Venäjällä kokoo Ma-
roja israelilaisten siirtämiseksi Palestiinan, setä maan ja
mallnlviljelystatujen hankkimiseksi heille, ja niin paljon on

halullisia matkustamaau, että täytyy armanheitolla määrätä,
mitkä perheet saamat matkustaa ensiksi. Israel oli Juma-
lan omaisuus-kansa alusta alkaen, ja Herra on lnivannnt
johtaa sen jälleen kotimaahansa, eikä mikään moima taida
pcttoittaa Jumalaa unhottamaan lupaustansa tnhannen eikä
mielä lviidenkäiin tuhannen muoden kuluttua. Ne, joilla on
menestystä miermssa maissa, menettcleivät miisaimmin Py-
symällä siellä, missä he oivat. Mutta niideu israelilaisten,
joita hallvekfitam», ahdistetaan ja mmnotaan, on paras kään-
tää silmiiyksensä siihen nousemaan aurinkoon, jota ennustaa
heidän lvapmtttansa. Mennessämme Sammun kentän yli
kohtasimme useita huutuun puetulta naisia. Täällä pide-
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tään sopimattomana, että wmmowäli tullee ilman hunnutta,
ja heidän huntunsa on niin tehty, että se peittää kolonansa
heidän kasmonsa. Mies ei saa nähdä tuleman amiopuoli-
sonsa tasmoja, ennenkuin kihlauksen tai ivihkimisen jälkeen.
Tästä omat seurauksena monet surnlliset ja onnettomat
amioliitot itämailla, sillä onhan Jumala luonut kasmot ih-
miselle ilmaisemaan hänen luonnettansa, ja »vilpillisyys sekä
petollisuus taidetaan tmvcttlisesti lukea ihmisen kasmoista.
En ymmärrä miksi Jumala olisi luouut kauniit kasmot,
jollei latseltamalsi ja ihmltmvatsi. Mutta tuolla kulkee joukko
rujostuneitu lvuimoja matkalla loppeen, kantaen päälael-
lansa snuria taakkoja polttopnita, joita he omat olleet ke-
räämässä jo kello kolmesta alkaen aamulla. He omat nään-
tymäisillään taakkojen alla. Joitakuita heistä lyödään ja
pieksetään, jos heidän taakkansa omat pienet. Päästäkseen
erilleen Maunostansa tarlvitsee mies ainoastaan sanoa: „mene
tiehesi, minä en huoli sinusta enää " Vaimo on orja kai-
kissa maissa, paitsi niissä, missä Kristuksen emankeliumi
on hänet korottanut haltijattareksi. Ia kumminkin löytyy
sellaisia »vaimoja meidän kristityissä maissamme, jotka ters-
tailemat maftaauskoisundcstaan, ja naineita miehiä, jotka
pilkkaamat sitä ainoaa uskontoa, joka on antanut maimov,
äidin, tyttären ja sisaren nimelle oikean merkityksen.

Mikäs on tuo paikka? Se on Rmuan kaupunki, missä
kuuluisa profceta Samuel syntyi, eli ja kuoli. Lähellä sitä
ou neljänkymmenen marttyrin torni, joka on saanut ni-
inensä neljästäkymmenestä marttyristci, jotka kuolimat le-
suksen nimen tähden; mutta jos torui pystytettäisiin kai-
kille, jotka samoina aikoina joko sodassa tai rauhan malli-
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tessa omat tällä tiellä meilettiineet henkensä, niin moitaisiiu
torninhuippuja myöten astuskella lopesta lerusnlemiiu.

Nyt matkaamme mahtikojujcn, picnieli oljista ja sa-
mcsta tehtyjen linnoitusten ohi, missä aseilla marustettujn
miehiä oleskelee koko yöu jn osan päimästäkin suojelemassa
matkustajia rosmoilta. Näissä muoreu rotkoissa asustaa
miehiä, jotka tekemät murhia hulvin mnoksi, ja pienikin raha-summa riittää palkkioksi rosmoille heidän taistelustaan mat-
kustajia lvastaau. On olemassa ainoastaan yksi tehokas
puolustuskeiuo näillä seuduilla, s. o. luieraaumarnisuus.
Jos maau taidctaau jakaa maikka halpakin ateria araapia-
lmsen kanssa, niin saadaan olla Marinat hänen suojclnkscs-
tausa, ja uäin on ollut laita ikimanhoista ajoista saakka.
Herran ehtoollisen fternstlttsena ou tämä tapa, erityineu
ystämyydcn osoitus uautitun yhteisen aterian jälteen. Tä-
hän tapaan miittaa Valter Skott werrattomassa Talismani-
nimisessä kirjassaan, knn Saladin yhdellä ainoalla miekan-
iskulla hakkaa pään poikki miholliseltansa, joka malja kä-
dessä seisoo hiiueu nmjassausa, ja euuenkuin tämä ehtii ko-
hottaa maljan huulillensa, on jo pää irtaantunut hauen
ruilmiistaan uiin nopeasti, että ivihollinen mielä kuolonis-
kun saatuansa seisoo jaloillansa malja oikeassa kädessä.

Itämaan kansojen kesknudessa lvallitsetumn mieraau-
lvarllisuussäiiutöjen mutaan olisi Saladin ollut mahdoton
antaa luihollisellensa tätä onnetonta istna sitte, tnn tämä
olisi ehtinyt koskettaa maljaa huulillansa.

Kristittyjen maat omat ainoat, joissa saatamme mat-
kustella aseettomina. Ihmishenki ja persoonalliset oikeudet
pidetään korkeimmassa armossa näissä maissa, ja olenpa
iloinen nskoessani, ettei kolo Amcriitassa, Atlantiumcrcstii
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alkaen Tyyneeuuterecu saakka, löydy aiuoakaau paikkaa, missä
ei saatettaisi liikkuu turlvullisiua ilmau puolustusaseitta.
Mutta kaikilla matkoillamme Palestiiuussu turmitsimme me
tuliaseita. Matkustaessani kerran näillä seuduilla ei mi-
nulla ollut mitään muuta asetta kuin ainoastaan unsi-testa-
mcnttini. Minä kysyin tulkiltani: „onko sinulla aseita Da-
mid?" „On," mastasi tämä. „Onlos näillä miidelliitoista
tai kahdellakymmenellä muulinajajalla, kantajalla ja palme-
lijoilla myös aseita?" „On," ivastasi hän, ja näistä ivas-
tauksista tunsin olemani leivollisemfti.

Edelleen matkaamme me yli Saaronin laakson. Täällä
kasmoi se kukkanen, jonka mnkaan lesusta kutsuttiin „Saa-
ronin kukkaseksi." Erilaisia mielipiteitä ou ollut olemassa,
mihin sutlmu tämä tukkauen kuului. Muiltamat armelemat
sen tuutuneen Mlio:i-sukunn, toiset iim'olBBu«-snluun; jot-
kut mautilvcit tätä kunniaa eräälle iriB-lajille, ja mielä jot-
kut miiittäiviit sen ollceu ('oi-oimriu/u. Mutta
meidän on muistettama, että koko Saaronin laakso on yh^
tenä aaltoilemana mcrenä märimilvahdnksista, lemiiisten tuu-
lahdustcn puhaltaessa sen yli. Inttäen tasmeintuttijat omiin
ariveluihinsa tästä, poimin tauuiimpia ja hymänhajuisimpia
kukkasia ja sidon niistä seppeleen sen nimen kunniaksi, joka
on kaikkia nimiä suurempi.

Samoilla paikoin, missä uyt olemme, oli muinoin ne
kentät, joille Simson lähetti kettunsa palamme tulisoihtui-»c»sa. Ketut eimät suinkaan ole harminmsia tässä maassa.
Kerran tapasin yhdessä ainoassa parivessa pari tai kolme-
kymmentä kappaletta. Pitkin koko karamania kuului huuto:
„kettuja! katsokaas kettuja!" ja yöu kuluessa haukkuimat ne
kuiu koirat, miu ettemme saaneet ollenkaan nukkna. Ne ke-
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tnt, jotka näin ja joiden haukuntaa kuulin, olimat ivarmaan
samojen kettujen jälkeisiä, joita Simson käytti kamalaa mur-
hapolttoa toimeenpanuessaau. Maan ivarallisuus oli sev
Miljasadoissa, ja nyt oli elonkorjuu-aika, jolloiu Milja oli
kuilvaa. Kolmesataa kettua otetaan kiinni ja sidotaan hän-
nistänsä yhteen jollakin tulenkestiimällä langalla, tulisia ke-
käleitä kiinnitetään näihin lankoihin, ja sitte päästetään ke-
tut juoksentclemäiiu siuue tiinue elommuioilla. Liekit hiivi it-
täiviit elukuhilaat, iviinitarhat ja olitvikaslvit, ja laaksoissa,
muorilla ja kylissä kaikuu hätähuuto: „tuli on irti!" Ia
näin poltetuilla polailla liikkuu sitte Nälkä, Hätä ja Hälvi-
tys.

Kaikki tämä tapahtui ivihasta. Erilaisia mielipiteitä
liikkuu jumaluus-oppineidemme keskuudessa tästä. Minä
tumminkin opin tästä tapahtumasta, että suuri mies saat-
taa joskus tehdä itsensä syypääksi kamaliin tekoihin ja että,
jos ihmiset tahtoisimat käyttää neroansa koettamaan saada
parannusta aikaan sen sijaan kuin he saattamat aikaan tur-
melusta, uiin maailmamme olisi kaikin puolin paljoa pa-
rempi, kuiu se uyt on Kumminkaan ei ole se tuli, jota
letat sinä yönä leivittiivät Palestiinassa Mieliltään sammu-
nut; se on leminnyt yli toto maailman, ja kamalat ketut
ihmishaamussa juoksentelemat mielä tänäkin piiitvänä sytyt-
teleiniissii tvaltiollisia tulia, lvihan tulia setä uskonnollisten
riitakysymysten tulia, ja manhurslauden mainioita hiiivite-
täiin kaikkialla maailmassa. Suuret ihmisjoukot olimat
kuukausittain ahkerasti tehneet työtä kyllväessäiin ja istut-
tacssaan Palestiinan peltoja ja miinitarhoja, mutta kolme-
sataa armotonta kettua riitti yhtenä ainoana yönä muutta '
maan tuhaksi kaiken tämän työn hedelmät.
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Leivittäkää ajatuksenne siimet malmiiksi liitelemään,
sillä me oleskelemme pyhällä maalla. Tuolla kaukana ou
Keriat-learim, jonne Herran arkki pysäytettiin, kunnes Da-
mid tuotti sen lernsalcmiin. Tuolla alhaalla syntyi Jo-
hannes Kastaja. Tuon mäen takana on Emans, jonne
Kristus kutti opetuslapsinensa iltahämärässä. Täällä maan-
miljelijät parhaattllnsa tyntätväi peltojansa, ja heidän ytsi-
kurkiset auransa omat tarkkoina todistitksina lesuksen puheista.
Ameriikassa ja Englannissa on auroilla kaksi kurkea, mutta
Palestiinassa kiiytettätvissä auroissa on ainoastaan yksi.
Tähän perustumat lesukseu lausumat muistettamat sanat:
„kuka itänänsä kätensä auraan laskee ja takansa katsoo, ei
se ole soivelias Jumalan lvaltakuntaan." Härkää kiirehdi-
tään kulkemaan eteenpäin kepillä, jonka päähän on kiinnitetty
teräviä rautapuitko, ja härkä lviisaasti kyllä on tekemättä
»vastarintaa, sillä siinä tapauksessa se ainoastaan mahin-
goittmsi itseääu. Tähän tapaan lviittaa Herra sanoessaan
Saalille: „työläs on sinun potkia tutkainta mastaan."

Täällä on Ajalonin laakso, kuulnisa Josuan taiste-
lusta iviittä tuuiugasta ivastaan setä kuun pysähtymisestä
kulussansa. Hengessä olen näkeminäni kuun pysähtymän.
Kukahan ei olisi joskus nähnyt kuun taisteleman auringon
kanssa etuoikeudesta? Mutta kuu päimäu kuningas jayön
kuuiugutur, jottu eimät ennen cimättä jälteen Josuan aitoja
ole hetkeksikään pysähtyneet kulussaan, Josuan käskystä äk-
kiä seiscihtuiivut, on tämä tnpahtama kylliksi riittämii saat-
tamaan koko maailmankaikkeuden liikkeelle. „Kuu seiso ulal-
lasi Ajalonin laaksossa!" Toisen kerran saamme uähdii au-
ringoii pysähtymän Gibeonissa, mutta uyt onkin meillä puhe
ainoastaan kunsta, ja meidän on mnistcttalva, että tämä
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oli siihen aitaan etewämpi taiwamttaftpalc tum uyt. Knu ou
loppuun palanut, kuollut ja sammunut maailma, alvaruu-
den loistoivuoteesen laskettu ruumis, odottama tnomiopiumäii,
jolloin se ou huudllttaivll. Mutta sinä päiwäuii, josta nyt
puhnn, oli kuu otaksuttulvusti elämä maailma, ja tummutti»
pysähtyi se Josuan käskystä: „sciso ulallasi!" Älä tuumaa-
kaan liikahda, enuenkuiu losua on tehnyt tilin miiden til-
liinkään kanssa, jotka kallioiden rotkoissa ftiileluät haalvoi-
tcttuina sankarien miekasta jn tnimaaa kimisatcesta!

Tnolla o» Matkeda» l»oln, joilne mmaitut »viisi ku-
ningasta olimat paeuueet hakemaau suojaa ja jouae ne sitte
suljettiin; samassa luolassa saimat he hantansakiu. Me
pysähdymme katselemaan tätä merkillistä luolaa, joka muu-
tamien hetkien tnlnessa kerran oli saanut olla lill»oit»ksc»a,
Mantilana ja hailtaka»il»io»a.

Nyt matkaamme se» paita» ohi, missä eräs muosi-
satllmme suurimpia pahantekijöitä Abo» Gosh, piti nsunton.
Tältä paikalta taisi tiima pitää silmällä koto se»t»a ja lual-
mistella murha- ja ryömiiystuumiaasa, cnnc»k»i» matkus-
tajat ehtimät tulla häntä lähellekään. Kerrau kohtasi häii
joittou muutteja, jotta eimät tahtoneet maksaa hiiaeu maali-

maansa ivcroa ja scntiihdcn kohta jontnimat tnliscen nuniin
paistettamiksi. Vanhoilla päimilliinsä eli hiin knin itämai-
nen ruhtinas, hänellä oli käskyläisensä ja ihailijansa, joille
hän jutteli kertonuttsia ryöstöistä ja murhista. Kun t»»-
--luisa amcriiktalaine» William E. Prime matkasti tätä tietä,
oli hän nähnyt tiimiin ijiikkään bcdaini-konna» istuman asuli-
tousa oluella ja imemän piippuansa. Hänen jälkeisensä oles-
kelemat nyt samassa kylässä ja epäilemättä on otatsuttama,
että he eimät olc kuuluisaa kauta-isäiinsä paremmat; tum-
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minkään ci ryöstö ja mnrhaaminen nyt enää ole niin luo-
tettalvaa tointa, kuin niinä aikoina, jolloin koko Jerusale-
miin ivieivii tie oli kmkellmsten saatanallisten ivehkeiden yh-
tymäpaikkllna.

Mc tulcmine nyt Latrumin kylään, katnmaisen pahan-
tekijän kotipmttaaa. Kylässä on muutamia yksinäisiä höt-
teleitä Ajalonin laaksosta kohoaman mäen rinteellä. Tämän
mäen kukkuloilta kiisiu oli pahantekijä aitanansa harjoittanut
murhapolttoa ja öillisiii ryölväytsiänsä, ja sieltä oii hän
muassaall tuonut lvirheellisen omantunnon rastaan taatan.
Mntta käännyttyänsä sitte Jumalaan, astui hän kerran kor-
keammille klttknloille kuin nämä; ristinpuulta astui hän
mapllhdutseu kukkuloille ja saalvutti turmallisen tyyssijansa
armahtaman Jumalan helmassa.

Edessämme on Elan puro. Tästä purosta poimi mui-
noin pikku Duivid ne sileät kimet, joilla hän pahkasi Golia-
tin pään. Kaaritettu silta on rakennettn rotkon yli, mutta
siiheu aikaan kuin mc olimme siellä, ei purossa ollut pisu-
raalami mettä. Mc laskeuduimme rotkoon ja kiiyskentelimmc
siellä timicn millissä, jotka aikakausien ivieriessä oivat meden
lvllikntlttsesta höylääntyncet sileiksi. Juuri täällä »varustau-
tui Damid taisteluun. Hän poimi purosta miisi sileää ki-
meä. Ne kaikki olilvat parhaau kokoisia, ja näin »varustet-
tuna astui hän »vihollistansa »vastaan. Jos ei ensimmäi-
nen koe onnistuisi, uiiu olisi mielä neljä kimeä jiilellii. Seu-
dun asema solvcltui niin tarkoin raamatulliseen kertomukseen,
että olin näkeminäni tnon muistettatvan taistelun. Tämä
on ainoa taistelu, joka koskaan on mimm miellyttänyt.
Tässä oli kaksi sankaria, toinen lumatan ja toinen maail-
man lähettämä, ratkaisemassa koko kansan — jopa kokonm-
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sen maailman kohtaloa. Täällä on kaksi miiden sadan jaian
torkuista muoriharjannetta; toisella näistä omat filistea-
lmset, toisella israelilaiset. Taisteln on tapahtuma niiideu
Malisessa laaksossa, jota tähän muodenmtaan lehtelvät puut
marjostilvat ja missä ilma tuoksusi tärpiittipuun ja akacian
lemusta. Damid on israelilaisten etupäässä ja Goliat fi-
listealmsten. Damid on Pieni kasmultaan, naisellisen nä-
köinen, mähäinen poikaressu Goliatiin merraten, joka oli lä-
hes kymmenen jalkaa pitkä.

He astuskelelvat hitaasti toisiansa mastaan, mutta
raamatussa sanotaan, että Damid otti ensimmäisen askeleen.
He tulemat yhä lähemmäksi toisiansa, kumminkaan en usko,
että Damid odottaa siksi, että Goliat ylettäisi häntä mie-
kallansa, sillä silloin tuho perisi hänet. Dmvidilla HN ase,
jolla hän taitaa taistella loitompaakin. Mii lähestyivät
he toisiansa, mutta Damid kiiruhtaa uopcimmin. „Tule
tänne minun tyköni," sanoi jättiläinen, „ja minä annan si-
nun lihasi tailvaan linnuille ja kedon pedoille." Te näette,
että Goliat aikoo lualmistaa Dmvidista aterian kotkille ja
sakaaleille. Hän hymyili marinaan kypiirinsii autosta. Miet-
tausa käressii tahtoo häu paistaa tuon pikku mintiön ja tar-
jota suurukseksi linnuille ja metsiinpedoille. ~Tule tänue mi-
nuu tyköni, sinä ivmhdotas, kyllä minä sinun suusi pian tu-
kin. Ompa jokseenkin rohkea tuuma kun miiden jalan pi-
tuinen mies uskaltautnn taisteluun kymmenen jalan pituista
miestä mastaan, tiinnittätööt nyt molemmat armeijat kuk-
kuloilta huomionsa minuun!" Duivid sanoo: „Minii tulen
sinun tytösi Herran Zebciothin, Israelin sotamiien Jumalan
nimeen." Tämä onkin oikea sotahuuto. „Sotuwäen Ju-
malan nimeen!" Jota taistelee tässä nimessä, hän saa-
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multaa moiton. Pikku israelilainen poika on nyt äkkiä tul-
lut suureksi. Ratkaisema silmänräpäys on lähestynyt. Da-
mid ottaa linkonsa, asettaa siihen limen, miiftottaa muuta-
mia kertoja ympäri, ja kun ase on päässyt täyteen lvauh-
tiin, tinkoo hän kilven Goliatia kohti. Jättiläinen kohot-
taa käsiänsä, hoipertelee ja kaatuu sellillensä. Kiivi upposi
hänen otsaansa. Se olikin ainoa sopima pmtta tähdätä.
Mutta olihan jättiläisellä kypiiri päässä? Liiivistiko Da-
ividin llnkooma kiivi kypärinkin? Ei! Eräs ivanha rabbini
sanoo, että Goliat viitatessaan Damidia keikautti niin ylen-

katseellisesti päätänsä, että kypiiri putosi maahan. Tämä
kertomus näyttääkin hymin uskottaivcilta. Dalvid täytti ti-
laisuutta hyiväksensii, tähtäsi linkonsa jättiläisen paljastet-
tuun otsaan ja puhkasi hänen pääkallonsa aiwan kuin mu-
tluti kuoren, ju maa wawahti tämän mahtatvan sotilaan
kaatumisesta. Eläköön Daivid!

Mutta meidän on kiiruhtaminen, sillä yö saattaa mei-
dät tawata cmietttuin ehdimme Jerusalemiin. Meidän tulee
saada nähdä se ennen auringonlaskua! Me lvaellamme
wiettiiwien oliivilehtojen halki ja useiden kukkuloiden yli,
kunnes saaiviunme aiwan alastomaan seutuun, missä kallio
on kalliossa kiinni, ja missä ei jätkiäkään näy kasmullisuu-
desta. Helvoset kompasteletvat, lipeilelviit ja riuhtoiletvat,
niin että silat tahtoivat murtua. Mielialamme alkaa käydä
matamaksi. Hausta seurueemme oli piumiin kuluessa ollut
mitä hilpeimmällä tuulella, mutta uyt ei kukaan sanaakaan
mirkkcinut. Minä ainoastaan sanoin oppaalle: „Hnomauta,
milloinkaupunki alkaa näkyä". En mitään paikkaa maailmassa
ole koskaan niin innokkaasti halunnut nähdä kuin Jerusalemia.
Luulenpa tuntenu ollee» samankaltaiset luin kristittyjen sillä
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hetkellä, luu he omat ivalmiit astumaa» tmmaallisecn leru-
salemiin. Mieiitumitutseni maallisesta Jerusalemista oli-
mat joutuneet peräti häiriöön. Enkös sitte ollut nähnyt ku-
mia Jerusalemista? Olin tosin, mutta uyt ue maan yhä
enemmän lisäsilvät häiriötä. Ne kaikki olitvat kaivatut eri
näkökohdilta. Jos kaksikymmentä malolummlijau kummsilvat
Brooklynia, New Jorlia, Lontoota tai Jerusalemia, niin
he lailli sunntaisimat koneensa eri paikkoihin ja laatisimat
yhtä monta erinäköistä tumaa, mutta muutamien minmtt-
tien killuttua saan omilla silmilläni nähdä koko pyhän kuu
pungin. Vielä matkustamme me muutaman muorcnsolan
yli eikä mitään muuta pistä silmiimme kuin laaksoja, kal-
lioita ja muoria. Päätämme tahtoo pyörryttää, tatsetim-
mepll minne Päin hyiviinsii, tnnues tusti pysäyttää manh
toiset hemosct jn itään päin miitaten huudahtaa: Jerusa-
lem!" Tämä suuu oli Moimulluampi luin sählöisln. Me
lailli aloimme katsella sinne päin. Tuolla se uiilyy, kanso-
jen sotasaalis, kuuluisieu pyhissä matkustusten tarkoitusperä,
syy roomalaisten sotiin ja ristirctkiin; tämän paikan täh-
den olimat assyrialaiset, egyptiläiset ja koko maailma tais-
telleet; siinä oli Saban kuniugcttar käynyt ja saman kau-
pungin oli Richard Leijonanmieli »voittanut. Siiuii oli
Salomonin, Hesetielin, lesman ja Saladuun toti; Sionin
muori, missä Daividiu sydän murtui; Moonan mnori,
missä polttouhrin samu terran kohosi; Öljymäki, missä Je-
sus saaruasi; Getsemane, missä hän oli smucssa tuskassa;
Golgata, missä hän kuoli, ju pyhä yrttitarha, johon hänet
haudattiin. Oi Jerusalem! Jerusalem! Suurin laupunti
maan päällä, ja esilmva taimnnllisesta Jerusalemista.
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Oltuani kymmenen tuhatta wuotta tciitvaassa on muisto
siitä toukokuun toisen päiwän ehtoosta, jolloin ensikerran näin
pyhän kaupungin, oleivu yhtä »vilkkaana sielussani, kuin
nytkin. Eräs uruapialaiuen oli nopeujalkmsella, pikimus-
talla hewosellaan ratsastanut pitkän matkaa mastaamme koh-
teliaasti kutsumaan meitä ralvintolaansa. Meille oli lval-
mistettu sija muutamassa kaupungin ulkopuolella olemassa
ramintolassa. Iltahämärässä pysähdyimme tähän paikkaan
ja astuimme huoneesen, mutta minä sanoin: „Saan lausua
kiitokseni teille ystälvällisyydestiinne, että olette tahtoneet
ivastaanottaa meidät huoneesenue, mutta tämä yö täytyy mi-
nun saada nukkua Jerusalemia porttien sisällä. Mieluim-
min tyydyn huouoimpaankin paikkaan porttien sisäpuolella
tuin parhaimpaan niiden ulkopuolella." Ia sitte astuimme
taas maunuihiu ja hiilisemien ihmisten ja suuria hirsiä kan-
tamien kameelien seurassa — ihmetellä täytyy miten suuria
kuormia kameeli jaksaa kantaa — tulimme lopen portille,
josta tie kulkee Jerusalemiin. Tämä portti on noin neljä-
kymmentä jalkaa lemeä ja kuusikymmentä jalkaakorkea. Por-
tissa on sisäänmentiiessä jyrkkä käänne, niin että aseellisten
mihollisten olisi maikeampi siitä päästä kaupunkiin. Jeru-
salemin turmallisuus oli näissä porteissa, ja kaikki raama-
tunkirjoittajat omat täyttäneet näitä mertaustumina. Viiden
minuutin kuluttua portista kuljettuamme olimme sitte kau-
pungissa. Damid sanoo: „Menkäii hänen porttiinsa liitok-
sella." „Herra rakastaa Sionin porttia." „Awaa minulle
mauhurskauden portit!" Ia lesmas kirjoitti: „Menkää si-
siiäu portista!" Ia manki Patmolsen saarella kirjoitti:
„Kmlftuugilla oli kaksitoista porttia." Kaupunkiin tultuamme
kuljimme pitkin heikosti lvalmstuja, ahtaita katuja ja Py-
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siihdyimme sitte ralvintolaamme, josta näkyi Sionin muori,
ja samiimme: „uyt mihdoinkin olemme koko maailman pää-
kaupungissa." Ia ajatukset menneistä ja tulemista ajoista
ristcililviit sielussani.

Sydämellisesti kiittäen Inmcttaa hänen armollisesta
snojelnlsestansa inntkallllmme lopesta Jerusalemiin, ja lu-
jasti toimoeu saamamme kerran astua loistamasta portista
tmmaalliscen kaupunkiin, kun maallinen matkamme on kul-
jetin, päätimme toisen viiimiimme Palestiinassa.
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111.

Knllis Jerusalem.
„los minä uuholan sinnn Jerusalem, niin ol

loou minuu oitia käteni unhotettu".
Ps. 137: 5.

Psalmin kirjoittaja lausuu toimomukscusn olcivuu, cttä
häucu oiteu täteusä suonillensa ja jäntcincnsä lamautllisi ja
kuihtuisi, jos häu maan unhottaa tämän komean, pyhän
tmlpuugin, jossa häu tenau asui. Istucssaau Eufratia
lvinau ravnalla kirjoitti lercmins tälliä» psalmin, eikä
Damid. Minna peloittaa lausun mitäii», jokn mimahtnn-
kllll» kiroukseen tai maunomiscen jn k»m»li»kaan en mahaa-
kaan ihmettele, jos itscknki», joka kerrankin o» Jerusale-
missa käyuyt, ihastuksesta huudahtaisi, istukoonpa hän nyt
sitte Eufratin, Hudsonin tai Thmnesiu rannoilla: „los
minä nnhotan sinnn Jerusalem, uiin olkoon minuu oikiu
tateui ilnhotcttu". Te »äette, että se oil aiivau erilai-
nen tuin nutitt tallftungit historiansa, lväestöasä, mesilaitos-
tcnsa, rauilioittcllsa, tor»ic»sa, mallicilsa, kirjallisauteilsa,
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traagillisten tapaustensa, muistettamien syntymäpaittojensa,
hautojcnsa, tnlipalojensa ja nälänhätiensä, moittojensa ja
tappioittensa tähden.

Vihdoinkin olen tässä Jerusalemissa, ja päitviin sa-
rastaessa, 3 p. joulukuuta, seisoa muutamalla pylmästäytä-
mällii erään Manhan kaupungin-asukkaan senrassa, joka
osoittelee minulle uäyttiimön huomattamimpia piirteitä.
„Missä ou Sionin »vuori?" kysyn minä. „Tiiällä oikealla".
„Missii on Dljymäti?" „Aiwan edessänne tuossa". „Missii
on Getsemanen yrttitarha?" „Tuolla alhaalla laaksossa".
„Missä on Golgata?" Minä huomusiu sen ennenknin mies
ehti mustata kysymykseeni. Ei kukaan tarkkaammnen ihmi-
nen saata hetkistäkään olla epätiedossa sen paikasta. Tuolla
loitompana näkyy eräs kumpu, joku ulkomuodoltaan mimah-
taa ihmisen pääkalloon, ja raamattu sanoo, että Golgata
oli sama kuin pääkallonpaikka. Se ei ole ainoastaan pää-
kallon nmotoiuen, maa» otsan alaftaolella on mielä syiven-
nys, joka ivimahtaa silmäknopftaan ilman silmiä. Sisäpuo-
lelta on rotko ailvan samanmuotoiuen kuin pääkallokin sisä-
puolelta. Myöskin sanotaan raamatussa, että Jesusristiin-
naulittiin kmipilugiuftortiu ulkopuolella, ja tämä kumpu on
juuri kaupuiiginportin ulkopuolella, tun sitä mastoin se
paikka, jota ennen pidettiin Golgatana oli kanpunginportin
sisäpuolella. Päätallouftaitalla teloitettiin muu pahantekijät,
ja Kristuskin ristiinnaulittiin pahantekijänä.

Vapahtaja ristiinnaulittiin ailvan tien lvicreen, jota
myöten ihmiset kukkimat, iuiiänncllen päitään. Tämä ivanha
tie on olemassa siellä miclii tänäkin päimänii. Kairossa,
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Egyptin pääkaupungissa, näin minä kaaiuan pääkallonpai-
kasta, jonka kenraali Gordon, kausakunticu miilimies, oli
samesta muoivacllut. Kahdeksantymmeuivuotias keisarinna
Helena luuli tosin himmeillä silmillänsä näkemänsä kolme
ristiä, jotta sanottiiu taiivetuu muusta ailvan toisesta pai-
tasta, kuin se, jota uyt sanotaan Golgataksi, mutta kaikki
uudemman ajan matkustajat omat yhtä »niellä siinä, että
kauhein murhenäytelmä, mitä koskuan on maapallollamme
nähty, tapahtui juuri tässä mainitsemallani paikalla.

Me toitvoimmc nähdä tuhansia seikkoja tänä samai-
sena joulukuun piiimiinä, ja meidän tnltkimme esitteli meille
milloin mitäkin matkaa, mutta minä sanoin: „näytii meille
ensiksi Golgata. Kenties möisi tapahtua, jos kiimisimme cn-
sin muissa paikoissa, että joko sairaus tai joku muu komau
onnen kohtalo estäisi meitä pääsemästä uäkemiiiin pyhää
lvuorta. Vaikka emme saisikaan nähdä mitään muutu, uiiu
pitää meidän kumminkin suudu nähdä se, mieliipä aiman
tänä aamuna." Vaunujen ju munlicu saattamana olimme
kohta matkalla pyhimpään paikkaan mitä koskacm on löy-
tynyt maan päällä. Kummulle päästyämme, astuimme
ensiksi rotkoon. Sitä kntsutaan Jeremiaa rotkoksi sca muis-
toksi, että profeetta juuri siinä paikassa kirjoitti malitus-
lvirtensii. Rotko on miisincljättä jalkaa korkea ja sen ka-
tossa ja seinissä on useanlväristä kufturimalinia.

Katseltuamme näitä maanalaisia taytämiii, lähdemme
sitte ivaeltamaan ylös Golgatalle. Kallion seinämissä nä-
kyy rakoja ja halkeamia, jotka epäilemättä oivat syntyneet
maanjäristyksestä Kristuksen kuollessa. Täällä uiiemme
lvalkean kaltkikimikallion, jossa on punaisia juomia, lvaltca
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märi kumnutseua puhtaudesta ju puuaiueu kaivauksena meri-
sestii uhrista, ja miuä sanoin: „tämä kimi olisi someliuill
mnistonlcrtki kirkkooni, jota parhaillaan rakennetaan Amcrii-
kassa, ja k»» se kimi, joka o» Sumilta knljctctt» tamceli»
selässä halki aalviko», saa paikkansa tälnän alla, niin omat
uäniä molemmat kilvet sattumimmat kumaukset laista ja
cmanteliumista. Nämä kimihuulct jatkamat mauhurskaudeu
ja armo» saar»aamista mielä sitteki», kll» meidän hmttcmme
kuolema jo anunoin o» sulkenut. Mi»ii mieriti» time»
taltiolta alas ja toi» seit l»»ka»aiii totia. Ku» se päimii
maltcaee, jota jo taulvau o» ollitt rutoustcilinle esitteenä,
jolloin Brootly»'i» tabernaakkeli joatu» lvihittämäksi —

kolmas slturi rake»tal»al»me rntcilnus tässä kaupungissa —

kntsumme me teitä tatsclcmaa» tämän temppelin seinässä,
ftäiitiiytäiuän mieressä, otciuaa kahta merkillisiutä ja p»)hintä
mnistopatsasta kuin koskaau o» pystytetty toistcusa lähei-
syytcclt. Toiucn näistä ou irtaauwmtt »iaanjäristyksen
kautta lai» antamisessa Sinai» »vuorella, toiuen taas o»
kalliosta lohcnnut stristusta ristiinnnltlittncssa Golgatalla.

Mahdotoata o» tcidä» käsittää niitä Uutteita, jotka
liitkuimat rinullssamiuc, t»» lue, joukko llliehiä ja »aisia,
kaikki mapnhdetllt Karitsa» mereu kautta, kokooniuiimme Gol-
gata» mäelle. Mi»ä sanoi» perheelleni ja ystiimillcni:
„mi»ii luule», että tässä oli katumattoma» pahantetijän
risti, t»ossa taas tatilMaisen, ja tässä keskellä oli hauen
ristinsä pystytettu, johon meidäu toilvomme ajassa ja ijan-
kmkkisuudcssa perustuu". Kuu mvasiu raamattuni, lukcak-
sc»i lohnnnekseii eivankclimnin yhdeksättätoista lukua, pu-
halsi kylmä tllnlenpnuska Mltorclta, ja syittkii Pilmi kohosi
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tuilvaalle, jonka kautta hengellinen hartaudemme sai yhä
juhlallisemman muodou. Miuä luiu joukuu matkaa, mntta
en saattaitut jatkaa pitkältä. Kutahau tuntecllilieu kristitty
saattmsikaan Golgatalla scisocssaa» lukea yhtämittaa loivalla
äänellä tai edes ollenkaan ääneensä näitä Johanneksen ja
Lauttaan kertomuksia ristiinuanlitnsta: „He ottilvat lesuk-
sen ja iueimiit hänet pois. Ia hiin kantoi ristiänsä ja meni
siihen paikkaan, joka tutsutaau päätalloupaikatsi, mutta
hebreatsi Golgata. Siellä hc ristii»»nulitsiwat hii»en ja
taksi pahmltckijää hane» ka»ssa»sa toisi» oikealle ja toi-
si» lvasemmalle puolelle häntä, mutta lesuksen keskelle".
„Kutso siuuu äitiäs!" „Minä ja»oo»!" — „Isä, muia

heille allteeksi, sillä eilvät he tiedä, mitä hc tekemät!"
~los mahdollinen on, niin menköön pois minulta tämä
kalkki!" —Oi mitä sanomattomia huokauksia, mitä lvalitus-
huutoja, mitä myrskyisiä tuskia ja murheita nämä sanat
ilmaisemat.

Siellä istuessammc olimme inelkeiu näkeminämme koko
näytelmän edessämme. Wimmast»»»t roistojoittko riehuu
mäen jluueltll aikai» se» klttkulalle sankka. Näniä ihmiset
tiristelemät hampaitansa ja lyömät nyrkeillänsä mamotta-
ivaansa. Sotaratsut pureskelemat kuolaiiiliansa ja torskae»
kliopimat »lanta, tmttiessaa» meren hajun. Tuolla aleulpaila
heitetään mnutamassa seurueessa arpaa siitä, kuka saa periä
Vapahtajan pnmuu. Väkijoukossa ou myös muutamia mm-
moja, jotka omat uääutymäisillääu murhccsta ; siellä oivat
Vapahtajan äiti ja täti sekä monet muut, joita häu o» loh-
duttanllt heidän murheessaan ja joiden synnit hän on an-
teeksi antanut. Muuau mies kastelee sieucu etikassa, kuu-
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nittäii sen ruoivon nenään ja koskettaa sillä hänen poltta-
mia, haljenneita huuliansa. — Verenjuoksu hänen »viidestä
haaivastansa on mihdoinkin tyrehtynyt.

Ilman laatu ou sellainen, jota maailmassa ei ole sitä
ennen eikä sen jälkeen nähty. Se ei ollut tamallinen au-
ringonpimeneminen, josta tähteintutkijat puhumat ja jonka-
laista mekin olemme nähneet. Taimas pukeutui surupukuuu.
Pmmii pimeni pimenemistään. Kohta ei taidettu temppe-
linharjaa eroittaa. Vieläkin pimeämmäksi, niin ettei kes-
kimmäisellä ristillä olemaa kirjoitusta nähty enää lukea.
Ia mielä sitäkin pimeämmäksi; kunnes ivihdoin Vapahtajan
pää lvmpui alas, ja hän kuolemana huudahtaa »viimeisetsauansa: „se on täytetty!!"

Äänettömyys maltasi meidät, lm» siinä istuimme ja
ajattelimme: tämä on se keskusta, jonka ympärillä mielä
kolo maailma liikkuu. Profeetat miittasilvat ennustuksissaan
tälle lvuorelle. Apostolit ja marttyrit huomauttimat tapah-
tumista tällä muorella. Koko taimas katseli alas tälle »vuo-
relle. Hurjasti sadatellen »viittasi kadotus tätä »vuorta
kohti. Siihen keskittyy koko maailmanhistoria, aika ja
ijankmkkisuus, ja tästä tapahtumasta omat maalarit piirus-
taneet kauniimmat taulunsa, tumaniveistäjät muodostaneet
hienoimmat marmoriteotsensa, orkesterit kaduttaneet miehiit-
tiimimmät siilveleensii, seurakunnat »veisanneet ihanimmat
ylistysmirtensä, ja taimas rakentanut korkeimmat istui-
mensa.

Kykenemättöminä kaumemmin kestämään tämän näy-
telmän tekemää mmkutusta siirryimme alas kukkasia ja öljy-
puita runsaasti kasmamaan yrttitarhaan, missä yleisen mie-
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lipiteen mukaan lesuksen hauta oli. Ramnctttn sanoo:
„Siinii paikassa oli yrttitarha ja yrttitarhassa uusi hauta".
Minä luuleu raamatussa tarkoitettaman juuri tätä yrttitar-
haa ja tätä hautaa, maikka ne nyt owat raunioiksi suistu-
neet. Astuttuamme ueljä askelta alas, tulimme perhehau-
dan tapaiseen syivennykseen. Tässä oli sijaa noin tviidellc
ruumiille. Me mittasimme haudan ja huomasimme sen ole-
man kahdeksan jalkaa symiin, yhdeksän jalkaa lelveän ja neljä
jalkaa pitkän. Se komero, missä Herramme lesuksen otak-
sutaan lemänneen, oli seitsemän jalkaa pitkää. Herramme
ja kaluilkaamme makasi siinä miimeisen unensa. Mtcen
näistä kallioista painoi Rooman hallitns sinettinsä. Ensim-
mäisenä pääsiäisaamuna mienttitviit enkelit kiiven tähän
hautakammioon mieivän aukon suulta. Näitä portaita ylös
astuskeli ivoittaja lämistetyillä jaloillansa, katsellen kaupun-
kia, joka oli hyljännyt hänet, maailmaa, jota hän oli tullut
pelastamaau ju tuimatta, jonne hän lohta oli menelvä.

Mutta meidän on kiiruhtaminen takaisin kaupunkiin.
Siellä on kimiii, joita Salomo on sinne kuljetuttanut. Py-
siihdyppii katselemaan silminniihtiitvää todistusta profetsian
sanoille. Jeremian 31 lumun 40 »värssyssä luemme, että
Jerusalem oli rakennettumu yli toto tuhkuluakson. Minkii-
hiinlmsta tuhkaa tässä tcukoitcttanee ? Sentölmsta tuhkaa,
jota oli sinne heitetty ainoastaan sitä Marten, että profetsia
tulisi täytetyksi? Ei suinkaan. Näiden sanojen merkitys
on masta äskettäin saatu silmille. Jerusalemia rakennetaan
nykyjään erääsen suuntaan, missä maa on tuhkansekmsta,
ja kemiallisten tutkimusten kautta on huomattu sen oleman
tuhkaa puista ja poltetuista elukoista. Siellä on symiii
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tuhkukcnoksiu, jiiiiluiöksill kulilucideu muosisatojcn monista
uhreista. Useampia ivuosituhansia kului, enncittnin tnidct-
tiin »)mmärtää, »litä Jeremias tarkoitti sanoessaan: „Kcttso,
aika tulee, sauoo Herra, että Herran kaupunki rakennetaan
Hanancclin tornista kalinaporttiin asti, ja mitta»»ora pitää
siellä kohdastansa käymiiu hanlaall Garebin tuktulaau a?ti
ja tiiymäu yulpäri Goatha» ja taite» ruumisteu ja tuhta-
laatsou, ja taitti pellot hamaan Kidronin ojaan saakka ja
hamaaa hcivoisportin kalmaau itiiäu ftäiu pitää Herralle
pyhä olemaa". Jerusalemin asukkaat omat juuri täyttii-
miufilläii» tämän cuiutstuksen. Kournllinc» tätä tuhkaa,
joitta päälle hc h»o»citansa rakcatalvat, riittää makautuk-
sctsi raamatu» j»nialallisesta totaudcsta.

Me täymme seu paita» ohi, missä Salomo kolme
tuhatta muotta sitte laski perustuskilven maichnlle temppe-
lille. Mllinaistutkijut omat toimeeupunnect täällä taima-
mistöitä ja omat löytäneet temppelin nurkkulimcn miisilah-
detsatta jalkaa symiistii maanpinnan alta. Kimi on neljä-
toista jalkaa pitkä, kolme jalkaa ja kahdeksaa tuumaa paksu
sekä huolellisesti hukattu ja muolvacltu. Scu läheltä löy-
tyi salviastia, missä pcrustuskilveä laskettaessa käytettyä
pyhää öljyä ou ollat. Neljälttymmcllcn jalan symyydestii
on löydetty sincttisonmls, joho» oli piirretty smmt: „Hag-
gai Sebania» poika". Tästä nähdää», että sormus on ol-
lnt profeetta Haggmn oma, ja tähii» sonnittsec» mutina
profeettaa itse scmocssaa»: „i»i»ä tahdo» si»»» pitää iliin-
kllin sincttisorm»ksc»". Kuljctt»a»i ctceilpäi», saaman kohta
Salomo»i» tallii», »iissä Miclä kilvipylmiiissä »iikyy joita-
kuita jälkiä hä»c» tahdcittoista tuha»»e» hemoscvsa »iarha-
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miunoista. Loitompana näkymät ne patsaat, joiden päällä
Moorian mnori lepäsi. Tiedättehän, että muori oli liian pieni
temppeliä Marten, jonka tähden sitä täytyi patsailla laajen-
taa, ja minä näin kahdeksan tällaista patsasta, joista kukiu
oli kylliksi mahma kannattamaan maikka kolo wuoreu.

Nyt tulemme Omarin Mosleaan, joka on mnhametti-
laisten pyhimpiii paikkoja. Oluella kohtasimme palwclijau,
joka tarjosi meille sandaalit jalkaamme. Ilman näiltä emme
saaneet askeltakaan astua eteenpäin, ettei jalkamme saastut-
taisi pyhää huouetta. Jos joku olisi koettanut astua temp-
peliin ilman näiltä jalkineitta, niin olisi hän lohta ollut
kuoleman oma. Knn olimme sitoneet nämä epämnlawat
sandaalit jalkoihimme, ohjattiin meidät eräälle sunrelle kal-
lion aukolle, johou wauhassa temppelissä uhrattujen clnkoi-
den weri epäilemättä on wuodatettu. Tämän mosleau ra-

kentamiseen on uhrattu suuria rahasummia, mutta paikka
ou niin kolkko, että minä mitä pikemmin riisnin hankalat
sandaalit jaloistani ja riensin ulos wapaasen ilmaau.

Tnolla alempaua on liwiröylliö jäännöksenä siitä sil-
lasta, joka kerran oli Morian ja Sionin wuortcn wälillä
ja jota myöten Dawid kulki temppeliin rukoilemaan. Täällä
on se paikka, missä kokonaisia polwikuntia juntalaisia on
wuosisatojeu kuluessa wiettäuyt päiwäusii walittamalla ja
itkemällä, painaen huuliansa sitä muuria wastcn, joka ker-
ran on kuulunut Salomonin temppeliin. Surullisimpia ja
liiluttawimpia näkyjä oli, kun nämä monet Abrahamin jäl-
keiset kyynelsilmin ja wapiscwin huulin walittiwat wanhan
temppelin häwitystii ja kansansa wankeutta, yhä lukien psal-
mien kirjaa ja rakoillen Herraa, että heidän tempftelinsä
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jälleen kohennettaisiin muinaiseen loistoonsa. Tällaisia pit-
kin muosisatoja lausutulta rukouksia ei Jumala marmaan
jätä mastaamatta, ja tamalla tai toisella on kadonnut loisto
jälleen palaama tai tulema mielii suuremmaksi. Kurkistin
muutamien näiden juutalaisten olkapäiden yli ja huomasin
heidän lukeman Damidin malituspsalmeja. Minulle on
myös kerrottu heidän lausuman omituisella nuotilla tämän-
tapaista litaniaa:

„Tiissä hajoitetun templin tähden
Erämaassa me malitamme;
Raunioiksi kukistetun linnan tähden
Erämaassa me Malilamme;
Vihollisien särkemien muurien tähden
Erämaassa me Malilamme;
Jo lauman kadonneen loiston tähden
Erämaassa me Malilamme;
Tähän haudattujen sankarien tähden
Erämaassa me malitamme;
Pappien, muinaisten opettajiemme tähden
Erämaassa me malitamme".

Luulenpa, että heidän rukouksensa tulee kuulluksi, niin
että Jerusalem on kehittymii suurempaan loistoon, kuin sillä
manhoina aikoina olikaan; tämä loisto ei kumminkaan ole
kallisarmoisissa timissii ja komeissa rakennuksissa, maan si-
meellisessii ihanuudessa, joka on moittama kaiken, mitä Da-
mid ja Salomo omat koskaan nähneet.

Mutta minun on kääntyminen takaisin sille pylmäs-
kiiytämiille, missä marhain tänä aamuna seisoin, ja ennen
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auringon laskua toimon saamani tarkemman käsityksen siitä,
minkälainen kaupunki nyt on ja millainen se kerran on ol-
lut. Katolta katsellessani huomaan selmiisti kaupungin ra-
kennetuksi sotaista tarkoitusta Marten. Minä olen marma
siitä, että joku manha, kokenut sotilas on malinnut tä-
män paikan. Kaupunki on mäellä kaksituhatta kuusisataa
jalkaa ylempänä merenpintaa, ja symiit juoksuhaudat ympä-
röimät sitä kolmelta puolelta. Laajuudeltaan on se ainoas-
taan kolme englannin penikulmaa, ja kolme ikimanhaa lin-
noitusta Hippikus, Pfasaelus ja Mariamne uhkaa kuole-
malla jokaista Mihollista, joka sitä lähestyy.

Seisoessani siellä katolla keskellä kaupunkia, rukoilin
minä: „Oi Herra, näytä minulle tämän maailman pää-
kaupunki, niin että minä näkisin sen sellaisena, kuin se ter-
ran oli!" En ollut ottanut ketään mukaani sinne, sillä on
olemassa seikkoja, joista parhaiten saamme selon silloin, kun
olemme ainoastaan kahden kesken Jumalan kanssa. Sil-
mänräpäyksessä katosi Omarin moskea, joka muosisatoja oli
seisonut Morian muorella, Manhan temppelin paikalla, ja ih-
meteltäviin rakennus, mitä mikään aikakausi koskaau on moi-
nut näyttää, aukeni silmieni eteen, ja minä näin — temp-
pelin, manhan temppelin, paljon komeamman kuin Salo-
monin temppeli ja paljon suuremman kuin Serubabelin
temppeli. Se oli Herodeksen temppeli, rakennettuna yksi-
nänsä siinä tarkoituksessa, että se moittaisi kaikki edeltäjänsä
rakennustaiteessa. Siinä kohosi se yhdeksäntoista tynnyrin-
alan laajuisella alueella. Kymmenen tuhatta työmiestä oli
ollut rakentamassa tätä temppeliä knusimiidettii muotta.
Silmiähuikasemaa loistoa oli siinä niihtiimänii. Komeat
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pylwiisriwit kymmeninc porttciucusa ja taksinkcrtaisine laa-
riuensa, loriutilaiset pylmäskoristeet hakattuine kukkaryhmi-
nensä, muuraustyöt niin sileiksi simellyt, että ne näyttiwät
wärähtelcwän anringonpaistecssa, ristitäytäwät kaksinlertai-
sinc korintilais-pylwiisriwinensä, kaarikatot, jotla olisiwat
lelwannect wailta lllninlaan palatsiin, portaat marmorista,
niin walleat lnin lvastikään satanut lumi, wcistokuwat uiiu
oimalliset, että olisi luullut taimaauporttien tulleen alas ja
sijoittaneen temppeliin, fafaadit lewäten atlasknwien hartioilla,
jotka lisäsiwät loistoa lviclä euemmäu, ja sciuät, joissa kul-
lanhohde himmensi hopean, karbnnleliliwi lnllan ja jaspis
karbunlelin, lnnnes kaikki snlilvat yhteen sopnsointnisimpiin
ja ihanimpiin wäriwiwahdulsiin. Temppeli! Temppeli!
stimien ylistyswirsi! Libanonilta tuoduista ccdripuista mcis-
tcttyjeu plllllieu liitoshymiuä! nnrllaan, perus-
tuksesta kullattuuu latouharjaau saakka ainoastaan ihanaa
yhdistystä kaikkien wnosisatojen rnkoulsista!

Lnodessani silmäylseui latolta toiselle ilmansuunnalle
näen minä sata kuusikymmentä tuhatta neliöjalkaa laajalle
maa-alalle rakennetun lnninkaanpalatsin; kolmesta akkunan-
wistä uhkun komeus sisäpuolelta, käytälvicn seinät owat
moncnwärisestii marmorista, koristettuina talleilla kilvillä ja
kallalla, joista loiste heijastaa mosaittilaattiallc. Rehelvän
puutarhan wicressii olewan kosken kohina yhtyy säwcleihin,
joita hienot sormet wärähyttelewät harppujen kielistä, ko-
meat käytäwälaiteet, joihin prinssit ja prinsessat nojautu-
mat puhutcllcssaan kuninkaita ja kuningattaria, näiden käys-
lcnncllcssä portaita ylös ja alas. Oi lernsalem, lerllsa-
lem! Vuoren laupuuki! Jumalan kaupunki! Koto maail-
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man ilo! Lnjcmpi Gibraltaria ja Scbastopolia! Saatoitko
koskaan joutna »voittajan saaliiksi.

Mntta seisoessani täällä ylhäällä tänä samaisena
joulukuuuchtooua luulen melnn niistä lolmestalolmatta au-
karasta hyökkäyksestä, jotka luluucina lvuosisatoina olvat
tehdyt Jerusalemia »vastaan. Tnolla alhaalla on Hesetielin
ja Siloan lalnmilot, ja tno tnostalin pnncrtun näniä wcdet
ihmiswercstä. Loitompaua tuolla ou torneja, mutta ucliu
yhä rauuioiksi raastetaan. Tuolla owat korkeat muurit,
mutta uckin tuo tuostakiu tasoitetaan maan tasalle. Kaikki
kansakunnat yhtyiwiit yksistä »nielin kukistamaan lvaltaistui-
melta tätä maailman kuningatarta ja ryöstämään kaikkia
temppeliu ja palatsia aarteita. Kuu Dalvid astuu hallitus-
istuimelle Hebronissa, päättää hän tekemänsä Jerusalemista
»valtakuntansa pääkaupungin, ja hyökäten etelästä päin lah-
dcnsadankahdeksllnkymmenen tuhannen miehen snnruiscn jou-

kon etupäässä, lvalloittaa häu tämän lernsalemin. Tässä on
lvielä toinen Jerusalemin piritys! Assyrialaiset sitoiwat
Sanheribin johdolla kansakuntia sotalvannnjensa pyöriin ja
ottilvat yhdessä ainoassa tappelussa kaksisataa tuhatta »van-
kia; Foinikian kanpnngit pollvistnilvat tämän woittajan jät-
käin junreen; Egypti lvapisi hänen miekkansa »välähdyksistä.
Tämä »voittaja tulee lerusalemiiu. Vieläkin toineu piiri-
tys! Babylonian armeijat, luniugas Ncbuladnesariu johdolla,
hyölläälvät Jerusalemiin, ryöstälvät kaupuugiu ai»vau pc-
rinpohjin ja sitoivat ky»nmcncn tuhatta seu as»:knsta lah-
leisin. Vielä toinen ryntäys. Nebukadnesar sotajoulkoi-
ucusa tnntentnn yöil aikana »nnntmnasta »nnnrinankosta
tauftnnkiin, ja päiwän koittaessa istnwat he moittnjina itse
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temppelissä, ja kaikki mitä he lähtiessään eimät »voineet ot-
taa inukaansa — esim. lvaskimeren ja molemmat komeat
Jackin- ja Boas-ftylmäät — lyömät he pirstaleiksi. Vielä
sittekin yksi hyökkäys! Me näemme Pompejukscn, muurin-
siirkijä-koneinensa, joiden kiiyttclemiseen tarlvittiin sata
miestä, ryntäämän kaupungin muuria kohti ja hcittokoucil-
lausa sinkahutlclelvau kalliou lohkareita kansan päälle, niin
että kaksitoista tuhatta jää kuoliaana tantereelle, ja kau-
punki joutuu Nooiuau kotkan kynsien saaliiksi. Katseleppa
»vielä tanheampaa Jerusalemin hämitystä. Titus seisoo
lymmeueuueu legiouausa laussa Öljyinäellä, marustettuna
hälvitysaseilla, jolla tekclviit suuria reikiä kaupungin »nuu-
rcihiu ja torncihin ja sa»nalla kailvctaau salalaiwantoja
laupuugiu alle, niin että joulottaiu ralennulsia snistuu ja
ihmiset ruhjoontuwat ja hultlllvat murhapolton lamaliin
liekkeihin. Kaikki turmellaan ja hälvitetiiiin nyt paitsi teinft-
pcliä, jonka »voittaja Titns tahtoo säästää. Tottelematta
määrättyjä käskyjä heittää muuan sotamies tulisoihdun
temppeliin, ja lainakin joutuu liekkien uhriksi. Paljon muu-
kalaisia oleskeli samaan aikaan kaupungissa, yhdelsänlym-
mcntäseitscmän tuhatta sotawankia otettiin kiinni, ja Jose-
fns sanoo, että miljoona satatuhatta »virui kuoliaana tap-
potantereella.

Mutta enimmin maltaa mieleni, seisoessani täällä ka-
tolla, se piiritys, jonka ristiretkeilijät toimeenpanimat. Eng-
lanti, Ranska ja koko kristikunta halusi saada omaksensa
pyhän haudan ja Jerusalemin, joka siihen aikaan oli mu-
hamettilaisten mallassa, ja sen suojelijaua oli mitä herttaisin,
urhoollisin ja mahtamin mies, luin koskaan on elänyt —
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meidän tulee oikeuden mukaan arlvostella häntäkin, maikka
hön olikin muhamettilainen — mainehikas Saladin. Häntä
mastaan »varustautumat Euroopau sotajoukot Englaunin
kumnkaau Richard Leijouamiclen, Ranskan kuninkaan Filip
Augustin, Tanlredin, Raimundin, Gottfriedin ja »nonen
»nuun urhoollisen miehen kanssa sekä marssimat kuumetau-
din jaruton rasittamien, seutujen halki, ankarasti taistellen
ja kiirsim. Kuu Saladin saa Jerusalemissa kuulla lvaaral-
lisimman miholliscnsa, kuniugas Richardia sairastumisesta,
lähettää hän kohta tämän sairasmuoteelle oman lääkärinsii,
ja kun hän Jerusalemin muurilta katsellessaan näkee kunin-
kaan kulkeman jalkaisin, lähettää hän kohta luuinlaalle heivo-
sen. Kolo maailman silmäykset owat kiintyneet Euroopan
armeijoihin, kun nämä lähestyivät Jerusalemia. Nähdes-
sänsä kaupungin, lanteelvat he taslvoillcnsa, maahan jaivei-
saawat ylistyswirsiä. Keskinäiset riidat ja eripuraisuudet
Mlvät unhotulsiiu, ja Raimund ja Tanlred, latlerimmat
wihamiehet syleilewät toisiansa armeijain nähden. Nyt tuo-
daan muurinsärlijät esille, heittoaseet laaditaan lnntoon,
miekat lviilähtelelvät, ja joilkko riehuu iuuostuneeua. Gott-
fried Boullionilaincn kiipee ensimmäisenä muurille, jaristi-
retkeläiset, lullakin ristinmerkki rinnassa, ivalloittalvat kau-
pungin, marssiwat paljain päin ja paljain jaloin sille pai-
kalle, jonka he otaksuilvat pyhäksi haudaksi ja suutelelvat seu
tuhkaa. Jerusalem on kristittyjen omaisuutena! Mutta Sa-
ladin lvalloitti jälleenkaupungin, ja neljänä wiimeisenii lvuo-

sisatana on se ollut julman ja saastaisen muhamettilaisuu-
den hallussa.

Uusi ristiretki olisi piakkoin tehtätvii Jerusalemia mas-
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taau, ristiretki tällä yhdeksännellätoista ivuosisadalla, suu-
rempi kuiu kaikki edelliset yhtecusii. Ristiretki, johou tei-
dän ja minnn tulee osaa-ottaa. Ristiretki ilman muitta
aseitta knin ainoastaan hengen mielka. Ristiretki, jonka
maikntuksena ci ole ainoaakaan hanivaa, ei ainoaakaan tuo-
tan kyyneltä, ja joka ci tnrmele ainoaakaan kotia. Risti-
retki emanlclinmin rauhan jnliötnksella. Risti kohotkoon
jälleen Golgatalle, ei sellaisena tnin se kerran ennen oli,
kidutnskaluna, maan siunauksen merkkinä. Omarin moslea
on jättämä sijansa Kristuksen kirkolle, ja Sionin muori ou
tuleiva asuntopaikaksi ei Dawidillc, luaan Dawidin Herralle,
ja Jerusalem, puhdistettuna kaikesta epäjninalanpallveluk-
scstausa ja tuunustaen sitä Kristusta, jonka se kerran hyl-
käsi, on tnlewa sattnwalsi lnwaulselsi tailvaallisesta kaupun-
gista, jota Paaluali uimiltää „kaikkicn meidän äidiksemme",
ja jonka Johannes näki „PYhän Jerusalemin tnlelvan alas
laitvaasta, Jumalalta ivalmistettuna". Jospa saisimulc
kaikki astua tämäu kaupungiu porteista sisälle, kun työmme
täällä kerran on päättynyt ja sen temppelissä, joka on snurcmpi
kuin kaikki maalliset temppelit yhteensä toistensa päälle ladot-
tuina, sitte palivclla Jumalaa. Veuäliiisiä pyhiiulvacltajia
näkyy kaikilla teillä sen Jerusalemin ympäristöllä, jossa me
»viime talwena käwimme. Ne olilvat »vaeltaneet satoja pe-
nikulmia ja heidän jalkansa wuotiwat werta heidäu matkal-
lansa pyhään kaupunkiin. Moni heistä oli uhrannut »vii-
meisen roponsa päästäkseen sinne, ja heidän oli täytynyt
jättää useita kumpftaneitansa kuoleman kielissä ja kuolleina
tiemuarsille. Muuau »vanha »vaimo, »väsyneenä pitkän mat-
kan »vailvnloisuuksista, rukoili lvaelluskumpftancitansa, että
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nämä eiwät jättäisi häntä knolemaan, ennenknin hän olisi
saanut nähdä Pyhän lanpnngin. Päästyänsä lvihdoin kau-
pungin portille, ei hän taitannt ottaa enää askeltakaan.
Hänet kannettiin kaupnnkiin, ja sinne tnltuansa lausui hän:
„kohottakaa nyt hiukan päätäni, että saan katsella Jerusa-
lemia^. Ia kun hänen päätänsä kohotettiin, katseli hän
ylös ja sanoi: „nyt lnolen mielelläni, minä olen nähnyt
kaupungin". Jotkut meistä kenties samalla tawoin miisy-
lvät, ennenknin olemme ehtineet päästä taimaallisecn Jeru-
salemiin, mutta kirkkauden enkelit kantamat meidät sinne, ja
ainoakin silmäys Jumalan ja Karitsan temppeliin ja kunin-
kaan näkeminen kaikessa loistossaan on runsaasti palkitsema
kaikki maelluslnatkalla kestetyt maimaloisnndet, kyyneleet ja
sydämenmurhcct. Hallelnja! Amen!



IV.

MsllstllsmtKll JeriKm.
„Msi ihminen meni alas lerusa^

lemista Jerikoon."
Luutt. 10:30.

Joulukuun 5 päimän aamuna astuimme hemosen sel-
kään Jerusalemissa ja matkustimme samaa tietä, jolla teks-
tissämme mainittu mies joutui ryömärien käsiin, ja niiden
haamoittamana jäi puolikuolleena mirumaan tien miereen.
Jobin kertomus itämaisten Heinosten oimallisuudesta ei oi-
kein solvcllu useampiin nykyajan Palestiinan hemosiin, Maikka
joskus tosin joku sähkökipinii mälähtääkin niiden kamioista.
Niitä ruokitaan huonosti ja ruoskitaan armottomasti. Ame-
riikkalaiset ja englantilaiset, jotka omat tottuneet ohjaamaan
hemosiansa suitsilla, istumat usein jokseenkin epämarmoina
itämaisten helvosien satulassa, kun näitä hemosia ohjataan
ainoastaan jalkojen ja äänen alvulla. Suitsien kiinnittämi-
sen »vauhdin hiljentiimiseksi saattaa hemonen ottaa »viittauk-
seksi siihen, että ratsastaja haluaa kiitää kilpaa tuulen kanssa
tai tehdä äkkikäännöksen kuin haukka. Mutta makamasti
taitamat ne astua jyrkkiä kallioita ylös ja samoin laskeutua
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alas ällijyrlänteitä. Se helvonen, jonka olin »valinnut mat-
kalleni Palestiinan halki, ansaitsee kaiken kiitoksen, sillä se
saattoi kulkea miittokausia kertaakaan kompastnmatta jyrkillä
kallioillakaan, joilla tamallinen hemonen olisi tuskin hetkeä-
kään Pysynyt jaloillansa.

Seurueesemme knnlui neljätoista henkeä ja lalsikol-
matta kuormajuhtaa oli kantamassa tamaroitamme. Op-
paanamme oli eräs araapialaincn schcitki mustaihoisen nu-
bialaisen palmelijansa kanssa, joka oli »varustettuna lada-
tulla pyssyllä. Tämä scheitti oli edusmiehenä Turkin halli-
tuksen puolesta makuuttamassa karalvaanille suojelusta mat-
kalla.

Mc kuljimme losafatin laakson poikki, joka herättäisi
katselijassa ihmettelyä sittekin, mailla se ei olisikaan ollut
kuuluisa historiassa, maan olisi keksitty masta miimeisinä
niloina. Se mimahtaa Uosemitlaakson ahtaisiin soliin tai
Jellolvstonin puiston' rotkoihin. Jerusalemin muurit ko-
hoamat korkealle yli tämän losafatin laakson, jonka kaikilla
puolilla on hautoja ja symennyksiä. Öljymäki ja Getsemane
oli näkymissämme, ja aurinko paistoi täydeltä terältä, kun
poikkesimme sille tielle, jota tekstissämme tarkoitetaan sa-
noilla: „Msi ihminen meni alas Jerusalemista Jerikoon ja
tuli matkalla ryöiviiricn kiisiiu." En koskaan ole nähnyt
sopimampaa paikkaa ryömäämiseen tuin tämä oli - symiä
hautoja, jyrkkiä mutkia ja symänteitä molemmilla puolilla
tietä. Ainakin »viidessäkymmenessä paikassa tällä tiellä
saattamat ryötvärit erittäin mukamasti hyökätä aseettoman
matkustajan kimppuun. Tämän amunhuutoihin ja kuole-
manmalituksiin mastan ainoastaan taitu muorista. Tällä
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tiellä tohlasimme mc miehiä, jotka nlkoniiöstä päättäen oli>
wat omiansa Robert Royn heimolaisiksi. losefns kertoo,
että Herodes kerran eroitti neljäkymmentä tuhatta miestä
temppelin rakennustyöstä, ja että suuri osa näistä heittäy-
tyi ryölvärintoimeen. Jopa niin äskettäin knin w. 1870
jontui eräs englantilainen matkailija, Fredrik Hennikcr, ryö-
lvärien käsiin, jotka löilvät hänet melkein kuoliaaksi tällä
tiellä Jerusalemin ja Jerikon »välillä. Aina on ryöiväriä
asuskellut tämän tien marsilla. Knn ihmisillä on mielä tuo-
reessa muistissa joku äskettäin tapahtunut mäkimallautcko,
lausuu Jesus heille mertauksen laupiaasta samarialaisesta,
joka lnlli tätä tietä ja otti hoidettalvalscnsa erään mies-
ranlan, jonka ilkeät araapialaisct oliivat ryöstäneet ja haa-
woittaneet. Nie asetuimme aterioitsemaau lähelle erästä
wanhaa kiwirakcnilusta, jonka sanotaan olcwan jnuri saman
ralvintolahuoneen, missä raamatnssa kerrottu tapahtuma
olisi taftahtuuut. Lokacm heitettynä ja haawoitettuna wiruu
miesraukka keskellä tietä — tämän pidänkin aiwan toden-
mukaisena, sillä raamatnssa kerrotaan, että ihmisiä kulli
molemmin puolin hänen ohitsensa. Kaksitoista tuhatta pap-
pia asui Jerikossa, ja uäidcu tuli käydä »virautoimitnksissa
Jerusalemin temppelissä. Lnnlenpa jonkun näistä uskouuou
pallvelijoista peljästylvän, saadessaau teinppeliin menuessääu
nähdä tämän weriscn oleunon lvirulvan edessään. „Oi",
sanoo hän, „tässä on mies, jonka »vannaan ryöwärit owat
raastaneet. Niiksi et mene kotiasi?" jatkaa hän. Pyörtynyt
mies ei lvastaa mitään tai kenties cnuaa puoleksi sulkeutu-
ucet silmäusä, kohottaa »veristä lättiinsä päässänsä olewaa
ainmottawaa haalvaa kohti ja tuskallisella äänellä kysyy:
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„mitä?" — „Minuu täytyy kiiruhtaa lernsalcmiin täyttä-
mään wclwollisnuksiani", sanoo pappi, „minun täytyy teu-
rastaa karitsa ja talsi kyyhkystä tämän ftiiiwän uhriksi. Mi-
nulla ei ole aikaa tämän onnettoman alittamiseen; ehlcnpä
joku toiucn ottaa hänet hoitoonsa. Lisäksi on wiclä hänen
tilansa aiwan auttamatou, ja sitä paitsi minä hoitclentin
ainoastaan ihmisten sieluja cukä heidän ruumiitansa. Hy-
lviisti uyt! Hauskaa on siuua uähdä sitte temppelissä, kun
olet parantuuut." Ia näin puheltuansa jatkaa pappi mat-
kaansa jyrkkien kallioiden wälitsc. Voi sinä nlkolnllattu !

Uskonnon piiiitehtälviä on haalvoitettujen parantaminen.
Tässä olisit saattanut tehdä laupeudcntyön, joka olisi ollut
Jumalalle paljoa otollisempi luin kaikki sinnn snitsutulscsi
kolmena »viimeisenä »viikkona, ja sinä annoit tämän tilai-
suuden päästä käsistäsi. Mene matkoihisi sinä lvnosisatojen
inho! Kohta senjälleen lnllee eräs lccwiliiinen samaa tietä.
Leclviliiisten toimena oli pitää hnolta soitannosta temppe-
lissä, autella pappeja ja hankkia temppeliin kaikki tarpeet.
Tämä leewilinncn kulkee samaa tietä, jolla »ne olemme tä-
nään, ja lno silmäytscnsä siinä wirnwaan, haalvoitettunn
mieheen. „Oi, oi", sanoo lcelviläincn, „tätii miestä on hir-
muisesti kohdeltu, ja hän tanvitsce apua. Mutta miuuu
tehtälväni on lantaa tcmppelitöörissä. Jos jään sieltä pois,
niin ci kukaan taida täyttää paikkaani. Ia sitä paitsi saat-
taisi suitsutusaine sekä wiini ja öljy siellä loppna, ja siitä
scnraisi snuri hälväistys jumalanpallvelnkscllc. Vieläpä saat-
taisi jonknn papin rintaliperi kääntyä kieroon. Mntta ei
sekään ole oikein tehty, jos jätän tiimiin miehen näin snr^
teaan tilaan. Ehtcnpä koetan tyrehyttää hänen werensä>
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juoksua ja antaa hänelle kipua huojentatvia lääkkeitä. Mutta
temppelinmenot omat tärkeämmät kuin haamoitetun miehen
hoitaminen, joka kumminkin kaikessa tapauksessa kuolee.
Tämä maantie-ryöiviiys pitäisi saada lakkautetuksi, sillä se
on haittana meille leelvitäisillekin temppelimatkallammc. —

Nyt olen jo kuluttanut tässä turhaan miisi minuuttia".
Hän hyppää ratsunsa selkään, ja kohta on tuo komasydiimi-
nen temppelinpalmelija poistiitiiessään peittynyt tieltä ko-
hoamaan tomupilmeen.

Mutta kolmas henkilö tnlee samaa tietä. Tuskinpa
saattanemme odottaa, että tämä harjoittaisi laupeutta, kun
hän ja samarialainen olimat eri kansalaisia, jotka oliivat
mihanncct toisiansa useita muosisatoja. Haamoitettu mies on
israelilainen, ja lähestymii muukalainen on samarialainen.
Nämä kansakunnat omat mitä törleimmällä lamalla sadatelleet
toisiansa. Heillä oli kummallakin eri tempftelinsä, toisilla
heistä Garitsimin muorella ja toisilla Morian muorella, ja
melkeinftä otaksun, että samarialainen, nähdessään israelilai-
sen antaa tälle »vielä uusia iskuja, sanoen: „Se on sinulle
parhaiksi! Minä lisäilen mielä samaa, mitä ryötviirit omat
ulottaneet ju teen lopun sinun lviheliiiisyydestiisi. Tässä on
mielä tukinrepule, jota he eimiit ole ottaneet, ja sen tahdon
minä ottaa mukaani. Mitä! lulkenetko rukoilla minulta
mielä armoa? Tuli suusi! Sinun isäsi toimittimat ju-
malanpelmelulsensa Jerusalemissa, maitta heidän olisi pitä-
nyt Palmella Jumalaa Garitsimiu muorella. Tästä saat
nyt mielä lisäksi! kas tästä! tästä!" Näin otaksun tuulemani
samarialaisen tinskaalvan, antaessaan haamoitetulle ankaroita
istuja.
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Mutta samarialainen ei kumminkaan tee näin. Päin
mastoin, tultuansa haaivoitetun luokse, laskeutuu hän alas
helvosensa selästä, tarkastelee haaivoitetun kasmoja ja sa-
noo : „Tiimä miesrautta ei ole minun kansalaisiani, ja mei-
dän isämme palweliwllt Jumalaa eri paikoilla, mutta hän
on kumminkin ihminen ja siis olemme me »veljekset. Ar-
mahtakoon Jumala häntä, niinkuin minä häntä tahdon ar-

mahtaa". Ia hän laskeutuu voimillensa, tutkii hänen haa-
munsa, oikoo hänen jäseniänsä, kutsoutsensu onko luunmur-
rostu tapahtunut ja sanoo sitte: „rakas ystämäni, älä ole
murheellinen, sillä minä tahdon pitää huolta sinusta! An-
nas kun tunnustelen suonentykytystii ! Annas kun kuulos-
tan hengitystäsi! Näissä kahdessa pullossa on minulla moi-
tetta, jotka auttamat. Toisessa on öljyä, joka huojentaa
tuskat haamoista, ja toisessa on miiniä, jota mahmistaa si-
nun heittoja »voimiasi. Nyt tahdon miedä sinut lähimpään
majataloon". „Ei, ei", sanoo mies, „minä en taida käydä,
anna minun jäädä tähän kuolemaan". „loutawia!" sanoo
samarialainen. „Ethän sinä kuole. Minä nostan sinut
satulaan ja pidän sinua kiinni Heinosen selässä siksi, kunnes
pääsemme johonkin paikkaan, jossa ivoit saada hymiin pat-
jan ja pehmeän päiinalasen."

Samarialainen on saanut haaivoitetun miehen seisal-
leen ja suurien ponnistusten jälkeen mihdoin helvosen sel-
kään. Ihmeellistä on, miten uhraamaisuuden henki saattaa
mahmistaa ihmistä. Me olemme nähneet erään äidin,
kolme lviitkoa malmottuansa kuumetautia sairastaman poi-
kansa »vuoteen ääressä, nosteleman tätä poikaa, joka oli
häntä raskaampi, muoteelta toiselle. Ia samoin on tämä
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jalomieliuen samarialainen, ilman toisten alvutta, nostanut
haamoitctun miehen satulaan, ja hiljaa liihtclviit he aja-
maan majataloon. „Miimsta näyttää, että luoit nyt
paremmin", sanoo samarialainen hcbrealaiselle. „Kyllii tun-
tnn nyt huokeammalta", mastan tämä. „Hoi, isäutä!
Tule auttamaan tätä miestä ja hoitele häntä huolellisesti!"
Sen yön wietti samarialainen jnutalaiscn luicressä, antoi
hänelle lvettii, knn häntä janotti, käänsi hänen päänalais-
tansa, knn tämä tnnmelltui, ja aamusella ennenkuin sa-
marialainen lähti jatkamaan mattaansa, sanoi hän isännälle:
„Herrani, minä olen sinulle suuressa kiitollisuudeu wclassa.
Hoitele tätä miestä parhaasi mukaau, ja, kuu lohta palaan
tätä samaa tietä takaisin, maksan minä sinulle kaiten lvai-
tvannäkösi hänen edestänsä. Tässä on alnlsi rahaa ensim-
mäisiin tarpeisiin." Ne „lalsi penninkiä" näyttää iviihiii-
scltä summalta, mutta niiden arlvo oli kumminkin yhtä
snuri kuiu uoin iviisikymmcntä markkaa meidän maassamme,
knn huomioonotamme, mitä rnoka ja asunto siihen aikaan
siellä matsoilvat.

Kun me tänä jonlukuuu ftäiiviiuii istuimme mainitun
majatalon warjossa, »nissä tämä lanpcndentyö tehtiin, ja
kuljettuamme samaa tictä, jolla tämä kamala onnettomuu-
den kohtaus tapahtui, oliu minä melkein nälelvinäni saman
tapauksen yhtä scllviisti, luin näen teidät edessäni, ja minä
sanoin telttalatolsen alla istmvalle seurueelle, että ylsi ai-
uoa pisara käytännöllistä kristillisyyttä on suurempi artvoi-
nen kuin koko temppelin täysi jumalanpallvelukscn muodollisia
menoja; että laupias samarialainen näytti omaawansa enem-
män nskontoa lviidcn minuutill lnlncssa kuin pappi ja leelviliii-
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nen koko elämänsä aikana; että kansallismiha on kammottamme
pia seikkoja maan päällä ja että minä kiitän Inmalaani,
kun saan aslia Ameriikassa, missä pakana ja jnutalcunen,
protestantti ja katoolinen taitamat elää yhdessä riitc-
lcmättä, maassa, missä erilaisuudet lahkojen, heimojcu ja
kausaluntieu mälillä omat yhteeu iualctut suuressa kansalli-
sessa snlatuslvalimossa yhdeksi ainoaksi snnrcksi »veljesknn-
nalsi; että se kysymys, jonka lainoppinut teki Icsukselle,
kysymys, joka antoi hänelle aihetta lansumaan kertomuksen
laupiaasta samarialaisesta, „kuta on minnn lähimmäiseui?"
on ivastattn sanoilla: „lllinun lähimmäiseni on ensimmäi-
nen ihminen, jonka näen olclvan hädässä", sekä että olvcni
edessä wirnwan haawoitctnn ihlnisen ftaralltaminen, on sn-
lopnheisempi saarna, kuin se, mikä pidetään jossakin temp-
pelissä, maikka 17 penitnlman päässä, ja olkoonpa temppe-
likin pinta-alaltaan maitta 19 tynnyrinalan laajuincu.

Tammikuuu »viimeisinä päiivinii näin terran Lon-
toossa snuren ihmisjoukon menemän Pyhän Paawnlin kirk-
loou, missä kristityn sankarin Lordi Napicrm hantaustoi'
mitns oli tapahtnwci. Senraawana piiiwäuä sitte keskustel-
lessani Mr. Gladstouen kaussa taikellaisista asioista, tysäsiu
häneltä, eikö hän luullut monenkin, jonka uskontoa pidettiin
enemmän tai wähemmäu wiiäräoppisena, kunliuinkin sielul-
taan ja sydämeltään olcwan todellisen kristityn. Mr. Glad-
stone »vastasi: „Lnnlemfta niinkin; wanha ystäwäni Lordi
Nnpier, joka haudattiin eilen, käwi lnonammc kohta kun oli
plllannnt Abyssinian sotaretkeltä, ja, käwellcssämme täällä
pnutarhassa, kertoi hiin niinnllc scnrnawan liiknttnivnn koh-
tauksen: „Kun palasimme sodasta Afrikassa, oli meillä mnns-
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samme eräs sotilas, jonka jalka oli taittunut. Hän ei kyen-
nyt omin moiminsa seuraamaan meitä, emmekä me taas
olisi uskaltaneet jättää häntä näiden milli-ihmisten hoidet-
tamaksi. Mutta kun selmästi oimalsimmc, että meidän täy-
tyi jättää hänet, menimme me criiäsen kartanoon muuta-
man lvaimon luo, jota sanottiin erittäin hymäsydämiseksi,
lvaikta hän olikin »villi-ihmisten sukua. Me sanoimme:
„Tiissä on sairas mies, ja jos te tahdotte ottaa hänet hoi-
toonne siksi, kunnes hän paranee, niin palkitsemme teidät
runsaasti. Me tarjosimme hänelle »viisi kertaa suuremman
palkkion, kuin taivallisissa oloissa olisimme tehneet, tailvut-
taaksemme häntä säälimään onnetonta. Vaimo ivastasi:
„Minä en tahdo ottaa häntä hoidettavakseni tarjoamiinne
rahojen tähden. Minä en huoli teidän rahoistanne. Mutta
jättäkää hänet ivaan tänne, minä tahdon hoidella häntä Ju-
malan rakkauden tähden." Mr. Gladstone kääntyi minuun
ja sanoi: „Ettckö usko T:ri Talmage, että tällä ivaimolla
oli todellinen ja oilia nskonto, lvaikta hän kuuluikin paka-
nalliseen heimokuutaan?" Ia minä wastasin: ~Sen kyllä
uskon." Tehköön kaittilvaltias Jumala laupiaiden sama-
rialaisten luivun monenkertaiseksi maailmassa!

Eräs nnori nainen Filadelsiassa sairasti kuolintau-
tiansa. Hän oli hylky ajan rannikolla. Hän oli lvajonnut
niin syiviisti syntiin, kuin hän suinkin oli saattanut ivajota.
Puoliyönlähetykselle tuotiin sana, että mainittu nainen oli
kuolemaisillaan eräässä synninpesiissä. Kuka lähtisi puhu-
maan hänelle Maria Magdalenan Kristuksesta. Jotkut
kieltiiytyilviit sanoen: „Minii en uskalla sinne mennä."
Mntta eräs ivaalealutrinen kristitty ivaimo, jonka hiukset
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soiveltuimat »vertaukseksi hauen sielunsa puhtaudesta, sanoi:
„Minä tahdon mennä sinne ja aiwan heti". Tultuansa
sitte huoneesi n, istahti hän kuolelvan tytön lvuoteen lviereen
ja puheli tytön kanssa siitä Kristuksesta, joka oli tullut et-
simään ja »vapahtamaan kadotetulta. Katumuksen kyyneleet
alkoiivat herahdella harhateille joutuneen silmistä, ja kohta sen-
jiilkeen kohosi hymy hänen huulillensa, aitvankuin hän olisi
jo alkanut toilvoa syntein anteeksisaamista siltä, joka oli
tullut mapahtamaan symimmästikin langenneita. Vähän
ennen henkensä lähtöä, sanoi sairas tälle laupeuden enkelille,
joka kallisti päätänsä hänen päänalaisellensa:
suudella minua?" „Aiwan mielelläni", »vastasi kristitty
maimo, ja painoi hänen poskellensa lviimeisen Mhymäis-
suudelman miihiiii ennen sitä hetkeä, kuin Jumala sitte an-
toi hänelle termehdyssuudelman taimaallisessa maailmassa.
Sitä saatetaan sanoa kristillisyydeksi! Niin, se oli todel-
lista uskontoa!

Seurueemme on taas malmiina lähtemään matkalle;
tie kulkee halki symän rotkon, ja minä sanon rahtimiehelle :

~m iksi kutsutaan tätä paikkaa, Dalvid?" Hän mastaa:
„Tämä on Chritin oja, missä kaarneet toimat Elialle ruo-
kaa". Ia tällä »vastauksella kumosi hän ikäni pitkät luuloni
tästä paikasta, missä mainitut alvaruuden mustat paltveli-
jat hoiteliivllt profeettaa. Minä olin luullut tätä ojaa ai-
noastaan pieneksi symennykseksi maassa, jonka yli jalkamies
taisi helposti kaalaamalla päästä. Mutta tässä olikin symä
rotko, jonka maanjäristys marinaan kerran on muomaellut
suurimmalla lapiallansa tai pirstonut sen terämimmällii tappa-
rallansa. Rotko on kuusisataa jalkaa symä, Chritin oja taas
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on ivirta, ja tätä taidetaan, sen tulmillaau ollessa, syystä
sauoa hopcakiilnlsi, joka lultuttaa Mltorct ättijyrkiinteiksi.
Eliaau laarucideu siimellisct jälkeläiset leuteleivät iviclä tä-
niän rotkolt senduilla, mutta ciwät suinkaan wiwahdakaan
lvariksiin, niinkuin me olemllle lunlotelleet. Ne owat niin
snuria kuin kotkat, ja yksi ainoa niistä saattaisi nokassansa
ja kynsissiiusä lantaa ruokaa lnndcllc profeetalle. Tästä
emme tnmminkaan tnnvitse olla kaarneille kiitolliset, ne
owat lihaa syöpiä clnkoita, ja ennen kilin ne olisiwat rn-
ivenneet Eliaan mnonanhankkijoiksi, olisiwat ne lvnrmaan

tahtoneet halata silmät hänen päästään pesänsä äärellä,
Chritin ojan ivarrella, kun profeetta kiiwi hakemassa aamu-
juomaansa alempana olewasta luohuwasta loslesta. Mutta
Jumala paloitti uämiit laarlicet tähän, samoin luin hän
aina on paloittauut ja edesliupäin yhä ftaloittaa kolkkojen
ja nhkaalvien koettelemusten tnomaan apua häueu lapsil-
lensa, jos ivaan näillä on kylliksi nskoa wastaanottamnau
niitä siunankscn pisaroita, jotka tippnwat näennäisestä was-
toinläymisestä, sillä snnrin sinnaits ei liitele lvalkeilla, ivaan
mustilla siiwillä. Syuuiutuunon ja katnlnukscn synkänwä-
riset siiwet tnolvat anteeksisaamista rikokscllisille. Niin sa-
noaksemme mustilla siiwillä toi ristiiuuaulitseminen Golga-
talla lunastuksen kokonaiselle maailmalle. Ameriikan lval-
lankumous toi mustilla siiwillä wapauden siuliaukset siiheu
maahau. Sisälliueu sota toi mustilla siiwillä solviunon ja
yhteisen eduu harrastuksen Ameriikan »vapaa»vallalle. Tuo-
miopäiivä tno mnstilla siiwillä ylösnousemukseu maahau
kuopatulle ihmissulvulle. Ia iviilneisenä päilviinii, kun tu-
lokset clämäötälnine tnlelvat ilmi, saamme me hnomata, että
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suurimmat filmaukset, mitä me maailmassa saimme »vas-
taanottaa, liiteliwiit niua luoksemme murheen mustilla laar-
neensiiivillii. Kiitos ja lnunia olkoon Imnalalle »nurhcen
edestä! Kiitos ja kunnia olkoon Imnalalle »vainon edestä!
Kiitos ja knnuia olkoon Imnalalle köyhyyden edestä! Var-
maan et ole koslaan luullut puhuttatvau lestiiiiu miehestä
tai naisesta, jotka oivat olleet maailmassa sunrelsi siunauk-
seksi muutoiu, luiu että näillä on ollut moueulaisia mastoin-
käymisiä kestettäiväuä. Timantti on tcchottama. Nisn on
puitalva. Mustien kaarneiden tulee lenuellä. Mitkä omat
ne, jotka owat liihinuä istuiuta? „Nämä owat ne, jotka
suuresta waiwasta tuliwat, ja owat heidän waattccnsa pes-
seet ja owat heidän lvaattecusa Karitsaa weressä walais-
scet."

Mutta katso! Katso, mikä näky aukenee silmiemme
eteen kello 4 nilana tänä piiilviinä — Jerikon lakeus, Jor-
danin wirta ja Kuollut meri! Me olemme tulleet eriiiiseu
paikkaan, missä hcwoset pikemmin kupeillansa linkuwat kuiu
käwelewcit, ja me kaikki astnmme alas ratsailta, sillä jyrkkä
polku edessämme on kamala katsella, lvaikta eräs lvallachia-
laincn prinsessa, jota oli tätä jyrkännettä alaskulliessaan
»vaarallisesti lonttaantunnt, lahjoitti snnrcn rahasumman
tämän tien korjaamiseksi. Me laskeudumme yhä alemmaksi,
kunnes lvihdoin näemme ne lvalleat teltit, jotka palwelijanune
oliivat meitä ivarteu pystyttäueet ivauhan Jerikon ranni-
oillc, joka laupuuli tulistui oiuaausartvcsta tehdyn torwen
raikuessa. Kun eräässä toisessa saarnassa olen tarkemmin
kertonut tästä tapauksesta, tahdon nyt waan sanoa, että
seitsemän päilviiä kulkilvat papit Jerikon tanpnngin ympäri
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puhaltaen näihin oinaansarwesta tehtyihin soittokoneihinsa
ja että seitsemäntenä päimänä kukistuimat tämän komean
kaupungin muurit ankaralla ryskeellä, maikka ei ollenkaan
kuultu sotalvaunujen jyrinää tai nähty ainoaakaan keihästä
heitettämän muuria ivastaan.

Joulukuun 6 piiilvän ehtoolla, käyskennellessiimme tä-
män hätvitetyn kaupungin tiili- ja soraliijillii, sanoin hiljaa
itsekseni: Kaikki tämä on saatu toimeen törmien soiton
kautta, jolle Jumala lähetti siunauksensa. Jerikon mnurit
eimiit kukistuneet harppujen, huilujen, cymbalien tai urku-
jen siimelten kantta, Maan karkeaiiiinisen toriven yksinkertais-

ten törähdystcn tantta. — Tällaista keinoa käytti Herra ku-
tistaessacm tämän syntisen kaupungin, joka oli ryhtynyt
kaittilvaltillsta mastustamaan. Ia minä sanoin: kun näin
suuria asioita taidettiin saada aikaan siten, että Jumala an-
toi siunauksensa tälle soitannolle, niin marmaan saadaan ai-
kaan sanomattoman suuria asioita siten, että Jumala an-
taa siunauksensa elvankeliumin ihanalle ja suloiselle soitan-
nolle. Jos laitti se hymii, mitä soitanto on aikaansaanut,
otettaisiin pois maailmasta, niin kolmas osa uskonnosta
luullakseni katoaisi. Äideimme kehtolaulut kaikumat mielä
törmissämme, maitta ne huulet jotta näitä lauluja hyriiili-
mät, jo neljäkymmentä wuotta sitte omat tomuksi rauenneet,
laulunhyminii linnankirkoissa ja rukonshuoneissa maalla, psal-
mit skottilaisissa kirkoissa, kuorilaulut englantilaisissa tate-
draleissa, urkujen siitveleet, jotka omat tehneet Händelin,
Haydnin ja Beethomenin nimet kuolemattomiksi, harppujen
helinä, pyhiikoululllulannot, jotka maltaamat itse taitvaat-
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kin ja suurien seurakuntien ylistyswirret owat tuhansia syn-
nin leritonmnuria maahan hajoittcmeet.

Istuessamme nuotiotulen ääressä joulukuun 6 ftiiiiviin
ehtoona Jerikon raunioilla ajattelimme mitä sarmesta teh-
tyjen torwien sätveleet owat taitaneet aikaansaada sekä mi-
ten suuria asioita saatettaisiin toimeenpanna, jos lvaan

Herra lahjoittaa sinnauksensa, ja minä sanoin itsekseni:
Herran palwelijat owat tehneet ihanan työn, ja Jumala on
lahjoittanut siunauksensa monelle saarnalle, mutta eiköhän
olisi hyivä, jos me enemmän kiinnittäisimme huomiotamme
soitantoon! Oi jospa »vanhat wirret wielii tetisiwiit woit-
torettensä halki maailman! Koska Jeriko tvoitiin oinaan-
sarwista tehtyjen torlvien toitotuksen kautta »valloittaa seit-
semän piiilviin kuluttua, niin ivoidaan meidänkin maailma,
jos sitä seitsemän piiitväii piiritetään ihanalla eivankeliumin
soitolla, lopullisesti ivoittaa Jumalalle. Ei mikään lvastus-
tuksen muuri, ei mikään synnin palatsi, eiiviit mitkään ju-
malattomuuden lvehkeet taida kestää sitä ivoimaa ivastaan,
joka on kristillisellä soitannolla ja laululla. Soitanto kai-
kui maailmankaikkeuden perustusta laskettaessa, kun koin-
tiihdet meisasimat yhdessä. Soitantoa on olema tviimeinen
kajahdus, kun ylienkelin törmien toitotus on herättämä kuol-
leet. Tulkoon sen täydellinen moima tunnetuksi koko maail-
malle lohdutukseksi, siunaukseksi ja pelastukseksi!

Sill'aikaa kuin ehtoollisateriaa malmistetaan lellis-
sämme, teemme mc tämelymattan Elisan kaimolle, johon
profeetta heitti suolaa, kun Mesi oli myrkyllistä ja katte-
ranmatuista, ja heti muuttui mesi hyiviinmatuisetsi ja lvir-
tistälvätsi. Ia aina siitä piulviistä snatta owat iloiset ih-
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misjoukot ricutiincct, hypellen kilvcltä kilvelle noutamaan
Mettä tästä lähteestä, joka on ihanimpia paikkoja näillä
seuduilla.

Auriuko laskeutuu lerikou keutän taakse ja muut-
taa muorct niubrau, kastanjiii jn kullanmärisiksi rintn-
marnstnksiksi ja linlloitnlsiksi; ja kun, kohotessaan yli tvno-
rcnhnippnjen, näyttää taiivaan allunalta, josta kuolematto-
mat olcunot katselemat tätä näyttämöä. Kolme araaftialaista
ivartioi nnotiotulta telttini ednstalla, ja heidän hiljainen kes-
knstclunsa yön kuluessa miuulle oudolla kielellä euemmiin
minua miellyttää kuin häiritsee. Sinä yönä näin uneu,

jota eu koskaan unhota, unen häwitetyu lerikou rauuioilla.
Sen kadonnut komeus oli mnuttmvinansa entiselleen, ja minä
näin kaupungin sellaisena, luiu se oli silloin, kun Markus
Autouius antoi sen Kleopatralle ja knn Herodes osti sen
tältä. Ia minä knulin kopinan nopeiden hcwosten kalmoista,
»vannujen jyrinän ja hnrmaantuneen katselijajoukon riemu-
hnudon Jerikon ainfiteaatterissa.

Ia siellä oli lvalkeaa marmoria »viheriössä palmu- ja
balscimipnulehdoissa, sankarirunon säkeitä kiiveen hakattuina,
basaltia, mustaa kuin yö, kirjailtuna aamuruskon taivoin
sätcilewillä kalleilla kilvillä, harso-ompeluksia niin pnnaisia,
tuin jos ne olisiwat ivastikiiän olleet wercen kastellut tais-
telutantereella; kimaltelelvilla timanteilla koristettuja pukuja ;

mosaittitöitä, ivalleita luin mereuwaha aamuauriugon heloit-
taessa; lattomaalanlsia, niin lanniita luin puoliyöntaitvas;
snurehloja tornirakennulsia ja ralennnstaiteellista lomentta;
liiin hirweää kewytmielisyyttä, että kielestämme pnnttuu sa-
noja illllaiscuiaan sitä, ja scutiihdcu täytyy meidän mnodos-
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taa uusi ominainen sana tätä Marten ja kutsua sitä „hero-
dilliseksi".

Kaupungin ympäristö näytti miuusta oleman lvalkeana
pumpulista, jota Theuiuksen kertomuksen mukaan siellä ter-

ran runsaasti taslvoi. Minä olin nätelviniini soterirnoto-
jen, apelsiini , iviituna- ja tranaattiomcnapuiden wiljawat
sadot setä niin tuotsuwia kasweja, joita aiuoastaan siellä
saattaa kaslvaa, missä tropiikilliuen aurinko suntelee maata.
Ia mieleeni johtui se hetki, luu Herodes kaiken tämän ko-
meuden keskeltä lähti kaiken maailman tielle, käskien sisa-rensa Salomen kohta hänen knolemansa jälkeen mestantta-
maan etelvimmiit niistä juutalaisista, jotka hän oli kaupun-
kiin knljettanut ja muutainaan sirkukseen sallvannut aikomuk-
sessa murhata heitä; ja minä olin knulewinani sanansaatta-
jan töytiiälviin näyttämölle ja sanoluan: „Herodes on knol-
lut! Herodes on kuollnt!" Sitte näin wielä unissani, mi-
ten Jerikon ihannus katosi, lvarjo peitti marjon, hiiivitys
seurasi hämitystä, ja onncttomnus onnettomuutta, kunnes
olin näkeminäni — kenties seurauksella Elisan lähteen liri-
semisestä — lvapahduksen lähteiden, amoinna syntiä ja saas-
taisuutta mastaau, syöksymû yli lerikou lakeudeu, jatkaen
jnoksuansa yli koko Palestiinan ja sitte yli koko maanpiirin,

kunnes kaikki niiden rannikoilla kasmaivat orjantappurat
mnnttnilvat kukkasiksi, kaikki erämaat hulvitarhoiksi, kaikki töl-
lit palatseiksi, kaikki hautausmatkucet morsiussaatoiksi, kaikki
sodissa »vuodatettu »veri ihanoiksi ruusuiksi, kaikki huokaukset
ylistysmirsitsi, „Danten Inferno", Danten Dimina Come-
dia'ksi", kadonnut paratiisi löydetyksi paratiisiksi, kaikki kyy-
neleet kristalleiksi ja kaikki rnostuucet miekat auran luotti-
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miksi, ja unissani olin näkeminäni Jerikon muurien, tor-
wien soidessa, uudestansa kohoaivan. Ia joku kertoi mi-
nulle, että samoin kuin nämä muurit Josuan aikana tukis-
tniwat torwien soidessa, rakennettiin ne nyt uudestaan eivan-
keliumin pasuunan kaikuessa. Vielä olin niiteiviniini erään
miehen lähestywäu majani olvea, ja minä sanoin: „Kuta
olet sinä ja mistä tulet?" Mies ivastasi: Miuii olen
sama samarialainen, josta kuulit puhuttalvan majatalossa
lernsalemin ja Jerikon lvälillä, ja joka otti hoidettamak-
sensa ryömärien käsiin joutuneen miehen, ja nyt olen juuri
palannut tänne parannettuani »viimeisen onnettoman mii-
meisen haaman maan päällä." Silloin hyppäsin ylös lvuo-
teeltani teltissäni terivehtiäkseni häntä, kun samassa uneni
katosi, ja minä hnomasin kaiken tämän otteenkin unta, mntta
kumminkin sellaista unta, joka kerran on kääntyviä todelli-
suudeksi niin totta luin Inmala on puhunut totuutta ja

Kristulsen elvanlcliumi on maailman yleinen lääke. Kun-
nia olkoon Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niinkuin
alusta on ollltt, on nyt ja aina on olema maailmassa lak-
kaamatta. Amen.



Aolnras tviHKo.

Hitthoiltit DilltKtiiNtl^Z».
Kaksitoista esitelmää.

5. A«ollut nreri zcr Jordanin tvirtcr.
6. H^uutarhctnhoito zcr wesilcritokset H^alsStiinassa.

Kirjoitti

T. öe Witt Talmage.
Tohtori.

Suomensi

Aatami H.

Helsingissa 1891.

O. W. Edlund,
Kustantaja.

Ainta 25 p.



„Maltln!ta Falestnltss^.
KctKsitoistcr esitslrnää"

ilmestyy tämän kokoisina lvihkoina ja sisällyksenä on:

1/ Ensimmäinen päiwäni Palestiinassa.
2s Toinen päiwii Palestiinassa.
3/ Kallis Jerusalem.4^ Natsastnsmatka Jerikoon.
5/ ituollut meri ja lordauiu wirta.
0l Puutarhanhoito ja »vesilaitokset Palestiinassa.
7/ Natsaretiin.
8^ Bedninien keskuudessa.
9/ Pyhien muorien seuduilla.

10^ Purjehdusmatka Galilean merellä.
11/ Damaskon kaupnnki.
12! Matta Libanonin umoren yli.

Wihkon hinta 25 penniä.

Helsingissä, Suomal. Kirjall. Seuran kirjapainossa. 1891.



v.

Kuollut meri ja Joriuniu mrtn.
„tzän rupee »vuoriin, niin ne suitsewat"

Ps. 104: 82.

Psalmista Daivid kertoo näillä sanoilla jostakin tuli-
wuoresta aiwan samoin luin Church puhuu Cotopalstasta
Ajatelkaammepa jotakin »vnorta, jola ivnosisatoja on ollut
asemillansa liikkmnatta, knn tniwaan Herra ojentaa sormensa
sen huippua kohti, ja kohta syöksee ivuoren sisästä paksua
salvua ja tillta. „Hän rupee wuoriin, niin ne suitseivat".

Inmala on ainoa olento, joka taitaa järjestää ja tar-
kastaa tulilvnoret, ja tuon tuostakin saattaa hän ne liikkee^
sen. Niistä maalauksista, joita me lviime marrasluussa
katselimme maasta kailvetuu italialaisen kaupungin, Pom-
pejon, rakennusteu sciililtä, uäkyi, että tämä kaupunki ei

*) Cotopalsia on 18,880 jalkaa korkea tuliwuori Audein nuotis-
tossa, Etelll-Ameriikassa.
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saattanut olla pitkäaikainen. Monine palatseillensa, rehe-
»vine puutarhoillensa ja uhkeine pyliväinensä oli tämä kau-
punki Vesumius muoren juurella, jonka rinteillä oli miini-
tarhoja ja lvarallaiden kauppiaiden palatsimaisia asuntoja.
Tässä kaupungissa oli marmoria ja pronssia, keisarillisia
kylpylaitoksia, puutarhoja, suihkulähteitä jakolosseumi, jonka
Mihkimysjnhlassa yhdeksäntuhatta elukkaa sai menettää hen-
kensä. Lyhyesti sanoen: Pompejossa oli kaikkea, mitä tai-
dettiin sanoa suureksi ja kauniiksi, loistamaksi ja komeaksi.
Mutta tätä kaupunkia on koko maailma inhonut siinä lval-
litscivien paheiden tähden. 4 ft. eloknuta M. 79 kohosi
musta saivupatsas läheisten muorien päälle ja lemisi ym-
päriinsä, sanoo Plinius, joka oli omin silmin sitä näke-
mässä, laajeten yhä laiveammalle. Lopuksi alkoi siitä sataa
kaupungin päälle hienoa tnhkaa, hohkakimeä.ja rikkihapftoisia
höyryjä. Kohta mirtaili laamaa pitkin latuja, uiin että
ainoastaan Harmat ihmiset taisilvat päästä paloon.

Kanpnnli hautaantui siten laaman peittoon, ja nyly-
jään, tnhnnnen kahdeksan sadan ivuoden perästä, on muu-
tamia sen asnkkaista löydetty laamaan hautaantnneina ja
balsamccraailtllncinn kaupnngm kamalassa hämityksessä. lu-
nlala käski tnlimuorcn ivoimien häivittämään tämän rikok-
selliscn kanpungin. „Hän rupee muoriin, niin ne suitsemnt".

Ei mikään mun kuin malloilleen päässeet maanalai
sen tiilen ivoimat ole tvoinut aikaansaada sitä inerkillistä
näkyä, jonka Kuollnt meri meille tnrjoo. Wiime jouln-
lnnssa näin minä tämän meren ja maistoin sen katkeraa,
snolaista mettä. Tästä paikasta on kirjoitettu niin paljon
kirjoja, että ne moisitvat täyttää kokonaisen kirjaston, ja on
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koetettu saada tiedettä ja ilmestystä ristiriitaisiksi toisteusa
kanssa. Mutta jos me myönnämme, että Jumala on pan-
nut tulimuoreu moimat liikkeelle, niin tulemme yhteen ai-
noaan johtopäätökseen. Geologia, kemia, geografia, astro-
nomia, iktyologia, ornitologia ja zoologia makuuttamat jär-
jestänsä raamatun kertomukset tosiksi. Ilmoitus ja luomi-
nen omat kaksi lehteä yhdessä ainoassa kirjassa, jonka sama
jumalallinen käsi ou kirjoittanut. Tie, jota tänään mat-
kustamme, ei ole miu jyrkkä ja seutvuoksi emme tarlvitse
niin lvaromasti Pysytteleytyä satulassa, mutta seudun luonto
sitä enemmän kiinnittää huomiomme, ja kun helvoset alka-
mat tuntea hajua asfalttijärmestä tai Kuolleesta merestä
kohoamista höyryistä, olemme me malmiit astumaau alas
satulastamme ja raamatuistamme lukemaan niitä tapahtu-
mia, jotka sattuimat sinä päimänä, kun „Herra rupesi muo-
riin, ja ne suitsilvllt".

Me matkaamme Masadan ohi, missä muuan kama-
limmista tapauksista, mitä te koskaan olette kuulleet kerrot-
taman, tapahtui. Näiden synkkien ja kolkkojen knllioiden kes-
kelle rakensi Herodes linnoituksen. Suuri ryömärijoukko,
jossa oli noin tuhat heukilöä, malloitti sittemmiu sen. Kun
Rooman sotajoukot ryntäsimät tälle paikalle ja ryömiirit el-
ivät enää lvoineet tehdä lvastarintaa, piti näiden päällikkö,
Eleasar, pontelvan puheen, kehoittaen heitä ennemmin kuo-
lemaan kuin antautumaan mangeiksi. Ensiksi suutelimat
miehet perheitänsä, jättimät heille kyynel filmin Mhymäi-
set ja sitte keihäällä lämistimät heidän sydämensä, jolla la-
ivoin kaikki mainiot ja lapset tapettiin. Sitte malittiin ar-
Malla kymmenen miestä, joiden tuli murhata kaikki muut
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miehet, ja kukin mies asettui »vaimonsa ja lastensa nuunii-
den iviereen odottamaan kuolemaansa teloittajainsa keihäistä.
Kun tämä oli tehty, mnrhasi ylsi näistä kymmenestä toiset
yhdeksän, ja »viimeiseksi eloon jäänyt teki lopuksi itsemurhan.
Kaksi Maunoa ja miisi lasta oli piilottailtumalla ivälttänyt
tämän kohtalon, ja nämä sitte kertoilvat, miten ne yhdck-
siinsataa kuusikymmentä oli tapettu. Karu ja kolkko luonto
knstvattaa jäykkiä luonteita, hyiviä tai pahoja. Melkein
kaikki suuret maltiomiehet, suuret pahantekijät ja snnret teu-
rastajat oivat syutyuect ja kasmancet muoristoissa. Suuria,
mahtamia neroja syntyy Harmoin tai ei koskaan tasangoilla.
Ne ihmiset, jotka paisnmnt kuuluisiksi joko hymäu tai pahau
palmelulsessa, oivat tamallisesti syntyueet muoristoissa.

Tullaa Millaamme, kun me suvuittamme Masadan,
missä mainittu hirmnnäytclmä tapahtui, ja menkäämme
jonkun matkaa siitä eteenpäin, kunnes kuulemme suolakitei-
den narskaivllu hemosten astuessa. Te olette joutuneet sille
paikalle maailmaa, jota Inmala on enimmin hylkinyt maan
päällä. Te, jotka tähän saakka olette kuivailleet meri- tai
järmi-sanalla tarkoitettaman jotakin lumoaman Miehättälvää
paikkaa tuomiossa, jotakin snurtn hclmeä, jouka rakas Ju-
mala on laskenut marjotkaan laakson helmaan, muuttakaa
mielipiteenne jänvestä ja katselkaa tätä meden pintaa, jota
raamattu kutsuu suolaiseksi mereksi jn losefus nsfaltti-
mereksi. Munlienajajat ottamat hemoset hoitoonsa siksi ajaksi,
kun me menemme rannalle ottamaan kädellemme muutamin
pisaroita tätä mettä, joka on sekoitusta rikistä ja pihkasta,
ja on kuusi kertaa suolaisempaa kuin Atlantin meren mesi,
jossa on suolaa neljä prosenttia, kun sitä mastoin tässä on
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kmsikolmatta ja neljännes prosenttia snolaa. Sir-i-lolin
järin Indiassa on korkein järlvi maailmassa. Kuollut meri,
jonka rannalla me nyt olemme, on alhaisin. Siitä ei mesi
pääse iuoksemaan mihinkään muuhuu järlveen, nimnn yksin-
kertaiseni siitä syystä, että Mesi ei taida malun iunoren
rinnettä ylöspäin. Se nielee lordauiumirran medet näyt-
tämättä »vähääkään kiitollisuuttansa ja tekemättä koskaan
tiliä siitä,minne ne kaksikymmentä miljoonaa kannua mettä
joutuu, jorka se muosittain saa tästä pyhästä joesta. Se
»vastaanottaa puiden oksat ja pölkyt, joita lordani tuo
muassaan, himuttelee ne muoripihkalla ja jättää ne sitte
rannikoille ja kareille mätänemääu.

Wesi Callihocn kuumista lähteistä lähellä suolaisen
meren rantaa, joissa kuningas Herodes kämi kylpemässä
sairautensa tähden, myrkyttyy kohta, kun se lvaluu tähän
mereen. Ei ainoaakaan kalaa uiskentele siinä, eikä ainoaa-
kaan hyönteistä oleskele sen pinnalla. Se kammoo kaikkea
eloa, ja jos yrittäisitte nida siinä, uiin te ihmetcltämän
nopeasti kohoisitte meden pinnalle, aiwan kuin meri tahtoisi
sanoa: ,me emme smvaitse ollenkaan eloa täällä, maan me
pidämme parempana kuolon". Ne jotka koettamat kantata
tässä meressä tai sukellan siinä, hyökkäämät siitä ylös mel-
kein mielipuolina, ailvankuiu satakunta ampiaista olisi heitä
pistänyt, ja turtvonnein huulin ja silmäluomin tämän ih-
meellisen Meden koskettamisesta. Tämän meren pinnalla
emme koskaan saa ihailla sitä miehättämää näkyä, jota ta-
mallisesti muut meret tarjoolvat. Gasellit ja »vuorikauriit,
jotka oleskelemat läheisillä kukkuloilla, kurjet ja metsähanhet,
jotka lentämät sen yli — sillä mastoin manhaa tarua lcn-
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täwät linnut huoletta Kuollee»» meren yli — ja arabialn-
set helvoset, joilla »ne ratsastamme, eilvät juo tätä katkeraa
sekoitusta, waikka ne olisiwat janoon nääntymässä. Paksu
uswa on melkein aina seu päällä aiivnn luin tilomio.i siipi
leivitettynä yli hälvitylsen meren.

Vtäillä seuduilla oli mninon Syrian llcljä suurta kau-
punkia: Sodom, Gomorra, Aduia ja Zcboim. Raamattu
kertoo, että ue häwitettiiu rikki- ja tiilisaleen kautta, sitte
kun ne olitvat täyttäneet pahuuden pikarin ääriään myöten.
„Se on mahdotonta", kuulen jonkun sauoivan, „aiwnn sel-
wäähän on, että näillä seuduilla ou ollut suolaa, rikkiä ja
ivuoripihkaa jo ammoisia aikoja sitä ennen". Niin onkin ol-
lut. Raamattu sanoo samoin. „ Siispä", sanoo joku, joka
tahtoo saada raamattua ja tiedettä ristiriitaisiksi toistcusa
kanssa, „ei teillä ole syytä iväittää, että kaupungit oivat
tuli- ja rikkisateen kautta häivitetyt, koska niitä molem-
pia aineksia oli siellä jo kanwan ennen kuin hätvitys
tapahtuikaan". Tähän lvastaan minä, että tulilvuoren »voi-
mat alkoiivat rajutn ja sen puhkeaminen tapahtui. Kaupun-
git olitvat rakennetut helposti syttylvistä aineista. Snivi-
ruukin asemesta oli täytetty tulenottawaa lvuoripihtaa, ja
samalla aineella oliwat muuritkin siwutut. Kaupungit oli-
wat luultawasti wuoren rillteille rakeniletut. Siiuä upeili-
lilvat ue, kukoistaen synneissään ja kerskaten irstnisnudes-
taau aiwan kuin neljä maallista helwettiä. Muutamaua
päilväuä alkoi siellä kuulua maanalaista jyrähtelemistä.
Mitä tämä merkitsee?" hnudahtiivat peljästyneet asukkaat.
Maan pernstnkset alkoilvat horjua. Tllluvuori, jonka sisus-
tassa oli aitalausieli kuluessa tuli nchuuut, puhkesi luma-
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lnn käskystä, sytytti ja räjäytti kaupungit ilmaan ja jään-
nökset syöksi pohjattomaan syivyyteen. Ia muutamassa tuo-
kiossa oli maan asema muuttunut; missä ennen oli ollut
mäki, siihen muodostui nyt laakso, ja komeutta, loistoa ja
syntiä seurasi nyt turmiollinen häivitys. Tuliivuori kiidätti
hehkuivalla lapiollansa nämä kaupungit ilmaan. Ennen tu-
lenpurkausta olilvat kaupungit suolan ja rikin päällä,
lvaan jälkeen sen olilvat ne suolan ja rikin alla. Tieteellä
on oikein. Ilmoitnksella on oikein. „Hän rnpee wuoriin,
niin ne suitseivat".

Ei mikään tieteen hanrn ole niin paljon tuottanut le-
lvottomnutta raamatun-uskomaisillc luiu geologia, sillä jos
maakerrokset todistaisilvat toisin kuin raamattu, uiin täy-
tyisi Mooseksen kertomuksinensa mäistyä syrjään. Mutta
kaikkien tapahtumain lnitn on samoin kuin Kuolleen mcren-
kin — Herran sana luonnossa ja Herran sann rnamatussa
omat täydellisimmässä sopusoinnussa. Tiede raimaa tiensä
maan allekin ja löytää sen sisustassa jäännöksiä kasmikun-
nasta, ja raamattlt sanoo meille, että kasmit luotiiu ensiksi.
Tiede sanoo, että meren clnlat lnotiin ensiksi jn sitte masta
maaelukat, jn raamattu sanoo samalla lamoin. "Senjalleen
ilmeni ihminen", sanoo tiede, jn raamattu ou siiuä yhtä
mieltä. Tiede tunkeutuu Kuolleen meren sekä sen läheisten
seutujen läpi ja näkee tulen tekemät ivaikutukset sekä suuret
rikkipaljoudet ja puhuu ihmeellisestä maanmuodostulscsta.
„Niin", ivastaa raamattu, „Mooses kirjoitti muosituhansia
takaperiä, että Herra antoi sataa tulta ja rikkiä taimaasta
Sodoman ja Gomorran päälle, ja Damid kirjoitti, että „hän
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rupee muoriiu, uiin ne suitseivat". Tähän nähden luulen
oleman parasta pysyä raamatun totuuksissa.

Eräänä aamuna kello miiden aikana tuli muuan her-
rasmies walkcaan huoueeseeu Washingtonissa, saaduksensa
edellä tehdyn sopimuksen mukaau puhutella presidentti Lin-
colnia. Mies, joka oli tullut miisitoista minuuttia aikai-
semmin määrättyä nikaa, kysyi mnntamalta omenmartijalta,
ketä »viereisessä huoneessa oli, kun sieltä kuului joku ääui.
„Siellä on presidentti", ivastasi tämä. „Onko siellä muita
hänen kanssansa?" „Ei, herrani, hän lukee yksinäusä raa-
mattua; joka aamu neljän ja miiden Malilla ou hänellä ta-
pana lukea pyhää raamattua".

Tekstimme ilmaisee, että Jumala tunnustelee tulilvuo-
ria sormensa nenällä eikä koko kätensä moimalla. Etna,
Stromboli ja Vesumius mapisemat hänen jalkainsn juuressa
kuin peljästynyt koira metsämiehen jalkain juuressa. Nämä
maanalaiset purkaukset eimät ole Pluton mallassa, niinkuin man-
hat luutimat; ue omat Jumalan mallassa. Humboldtin laskun
mukaan oli tulimuoria kaksisataa, mutta sen ajan jälkeen on
Indian saaristossa näitä suuria aukkoja maan pinnalla löydetty
noin yhdeksän sataa. Niitä löytyy kaikissa maissa ja kaikilla
ilmansuunnilla. Se maanjäristys, joka tärisytti koko Ame-
riikkaa noin seitsemän mnotta sitte, oli tulimuorien »vaikut-
tama, jotka pyrkimät purkautumaan läpi kallioiden. Ne näyt-
tämät oleman säästetyt erityisten syntein rangaistukseksi,
ja Jumalan käskystä puhkeamat ne riehnmaan. Ne seitse-
män kaupunkia, jotka tulimnoret oivat hämittaneet maan
päältä, olimat knulnisat erityisistä synneistänsä. Kemytmie-
lisyys kietoi synkkään »vaippaansa Pomftejon, Hercnlanumin,
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Stabien, Adman, Zeboim'in, Sodoman ja Gomorran. Jos
meidän ameriillalaiset kaupunkimme eiivät lakkaa kemytmieli-
syydestänsä, jos eftäsimeellisyyttä, ilmaantnkoonpa se sitte

korkeammissa tai alhaisemmissa luokissa, sen sijaan luin
sitä nyt pidetään pilautelona, ei rumeta katsomaa rikokseksi,
jos koristeltu irstaisuus yhä saa löytää tiensä meidän kotei-
himme, jos cpäsitveellistä kirjnllisnuttn ei poisteta kirjakau-
poistamme ja kodeistamme, niin ou Jumala kerran sallima
näiden maaualcusteu moimien puhjeta railvoomaan. Ia
minä sanon näille Ameriikan kaupungeille, että helpompi
on Sodomalle ja Gomorralle tuomiopäilvänä kuiu teille,
tulkoonpa sitte tämä päimä täuä muosisatana tai lviimei-
senä maailman olemassaolon aikakauteua. Tulimuorien
moimat omat jo liikkeessä, mutta Jumala on armossansa
tähän saakka pidättänyt ne maan sisustassa. Muistakaamme
sen ivuoksi, että kaikellaisen eftäsimeellisyyden tähden, ilmaan-
tnkoonpa se matelewaisena sairaalassa tai korskeana hienoissa
asunnoissn, näyttäytyköönpä se waalenneessa saalissa kirk-
kaasti lvalaistuilla kadnilln tai olkoonpa se kätkettynä kal-
liilla kilvillä koristettuiin pnknnn, on aina joku tuliivuori
ivalmiiua, ja tämä tulilvuori saattaa puhjeta joko yksityi-
sessä tai yhteiskuuualliscssa elämässä railvoomaan, tai
myöskin saattaa se puhjeta luaau sisustasta ja tuottaa sa-
mallaiseu hälvitykscn kuin se teki Kuolleen meren rannalla
olelville kcmftnngeille. „Hän rupee lvuoriiu, uiiu ne suit-
seivat".

Mutta rahtimiehemme oli iloinen, kun ivihdoinkin olim-
me kylliksemme katselleet tätä tulimuorista seutua Palestiuassa,
ja hän sai kiinnittää satulaivyöt hemostin, jotka hirnuen ja



korskuen odottiwat päästäkseen jatkamaan matkaa. Me suun-
tasimme nyt matkamme Jordania kohti, jonkarannalle otak-
suimme saapumamme parin tunnin kuluttua. Tiellä koh-
taamme bednineja, joiden tuimille kasivojcnjuonteille kohosi
hymy, kun me terivehdimme heitä sanoilla Bulnnm.
Konni <— „rauha olkoon teille", ja joskus olimme heidän
hymyilystään kahden »vaiheella, oliko se seurauksena heidän
ilostansa nähdä meitä maito meidän murteellisesta araapian-
tielen lausumisesta. Nämä beduinit omat ihmeellistä sukua.
Heissä ou yhtyneellä raakuus ja simeys, pelkuruus ja ur-
hoollisuus, julmuus ja jalomielisyys. Kuu muuan joukkue
näitä kohtasi sitä seuruetta, jossa mih Whately matkusti, ja
kun he aikoiwat ryöstää matkustajain rahalompakot ja ken-
ties heidän henkeusäkin, otti tämä naineu, istuessaan helvo-sen selässä, esille muistooupauokirjansa ja kynänsä sekä al-
koi kuwata uäitä »voroja, ja silloin rosivot, nähdessään tä-
män piirustutseu, luulilvcit sitä ylenluonnolliseksi teoksi ja
lähtilvät kohta pakoon. Kristillinen naisellisuus ja miehuus
saattaa vioittaa kaikki. Kun Martti Lutheruksellc kerrottiin,
että herttua Irjö aikoi hauet tappaa, jos hän ivaan tnlec
Leipzigiin, ivastasi hän: „Miuä menen sittclin Leipzigiin,
mailla hcrttnoitn satamalla sataisi yhdelsän päilvää".

Nyt tulemme mnutamaau seutuun, missä muoren muo-
dostukset mimnhtnlvat tnomiokirlloihin alttareillensa, pyllväi-
nensä, laarillensa, luorinensa ja saaruastuolinensa, kokonai-
suudessaan ilmaisten sellaista rakennustaidetta, jota ci suin-
kaau taideta sanoa sattuman synnyttämäksi. Kenties Ju-
mala scutähdeu, että häu miu suuresti rakastaa seurakun-
taa, on jylhään Mlomstouc puisto»», laaksoon,
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Sweitsiin ja Palestiinaan rakentanut näitä luonnon ihania
temppeliä. Ia inkapa tietää eikö näkymättömät henget jos-
kus mietä jumalanpallvelustansa niissä. „Koska saamme
nähdä Jordanin?" kysyin rahtimieheltämme. Koko ajan
olimme me ivaruillamme ja tirkistelimme tnmarisli- ja sa-
laivapuiden mälitse saadaksemme nähdä milahduksenkaan
maailmaan pyhimmästä joesta. Mississippi on leiviämpi,
Ohionmirta on symempi, Amatsoninmirta on pitempi, Hnd-
son juoksee ihanampien maisemien halki, Thameksen ranni-
kot omat kauniimmat, Tiber muistuttaa meille useista kei-
sarillisista riemusaatoista, Ilyssusjokeen liittyy useampia
muinaisajan muistoja ja Niilinivirta antaa tulmehtimisensa
kautta raminnon suurille ihmisjoukoille, mutta Jordan on
mirtojcn luuingatar ja kulkee helmillä koristettuna hopea-
suonena läpi raamatun, ja ennenkuiu yöu marjot lanleemat
maahan saainme mc sen rannoilla kohdata Eliaan, Elisan,
Dalvidin, Jakobin, Johanneksen jn lesnlscn.

Wihdoinlin näin milnhdnlsen jostakin joesta, ja minä
sanoin: „MM on tuo?" „Sc on Jordan", sain ivastauk-
seksi. Ia läpi kolo matkuceu, johon oli liittynyt muita py-
hiinmneltnjin Amcriiknsta, Eliroopasta ja Aasiasta kaikui-
ivat sanat: „lordan! Jordan!" Tuhannet pyhissäkälvijät
owat weisanneet sen rannoilla ja kylpeneet sen medessä.
Moni on kastellut puluusa sen aalloissa, »vääntänyt meden
pois jn ivienyt pummi lotiiusa luoliupumulseusa. Se on
tväkeivä mirta ja juoksee eteenpäin aimankuiu se kiiruhtaisi
kertomaan historiaansa. Se on hukuttanut monta tntlijaa
ja monta lailvaa pirstaleiksi hajoittanut. Luutnautti Moli-
neux'in kuparilla päällystetty »venhe musertui säpäleiksi sen
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kareihin. Ainoastaan eräs luutnantti Lynch on onnistunut
kulkemaan ivenheellänsä tämän ivirran toisesta päästä toi-
seen. Siihen aikaan muotta, kun lumi sulaa Libanonilta,
on Jordanin mirta yhtä lväkcmä kuin Conemaugh oli sil-
loin, kun lohnstolvnin kaupuuki hukkui, ja metsänpedot, jotka
silloin sattumat sen läheisyyteen, pakenemat muorille, ja Je-
remian sanat toteentumat: „Katso hali tulee niinlnin jalo-
peura ylpiästä Jordanista". Ei mikään mirta ole niin epä-
säännöllinen kuin tämä, sillä se kiertelee kaikenmoisiin suun-
tiin ja kulkee kaksisataa (eugl.) penikulmaa kuudenkymmenen
penikulman sijaau, jos se kulkisi suoraan. Tämä mirta yh-
distää Kuolleen meren Galilean meren kanssa eikä koskaan
ole niin ruma ylkä koskcttauut niin ihnuau morsiamen kättä.

Tämä sama mirta jakaantui muiuoin, niin että kaksi-
miljoonaa israelilaista sai tuimin jaloin tulten sen yli.
Tässä Niinassa myös syyrialainen sotapäällikkö peseytyi
seitsemän kertaa ja parani siten spitalitandistnnsa, antaen
tällä lamoin kaikille aikakausille seu opetuksen, että lvcsi on
äärettömän suuresta arlvosta terlveyden hoidolle. Täällä
myös mnutamat jumaluusopin oppilaat Elisan aikana kaa-
toiivat puita kouluhuouceu rakcutamiseksi, kun muutamalta
nuornkaiselta tirives kimposi ivirtaan. Nuorukainen ivalitti
tätä profeetalle, ei juuri ivahiugon tähden, lvaan sentähden
että kirlvcs ci ollnt hänen omansa ja huudahti: „woi, mi-
nun herrani, senkin minä olen lainaksi ottanut!" Profeetta
heitti silloin pnupalasen ivirtaan, ja hnolimnttn painolaista
kohosi kirwes wcden pinnalle ja niskenteli siinä kuin korkki,
kunnes nuorukainen otti sen pois. Sillä kertaa tehtiin ih-
metyö sitä tvarten, että mainittu henkilö saisi tilaisuuden
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jättää lainaamansa kalun takaisin, ja tämä ihmetyö pysyy
nuhteena kaikkina aikoina sellaisille ihmisille, jotka lainaamat
eimätta koslaan suorita laiuaausa takaisin. Sellaiueu paha
tapa onkin niin juurtuuut moneen ihmiseen, että olisipa oi-
kein ihme, jos he sen hyljäisilvät. Pnheenn oleman joen
rannalta meni Elias talisissa mannuissa taimaasen, näyt-
täen meille, että itse elementitkin omat hymän ihmisen pal-
tveluksessa, ja että Jumalan lapsen ci koskaan tanvitse mi-
tään peljätä, sillä koska turmiollisin kaikista elementeistä
sinä päimänä muodosti Maunut poismenemälle pyhimykselle,
niin ei suinkaan mikään tässä maailmassa moi »vahingoittaa
sitä, joka rakastaa ja pelkää Herraa. Minä olen iloinen
siitä, että Eliaan mannut eiivät olleet puusta, kristallista tai
muusta aineesta tehdyt, ivaan tulesta, jakamminkaan ei hän
tarminnut edes miuhkaalaau käyttää milpoittautualseen. Se
oli ikuisesti muistettavia tapahtuma, kuu häu Jordanin leh-
telviltä rannoilta istahti tulisiin mannuihiu, tarttui käsin tu-
lisiin ohjaksiin ja suuutasi korskuivat helvoset tailvaan alvo-

uaisia portteja kohti. Näiu ohjaamat lvaikeimmat koettele-
mukset meitä lähemmäksi tailvaallista kotia. Waiuou tuli
kohottaa meidät mnrheiden maailmasta ivalon ja riemun
niaahan. Katsokaamme inc maan ohjaksiin tarttuessnmme,
että me matkustamme ylös Inmnlnn tykö eikä Knollntta
merta kohti. Kuu Latimcr ja Ridley heittilvcit heukensä
polttorowiotta, kiitiwät he tulisissa wannnissa taimaasen.
Kun ystämäni P. P. Blih, elvankecliueu mirrcutckijä kuoli-
aaksi kärlveutyi rautatienoiiuettomuudcssa Asthabulau sillalla,
sauoiu minä: „toinen Elias on matkustanut tulisissa man-
nuissa taimaasen".
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Tämä mirta on kasteen Mirta. lesns kastettiin siinä,
ja Johannes kastoi siinä useita tuhansia. Astuimatko näissä
tilaisuuksissa kastettalva ja kastaja mirtaan, ja lvaloiko kas-
taja lastettaman päätä medellä mai upotettiinkokastettalva het-
kiseksi umpeuksiin mirtaan, oivat asioita, joita e» tahdo koetella-
kaan selittää. Waikka e» liikutuksetta saata ajatella sitä seik-
kaa, että lvanhemftani minun pienenä ollessani kantoimat mi-
nnt kastemaljan ääreen Sommermillen manhassa kokoushito-neessa ja sitoutuimat minun puolestani pyhiin melivollisnuk-
siin, tnlee minun nyt ftnhua toiseulaatuisesta kastamisesta,
joka toimitettiin Jordanin minassa eräänä ehtoona miime
jonlukuussa, ja nyt kerron ensi kerran sen yksityiskohdista.

Se oli erittäin juhlallinen kohtaus. Eräs matkalump-
palini tuli sinä päiiväuä luokseni ja sanoi minullc, että eräs
nuorukainen, joka malmisteleutni saarnalvirkaan, toiwoi mi-
nnn kastamaan hänet Jordanin minassa. Minä tieduste-
ltu kaikin talvoin häucu »vilpittömyyttänsä ja nsloansa, ja
tarkasta tntkistelemulsesta hamnitsiu, että häu oli mahdolli-
nen ja otollinen lastclolclas. Arabialaisilta pallvelijoiltamme
saimme lalsi pulua, jotka olilvat melkein samankaltaisia knin
Ameriikassa on tapana käyttää kllstcentoiluitnksissa. Koska
meitä oli suurempi seurue eri kansakuntiin lnnlnmin henki
löitä koolla, kirjoitutin minä tyttärelläni muntamia ivärs-
syjä paperille ja kohta oli meillä tarpeellinen määrä kopioita,
niin että kaikki taisimat ottaa osaa lanlamisccn. Oppaamme
lähetti uulntnmnn paikallisia oloja tnnteivnn henkilön mir-
taan näyttämään meille minan symyyttä ja nopeutta sekä
someliaintn paikkaa kasteen toimittamiselle. Sitte lnin raa-
matun kertomukset kastccntoimituksista tässä mirrassa ja
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rukoilut hauen läsnäoloansa, jonka Pään päälle kerran kyyh-
kynen laskeutui alas lordauin lvirrau raanalla. laastues-
sani kastekokelaan kanssa wcteen, weisnsiwat rannalla oleivat
heleällä äänellä paperille kirjoituttamaaui ivirttä.

Nyt olimme tulleet leskelle wirtna. Kastekokelas su-
kelsi lvetceu ja kohosi jälleen ylös, illiunn knstaessani häntä
Isän, Pojau ja Pyhän Hengen nimeen. Kastetta toimitet-
taessa käivi sielnimme läpi sellainen pyhän liikutuksen ivir-
tnus, jotn lmlltawasti evlme koskaau saa tuntea, ennen luin
astumme siihen Jordanin ivirtaan, joka eroittaa maan tai-
ivaasta. Oivatko nämä medet sywät? Owatko ne wirrat
wäkewät? Samapa se, knnhan ivaan Jesus ou kanssamme.
Astälvät tällä puolella scuraalvat meitä rantaali. Istäwät
toisella rnuualla uälewät meidän maalle nouseivnn. Katso,
he tulewat alas mälilöiltä terlvehtimään meitä. Me tun-
nemme hylvin heidän tutut aslelecusa. Me croitanune hel-
posti heidän äänensä. Rannalta toiselle terlvehdimme me
heitä kyynelsilmin, jn he termehtilvät meitä palmut käsissä.
He sanomat meille: „Olethan sinä minuu isäui!" „Olet-
han sinä minmi äitiui!" Ia me mastaamme heille: „Olet-
han sinä minun lelumityiseni!" He omat lähellä meitä ja
lvirta on kapea, joka eroittaa meidät toisistamme.



VI.

Plmtllchllnhllitll ja luesilmtnkset
MestiilmM.

„M»ä tein suuria kappaleita, minä
rakensin huoneita, istutin wiinapuita. Miuä
tein itselleni kryytimaita ja iloisia puutar-
hoja ja istutin niihin kaikkinaisia hedel-
mällistä puita. Minä tein itselleni wesi-
lammikoita, lastaukseni wiheriäisten pui-
den metsää".

Saarn. 2: 4—6.

Otaksukaamme olelvamme muutamana kewätaamnua
euucu suiuustaa lerllsaleiilissa. Eräs luuiugas istuu lumi-
ivallcassa puluussaau lultahclaiscssa lvaunussa, jota kahdek-
saa huimaa, loistcnvien loimien peittämää hcwosta lvetää.
Tuuleu uopeudclln kiitälvät hewoset, ryliuentti jousimiehiä
seuraa jälestä ratsaiu, lullattuiue jousiucnsa ja niloliueusa,
joideu teräksiset kärjet wälkkywät auriugouwalossa. Kii^
reestä kantapäähän oivat joutsimiehct puetetut tyriläiseen
purppuraan. Heidän mnstiin hinksiinsa on ripnteltu kulta-
tuhlaa, ja kaikki kiitälvät he ctccupäiu täydessä uclisessä, oh-



jakset höllällänsä helvosten harjoilla, ja me kuulemme ruos-
knnroiskeen sekä melun iloisesta seurueesta, joka näin jatkaa
matkaansa penikulmaa toisensa jälkeen. Kenen on sitte tämä
senrne? Se on knningas Salomon, joka ennen aamiaista
tekee hnivimntkan Jerusalemista puutarhoihinsa, puistoihiusa
ja ivesisäiliöillensä kuuden (eugl.) peninknlman päähän Hebro-
niin meneivää tietä. Suuri ero on tämän huivimatkan ja
meidän matkustuksemme lvälillä, jonka teimme eräänä aamuna
iviime joulukuussa. Meidäu täytyi lähettää maunnmme ta-
kaisin noutaniaan lvalokulvauskoneitamme, jotka olimme un-
hottaneet jälellemme, ja sen ivnoksi sain nyt kulkea jalkaisin
Salomon lammikoille, Jerusalemin ivanhoille ivcsilaitoksille
ja kuninkaan puutarhoihin, jotka perustettiin kolme inhatta
ivnotta sitte. Me lnljemme useampia kertoja ivesijohdon yli
ja tulemme ivihdoiu kolmelle suurelle ivesisäiliölle, jotka Sa-
lomo rakensi kolme inhatta tvuotta takaperiä, kootakseeu nii-
hin wuorilta waluwaa wettä ja sitte johdattaakseen sitä Je-
rusalemiin. Tämä West ei ollut aijottu ainoastaau sam-
muttamaan asnkkaiden janoa, waan myöskin kostuttamaan
niitä lvenattoman ihanoita puutarhoja, jotka runsaissa lvä-
riniviwahduksissaan lewittiwät suloista lemuausa ympäris-
töille, sillä Salomo oli aikansa suuriu puutarhuri, knslvi-
ja lintutieteilijä, raha- ja tiedemies.

Me kiipeemme harmaita kallioita ylös ja tulemme ni-

siksi uiille kolmelle ivesisäiliölle, jotka oivat rakennetut kol-
melle toistensa päällä olemalle penkereelle ja niin muodos-
tetut, että ylhäällä lähteistä kokoontunut ivesi saa juosta
säiliöstä toiseen. Ennen kuin ivesi on ehtinyt lvalua lern-
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snlemin wesijohtoon, on se läpikäynyt kolmen puhdistustoi-
men ja on nyt yhtä puhdasta kuin pilwistäkin alastullessaan.

Nämä mesisäiliöt ilmaisemat merkillistä rakennustai-
toa muuraustyön alalla. Walkca sementti, jota liittää kilvi-
möhkälect toisiinsa, on samankaltaista tänään kuin se oli
kolmetuhatta muotia takaperin, lnn työ lvalmistni. Alin
säiliö on 380 jalkaa pitkä ja 229 jalkaa lemeä, toinen 423
jalkaa pitkä ja 160 jalkaa lemeä ja alin 589 jalkaa pitkä
ja 169 jalkaa lemeä, kaikki kylliksi symiä, lelveitä ja lujia
kannattamaan maikka maltameriä purjehtiman höyrylaiman.

Katsellessamme tänä joulukuun aamnna meden juoksua
säiliöstä toiseeu, saatoimme helposti oimaltaa, miten, lver-
rattoman ihanat ja komeat nämä puutarhat omat olleet, ja
me olimme näkeminämme Salomon palatsissansa kirjoitta-
ivan „korkcaa iveisuansa" ja „saarnajakirjaansa", jotka oivat
eläivinä knwauksinn siitä, niitä hän aamuisin on puutar-
hoissaan nähnyt, sillä hän mainitsee niissä meloneja, npri-
koscja, iviinirypälcitä, granaattiomcnoita, iviikunin, nardustn,
knlmitsta, kamferia, „omeuapuita metsäpuiden seassa", ku-
koistatvaa maudelipuuta, suitsutusta ja myrhaa, ja hän ku-
lvailec Kristuksen läyskentcle»uän yrttitarhassansa kooten ruu-
suja ja mainitsee hänen silmänsä olelvan »iiuluiu kyyhky-
läisen silmät ja hänen äänensä niinkuin metsäkyyhkysen.
Kun Salomo näytti Saban kuninkaattarellc kaiken tämän
ihanuudeu, sanoo raamattu että kuuingatar „tuli liki hen-
gettömäksi" Hän jontni hämilleen.

") Niillkuin sanat owat suomennetut 1 Kun. 10: 5.
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Mutta lailli tämä komeus ei saattauut tehdä Salo-
moa onnelliseksi. Kerran kotia tultuausa aamu-ajelultaau,
kuu hcwoset wielä höyrysiwät ajosta ja ennenkuin tallimes-
tari oli ehtinyt riisua mitä kullatuista lvaljaista, kirjoitti
häu nämät mnistettawat sauat, jotka seuraalvat raamatussa
mainitsemaini tekstisanojeni jälkeen: „ja katso se oli kaikki
turhuus ja heugeu lvaiiva, ja auringon alla ei ole mitään
mniltn". Toisin sanoen: siitä ei ole todellista hyötyä. Sito-
koon Jumala, että me kaikki oiwaltaisimme, että tämä
maailma ci taida lahjoittaa mitään tosi-onnea! Marseil-
lessa on eräs snuri komea palatsi wiehättäwällä paikalla
ihanoiden puutarhojen keskellä. Se on lumonlvimpia seu-
tuja maan päällä; mntta paikan omistnjn itse on uppo-
soten, ja hänelle siis tämä ihanuus ei ole mistään merki-
tyksestä. Tämäkin on todistuksena siitä, että ulkonainen
loisto ja komeus ci taida antaa minkäänlaista mielihyivää
ja tyydytystä ruumiillisesti tai heukisesti sokealle ihmiselle.
Taru kertoo, että kuu Itämaan tietäjät tähden johdattamina
olilvat matkalla Betlehemiin, katosi tämä tähti kerran hei-
dän näkyivistänsä, ja he aiwan lohduttomina surullisesta
tilastansa saapuiwnt eräälle lähteelle. Ia knn he kntsahti-
ivat lähteescu, näkiluät he tähden knwastuwan ivedcssä, ja
tästä rohkaistuun saattoiwat he jatkaa matkaansa. Samalla
talvoin olen hnomanuilt, että kuu maallinen loisto ja ko-
meus ci taida antaa sydämelle ranhaa, olvat Imnalan armo-
lähteet, joissa me taidamme löytää lohdutusta, aiwan lähel-
tämme jn tässä pelastuksen lähteessä kulvastuu kirkkain tähti,
mikä koskaan on tnikkannt awaruudessa.
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Maikka ainoastaan rauniot oivat jälellä Salomon puis-
toista, kasmaa siellä kuitenkin sellaisia kukkasia, joita ei mis-
sään mnualla pyhällä maalla lamata. Miten on tämä seli-
tcttälvä? — Salonio lähetti laimojansa kaikkiin maihin ja
tuotti kaikellaisia kukkasia, jotka hän istutti puutarhoihinsa,
ja nämä harminaiset kukkaset johtamat alkunsa niistä kukka-
sista, joita hän sinne tuotti »vieraista maista. Kristitty
israclilaiueu Mehullani oli aiwan äskettäin omalla täpläl-
länsä kaiwelemalla sitä seutua, missä kuninkaalliset puutar-
hat nunnoin olilvat, todistanut, että maa siellä on yhtä he
delmällistä kahdeksantoista lvuosisataa jälkeen Kristnksen,
kuin se oli Salomonkin aikana. Kerran ivielä on Pales-
tiina tnottalva ihanimpia klikkasin, komeimpia pnita ja run-
saimpia hedelmiä.

Wiimc aikojen matkustajat pyhällä maalla kertoivat,
että melkein koko Palestiina on kallioista ja kilvikkomaata,
ja että tämä seikka ou ivoittamattomaua esteenä sen tule-
malle lviljelykselle. Mutta jos kertojat olisiwat tarkemmin
tutkineet näitä kallioita ja kiiviä, niin olisiwat he huoman-
neet, että ne owat suureksi osaksi rapaantnneet ja että pal-
jon soraa on sekoittunnt maahau. Ia suuriu osa näistä
kalkkilerrolsista on lallliliweä, joka tässä maassa tekee sa-
man tehtämän kuiu mitä ameriikkalainen tai englantilainen
maaniviljelijä tekee tiluksillensa lvetämällä niille suurilla kus-
tauuuksilla ja suurella mnimalla kuormittain kalkkia, jota
hän sitte leivittää pelloillensa lannoittaakseen niitä. Myrs-
kyt, talmet ja ankara kesänhelle liuottaa ja mnrentaa kalliot
mähitellen ja »valmistaa Palestiinan ja Syrian kaslvatta-
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iman yhtä runsaita satoja kuin ne, mitkä kaswawat West-
clMerin, New-Sortin, Lankasterin, Peusyllvaniau, New
lersiyu, Miunesotau, Wiskonsinin, Marylandin ja Kali-
fornian iviljamilla ivainioilla ja puutarhoissa. Kartoitettu
koon tllrklilaiueu pois ja tulkoon kristitty lvaltio sen sijaau ;

häivitettälöön milhamettilaisuus eftäjninalanpalweluksinensll
ja pystyttäköön kristinoppi alttarcitansa sen sijaan. Näin
tckisilvät mesipnrot maan Danista Berscbaan sanlla yhtä
hedelmällisiksi ja hylvänhajulliseksi kuiu se oli siuä aanulna,
knn kuningas matkusti hulvipuistoihinsa sellaisella kiiruulla
ja niin loistaivllpilkuiseu ratsujoukou seuraamana, että ta-
paus muistutti tuuliaispäätä, jota seuraa ankara myrsky.

Katsellessani tätä lvesijohtoa Palestiinassa, tätä mer-
killistä näytettä »vanhan ajan muuraustyöstä, joka on seit-
semän jalkaa sywä ja kaksi jalkaa lelveä ja paikoittain kul-
kee lujien kallioiden läpi, lvesijohtoa, joka on täyttänyt tar-
koituksensa kymmenen penikulman matkalla, enueukuin se
yhtyy mlliuittuihiu kolmeeu säiliöön, siten kooten ivirlistä-
lvän ivarastonsa ja lvicden sen sunreen Jerusalemin kau-
punkiin, täyttäen temppelin lvaskimercn, palatsin kylpyam-
meet sekä Siloan, Hczekian ja Bctesdan lammikot, hnomaan
minä, että meidän wuosisadallamme ci ole mitään yksin-
oikenttn maailman ihmctöihin sekä että meidän oikullisen
aikakautemme tulisi hiukau kääriä purjeitausa ylpeältä alut
scltaau, muistaen esim. miten lvnikenn on meidäll nikn-
nnmmc sanda muilraustöitämme sellaisiksi, että ne kestäisi-
wät wiittäkäänkymmentä wnotta, puhumattakaan nyt kol-
mesta tuhauncsta ivuodesta; ja että ci mitkään nykyajan
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koneet taida nostaa sellaisia kiivimöhkäleitä kuin ne, jotka
omat päälletysten korkealla Baalbekin ympärillä olemassa
mnurissa; että kirjapainotaito, jonka sanotaan oleman keksi-
tyn miiineisinä lvuosisatoiua, oli kiiualaisteu keskuudessa
tuunettu jo neljätoista muosisataa takaperin; että meidän
pikajuniamme, jotka salaman nopeudella kiitämät eteenpäin
keskellä yötäkin, cnnnsti jo profeetta Nahnm kirjoittaessaan:
„Nattaat »vierimät kaduilla ja kolisemat kujilla; l/e »välkky-
ivät niinknin tulisoitto ja juoksemat uiinkuin pitkäisen lei-
maus"; että sähkölankaa jo Job ennusti kun hän kirjoitti
rnamattuiln: „Tnidatko lähettää pitkäisen leimaukset matkaan
menemään ja sanomaan sinulle: tässä me olemme". Mitä-
hän muuta tarkoitetaan tässä pitkäisen leimauksilla sanan-
saattajoina kuin sähkö- ja telcfoonilcutosta. Kenties sähkö-
»voimia, joita nyt muosi muodelta on yhä enemmän oftittn
ohjissa pitämään, onlin mninoisinn nilalausina käytetty, ja
ne sittemmin omat rientäneet korkeampiin ilmakerroksiin ek-
syneiden koirien taivalla haeskelemaan entisiä isäntiänsä!

Balsameeraamisen taito oli kolme tuhatta muotta sitte
kehittyneemmällä kannalla kuin tänäkin päimanä. Hampaiden-
lääkintätaidon, jota me pidämme myöhemmän ajan merkil-
lisimpinä keksintöinä, on Egyptin mnscoissa löytymien muu-
mioiden täytetyistä hampaista sekä niistä keinotekoisista
hampaista, joita Velzoni on löytänyt mninaisten kansojen
haudoista, nähty oleman neljän tuhannen muodcn keksinnön.
On sanottu Harlvcyn keksineen meren kiertokulun masta seit-
semännellätoista lvuosisadalla. Mutta Salomo näyttää meille
saarnajakirjassaan, puhuttuaan ensin hopeankarivaisesta selkä-
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ytimestä, joka wanhuudessa mnrtun „enllenluin hopiaside
latlee", että sydän wiwahtaa ämpäriin lähteen tykönä, sillä
ailvankuin ämpäri wastaanottaa sydämen kolme tiehykettä
»veren rnumiista, ja että tämä „ämpäri ralvistuu lähteen
tykönä". Mitähän muuta todistaivat tällaiset lauselmat
kuin että Salomo oli keksinyt tveren kiertokulun jo kaksitu-
hatta kuusisataa wuotta ennen Harwcyn syutymistä. Vuosi-
satoja kestäiväiu laskujen ja tntkimnsteu jälkeeu hoksasi tähti-
tiede maan olewan pyöreän. Ia kumminkin tiesi lesaias
jo kolmetuhatta wuotta sitte, että maa on pyöreä, kirjoit-
taessaan: „Hena istun maan piirin päällä". Wuosisatoja
kesti, euucnknin tiedemiehet lelsilvät walon taittuniisen, se on
että lvalousätect maata loslettaessaau eiwät ole suorat lvaan
taittuuect. Mutta Job oli tästä selluilla, luu hän jo am-
moisia aikoja sitte kirjoitti ivalosta: „Knn mnn muuttaa
muotonsa niinknin sinetin salvi".

Englanuiu lvauhoihin katedraaleihin koettalvat n»)kyajan
maalarit nkknnoitn korjattaessa saada yhtä ouvallisia lasimaa-
lauksia kuitt taiteilijat neljäsataa wuotta sitte tckiwät, mntta
kaikkien taitecntuntijain ytsimicliscn arlvostclnn mukaan he
siinä yrityksessään hnonosti onnistnwat. Nykyajan maalaukset
kadottawat wärinsä wiidenkymmencn ivnoden kuluessa, kun sitä
lvastoin lvlluhain taiteilijoiden maalaukset oivat yhtä tirkaslvä-
riset wiideusadau kuin iviidenkylnmenenkin ivnoden kuluttun.
Wiime tnlwena katselin maalauksia hälvitetyn Pompejiu raken-
nusten seinillä, ja niiden lvärit oliwat niin kirkkaat, kuin jos
maalaukset olisiwat olleet eilen tehdyt, waitka ne owat olleet
kahdeksantoista ivuosisataa maan alle haudattuina. Nyky-
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jään ei kukaan taida malmistaa tyriläistä purpuraa. Mei-
dän aikamme salviastiatchtaissa on saugeu maikea malmis-
taa yhtä oilvllllisia kuppeja, maljoja ja Maleja kuin ne,
joita on löydetty Hercnlanumissa, ja meidän kultaseppiemme
ei suinkaan ole helppo tehdä yhtä kauniita kauln-, kormn-
jn rnnnc-koristeitn kuin ne, mitkä omat löydetyt hautnhol-
ivcistn kaksituhatta muotta ennen Kristusta. Meidän päi-
lviuäuime löytyy laikcumllotoisia ja laitenlvärisiä lasitalujn,
mutta Pliuills kertoo kahdeksaatoista muosisataa talnperili
Meuymästä lasista, jota, jos se jollaliu tawoiu rillaantui,
taidcttiiu taloa ehyeksi tai taiwuttaa kallvosimeu ympäri, ja
tämä saattaa meidän aikamme lasitehtailijain päät pyörälle.
Damastossll, Syriassa, koettelin saada ostaa damaskomiel-
kaa, s. o. sellaista, joka taidetaan taiwuttaa läksin kerroin
cli solmnllc. Mutta eu mistään löytänyt sellaista. Min-
tähden? Mdeksännellätoista »vuosisadalla ci taideta »valmis
taa damaslomtekkoja. Jos nlc yhä edelleen laajennamme
lanpunkejamme, niilt kcllties tnlewaisuudessn tulee joku lau-
pnnli yhtä suureksi kuiu Babylon, joka oli luiisi kertaa suu-
rempi Lontoota.

Katsellessani Salomon mcsilnitoksia ja nähdessäni nii
den oleman oimallisessa kannossa mielä lolmctnhntta muotta
jällceu niiden ralentamiseu, ajattelen ihinetcllen, että eikö-
hän maailma ole enemmän nuhottauut, kuiu mitä se tietää.
Meidän mnosisatamme suurimmat ansiot eimät ole kone-
teollisuudessa, sillä sellaista oli muinaisuudessakiu; ei tai-
teessa, sillä mninaisajan taide oli kauniimpaa ja lestämäm-
pää; ei rakennnstaitcessa, sillä Rooman Colossenm jaKrei-
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kan Akropolis woittawat etelvyydessään kaikki nykyajan ra-
kennukset; ei kaupuugeissa, sillä jotkut muinaisajan kaupun-
git olitvat suuremmat ja komeammat. Ainoastaan simeelli-
sessä ja henkisessä katsannossn olemme mc edellä muinais-
aikaa, ja siihen siluntaan tulee meidän yhä edelleen pyrkiä
edistymään. Kerskatkaamme mähemmiu maailmallisista asi-
oista, ja sen sijaan kiittäkäämme Jumalaa niistä tilaisuuk-
sista, joita meillä ou heugelliseksi kehityksekscmme. Maailma
tarmitscc paljon hymiä miehiä ja maimoja. Taistelkaamme
kaikki yksin moimin hymän lopulliseksi moitoksi. Ennen au-
ringonlaskua tänääu, kuu olemme käyneet Salo»non lammi-
koilla ja kuninkaallisissa puutarhoissa, tahdou näyttää teille
sen paikan, missä elämän ja antnudeu stuuattu mirta sai
alkunsa.

Tänä jonluluuuehtooua olemme mallalla hänen leh-
dollensa, joka kutsui itseänsä suuremmaksi kuiu Salomo. Mc
lähestymme merkillisintä kehtoa maailmassa. Se ei ole
ivcrhottn silkillä ivaan heinillä ja oljilla, se ei ole palat-
sissa maan tallissa, sen martijana ci ole ruhtiuatar maan
eräs maalaistyttö, ja kumminkin on se kehto, jonka yli en-
kelit leivittilvät siipensä, iveisaten ensimmäistä jonlulvirttä,
ja tämä kehto on se lcstusta, jouka ympärillä kaikki entis-
ten ja tuleivain aikojen tärkeimmät tapahtumat liikkumat.
Kaikki menneet ijaukailkisuudet loimat silmäylscnsä tätä keh-
toa kohti, ja kaikki tulemat ijankaitkisuudct lakkaamatta ylis-
täen jnlistcilvat sen siunauksia.

Sille matkailijayhdistykselle, jola teli suuuuitelman
Itämaan matkallemme, esitin toimomuksenani, että tultaisiin
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Bethlehemiin joulukuussa, samana lnnkautena tuin lesns
syntyi, ja tämä toilvoui toteutuikin. Minä olen ainoa, joka
koskaan on yrittänyt kuivailla millaiselta Bethlehem näytti
siihen lvnodenaikaan tuin Jesus syutyi. Matkailijat ja kir-
jailijat meuewät sinne taivalliscsti helmi , mnalis- ja huhti-
kuussa, jolloin laaksot oivat kukkasten peitossa, ja kiurut ja
peipposet iviserrylsillänsä täyttämät ilman. Mutta miuä oliu
siellä joulukuussa. Ennen matlallelähtöäni sanottiin minulle,
että minun ei pitäisi matkustaa siuue tähän lvuodenaikaau;
Egyptissä sanottiin minulle samalla laivoin; kirjat neuivoi-
ivat minulle samaa ja kaikki matkustajat, joita puhutteliu,
olilvat siiuä yhtä mieltä. Mutta miuä oliu päättänyt nähdä
Bethlehemin samana kuukautcua kuiu Jesus tuli siunc, eikä
mikään lvoinllt saattaa minua mnuttnmaau päätöstäni. Oli-
kos ihme että minä halusin tietää millaiselta pyhä maa
näytti silloin, kun Jesus siuue tuli? Hän ci tnllnt knkkcis-
ten tuoksuessa ja lintusten lviserrcllessä. Kuu cukelit lvei-
sasiwat tuuluisaua syutymäyöuä, lvallitfi hiljaisuus Pales-
tiinaa lvaiuioilla. Hehkuivat pilwct »ualaisimat kaljuja kal-
lioita. Tallvincu tailvas oli yhtä kalpea lesuksen astuessa
alas Bethlehemiin, kuin se oli minuukiu siuue matkustaes-
sani. Lauhkeiden ijankaikkisen kesäisen anringon lvalaiscmain
kukkaisseutujen läpi tuli häu alas karuuu, hedelmättömääu
maahan kylmänä joulukuun yönä. Jos olisin meuuyt Pa-
lestiinaan kasmienkeriiäjänä tutkimaan maan kasivistoa, uiin
olisin matkustanut sinne maaliskuussa, mntta kuu menin sinne
Herran pnllvelijnna opiskelemaan ja tutkimaan lesnsta, niin
matkustin sinne joulukuussa. Miuä halusin tietää millni-
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selta maailman ctehiscnoivi näytti silloin, knn taimaallinen
Mieras siitä sisäiiuastui.

Suureksi ihmeelseui huomasin Bethlehcmin kaupungin
oleman rakennetun helvoseulcngän muotoon, huoneriivit ulot-
tucu tnupilngin laitaa» saakka. Koko seutu oli rumempi jn
epätasaisempi, knin oli moitu aalvistaakaau. Kristus ei suiu-
knan malinnut pehmeää jn mukaivaa paikkaa ensimmäiseksi
leposijaksensa. Se portti, jonla kautta Herramme tuli tähän
maailmaan, oli kolkko ja kalsea, ja sc portti, jonka kautta
hän jälleen palasi lakaistu, olt tehty terälvistä piikeistä. Me
astumme erääsen pimeään kappeliin, jonka Konstantin on
rakennuttanut sille paikalle, missä Jesus syntyi. Viisitoista
lamppua palaa yöt päimät läpi »vuosisatojcu, Malmsten sitä
paikkaa, missä kristityt, jnntnlniset ja muhamettilaiset wa-
luuttamat lvapahtajan syutyueeu, ja sille paikalle on asetettu
marmorilewy, johon o» kiimutetty Wienistä tnotu hopea-
tähti ja sen alle piirretty sauat: „Tällä paikalla syntyi Je-
sus Kristus ncitsy Mariasta".

Seisoessaui siellä ajattelin sitä tallviyötä, jona Jesus
syntyi tässä itämaisessa karaivmukortteerissa. Minä käivin
muutamassa uäistä karawauimajoista. Ratsastimme pihaan
kaarikäytälvästä ja laskeuduimme alas hclvoslemme selästä.
Se oli nelikulmaiucu, liivestä tehty, katoton kahden huone-
kerroksen korkuiueu rakennus, yli lahden tuhannen ivnoden
ivanha. Sisällä oli kameleja, hclvosia ja munli-aasia. Ka-
ralvaniinatlue Pysähtyy siihen yöksi tai pitemmäksikin aikaa,
jos ilma on myrskyinen. Tällaisessa mvonmsessa korttee-

rissa ou tylliksi sijaa kokonaiselle härtälaumallc, lammas-
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katraalle ja kamelikaraivaanille. Läheistössä asnskelelvat be-
dninit saamat täällä heinänsä ja ruokatatvaransa myydyksi.
Lähellä tätä amonmsta aitausta on kaksitoista huonetta mat-
kustamaisia muukalaisia marteu. Aumastaan omien kantta
Pääsee »valoa huomisin. Minä menin muutamaan näistä
huoneista ja tapasin erääu ivmmou malmistamassa ilta-
ateriaansa. Samassa huouecssa oli kuusi lehmää. Wähäi-
sellä töyryllä oli olkia, joiden päällä ihmiset istuiivat ja
makastmat, kun he halusimat lepoa. Juuri tällaisessa pai-
kassa syntyi meidän Herramme.

Sellainen oli kuninkaan lehto, mntta mitähän lehto
on uiin merkillinen kuin tämä. Sitvistys! Wapaus! Lu-
uastus! Meidäu synteimme anteeksi antamus! Meidäu
rauhamme! Meidäu taimamnme! Koko maailman kaikkeu-
den lehto! lumalau lehto! Salomonin puutarhat, jotka
me näimme täuä aamuun, olilvat ainoastaan esikumia siitä,
iniksi koto maailma on tnlelva, kuu tämä merkillinen per-
soona, joka syntyi Bcthlehcmin seimessä on täyttänyt tehtä-
viänsä. Uljmmmatkiu helvoset, joilla Salomo ratsasteli
pnntnrhoissaan, olimat ainoastaan heikkoja kumauksia siitä
hemosesta, jolla seimessä syntynyt lvoittnja on ratsastama,
knn Ilmestyskirjan sanojen mnlaan „tniwaan sotnjoukot
häntä seuraamat walkeilla hewosilla". Wedet, jotka juokse-
mat Muorien rinteitä pitkin kolmeen suureen »vesisäiliöön ja
sitte mesijohtoa myöten Jerusalemin» ja täyttämät lvasti-
meren, kylpylaitokset ja Siloan lammikot, owat ainoastaan
heittoja lutvauksia niistä autnudcu lvinoista, jotka seurauk-
sena Icsnlsen »liaailiuaantulemisesta sammuttntvat kansojen



97

jmioa. Se palatsi, jota rakennettiin Libanonilta tuoduista
cedripuista ja josta kuuillkaallineu seurue lähti humiajelulle
aikaisena aamuhetkeuä ja johoil se palasi puuottamiu pos-
kiu, heliscmiu maljaiu ja ivaahtoisinc heivoisiueusa, on san-
gen lvähäpätöinen niiden monien asuutojcu riunalla, joihin
se lesns, jota syntyi tässä joulukuussa tällä autiolla pai-
kalla, ou meidät johdattama, knn kaikki meidän syntimme
omat anteeksi annetut, kaikki meidän taistelumme taistellut,
kaikki meidän kyyneleemme tuimatut ja kaikki meidäu työmme
lopetettu.

Bcthlehemissä opin minä, cttä lehto on merkillisin
esine maan päällä. Mitähän muuta esinettä kohti on kos-
kaan tuimaan tähti miitaunut? Koko maailma liikkuu sa-
maan tapaan kuiu kehtokin liikknu. Jumala siuuatkoou kaik-
kia äitejä koko maailmassa! Kehto ratkaisee kaasojen koh-
talot. Kymmenissä tuhansissa kehdoissa on tälläkin het-
kellä niitä käsiä, jotka joko tulemat lclvittämääu armon siu-
nausta tai tatomaau kadotuksen kahleita, niitä jalkoja, jotka
joko tulemat kiipeemääu pelnstnkseu kukkuloille tai astuskele-
maan kirouksen tiellä, niitä huulia, jotka joko tulemat rukoi-
lemaau tahi lausumuau pilkkasauoja. Kehto ou merkilli-
sempi kuin hauta. Missä omat lähestymän kahdennen kym-
mencliuen ivuosisadau miehet? Istumatko ne lvaltmstui-
milla? Eimät. Seisomatko ne saarnatnolcissn, jn pnhnja-
lamoilla, istumatko uc senaatissa tai paukcissa? Eimät. He
mirnmat kehdossa. Merkillisintä jn tähdellisintä kolo maail-
man kaikkeudessa lähiuuä Jumalaa ou äitiuä oleminen.
Lordi Shaftesbury sanoi: „anna minnllc kansakunta kris-
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tillistä äitejä, miu miuä teen muutotseu yhteisknnnassa
kahdentoista lunlauden kuluessa". Älä unhota sitä kehtoa,
jossa siuua on keinntettn. Waikka se on ivanha ja kulunut,
ja maikka se olisikin heitetty johonkin ullakon tai ladon nurk-

kaau; älä unhota sitä jalkaa, joka sitä liikutti, mitä huulia,
jotka hyrmlimät sin ääressä, niitä kyyneleitä, jotka lvalui-
lvat seu päälle ja sitä uskoa Jumalaan, joka raimasi
niille tien.

Älä ylenkatso lehtoa, maikka se lesuksen kehdon ta-
ivalla olisikin tallissa, sillä olihan se kumminkin kristillinen

kehto. Merkillinen oli se kehto, jossa Martin Lutherus tvi-
rui, sillä siitä johtui tuudeuucutoista muosisadan uskonpuh-
distus. Merlillincu oli se lehto, jossa Dauiel O'Eounel mirui,
sillä siitä johtui sellaiueu kauuopuhcliaisnus, joka kiihoittaa
innostuksen hehknn niinkaulvan luin ihmisellä on silmät luke-
miseen ja törmät kuulemiseen. Merkillinen oli se lehto,
jossa Washington mirui, sillä siitä johti lolouaisen kansa-
kunnan ivapnns alkuusa. Mcrkilliucu oli se lehto, jossa
John Howard wirni, sillä siitä johtni sellainen rattans hä-
tää tärsilviin, jota ci sammn ennen tuin wiimeinen lvantila
ja hökkeli on saannt lvaloa, raitista ilmaa ja raamcitnn.
Merkillisiä oliivat ne kehdot, joissa Weslcy-weljelset, John
Knox ja John Mason wiruiwat, sillä niistä raiwasi ewan-
lclinmi tietänsä maan kansoihin. Mutta merkillisiu kehto,
missä lapsi koskaan on nukkunut tai herännyt, nauranut
tai itkenyt, oli se, jonka yli Maria kumartui ja jonka lno
tietäjät toilvat myrrhaa ja jonka päällä enkelit meisasimat.
Jos ei mitään kehtoa olisi ollnt olemassa, niin ei olisi ollnt
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mitään ristiäkään. Jos ei Bethlehemiä olisi löytyuyt, niin
ei olisi ollut mitään Golgataakaan. Jos ei olisi ollut syu-
tymistä, niin ci olisi ollut taimaasenastumistalaan. Jos
ei olisi ollut alkua, niin ei olisi loppuakaan.

Seisoessani tässä kylmässä karamauimajassa, missä
ivapahtaja syntyi jn ajatellessani mitä kaikkea hän on mei-
dän edestämme tehnyt, kysyin minä itseltäni, mitä me olemme
tehneet hänen edestänsä. „Minä en taida tehdä mitään",
sanoo joku. Joulun aikana sanoi eräs hyiväsydäminen
lvaimo muiltamille köyhille tytöille: „tehkäämme nyt lailli
jotakin Kristuksen tähden". Seuraamana pmniänä kysyi sama
ivmmo tytöiltä, mitä kukin heistä oli tehnyt. Ensimmäinen
sanoi: „miuä en taitanut tehdä paljoa, sillä me olemme niin
köyhät, mntta minulla oli kaunis kukkanen, jota olin huo
lellisesti hoidellut, ja jota suuresti rakastin, ja sen knkkascn
lvein minä kirkonalttarille". Toinen sanoi: „minä en tni-
tnnnt tehdä paljoa, sillä me olemme niin köyhät, mnttn
minä taidan lantaa lvähän, ja scntähden menin minä erään
sairaan ivaimon lno mulltamalle syrjäkadulle ja lveisasin
hänelle erään jonlulvirren niin hylvin kuiu taisin". .Mi-
täs sinä, pikku Helena teit?" Tämä ivastasi: „minä en
taitanut tehdä paljoa, mutta kumminkin tahdoin tehdä jota-
kin lesuksen tähden, ja kun en tieunyt mitä oikeastaan tai
taisin tehdä, menin minä kirkkoon, sitte kuin ihmiset ottivat
koristaneet alttarin kukkasilla ja iviherimsillä köynnöksillä, ja
pesin alttarille menewät portaat". Minä olen lvarma, että
Kristus täuä joulupäilvänä paui yhtä suurcu arlvon tämän
pienen tytön teolle kuin papillekin, joka julisti ewankeliumia
kansalle. Jotakin Kristuksen tähden!



100

Eräs hymäsydäminen mies kulki kerran muutaman
linnoitnksen ohi ja huomasi mahtisotamieheu seisoman por
tilla kylmänä, talmisena yönä, ja hän riisui päällystakkinsa,
antoi sen sotamiehelle, sanoen: „minä pääsen pian lämpi-
määll kotiini, mutta siuun täytyy seista täällä koko yön".
Sotamies kääriytyi sitte lainatakkiin. Sama hymäsydämi-
nen mies mirui kohta sen jälkeen kuolinivuoteellansa, ja unis-
saan oli hän näkeminänsä lesuksen Kristnksen tuleman luok
sensa ja hän sanoi lesukselle: „Sinulla on minun takkini".
„Niin on", sanoi Kristns, „se on sama takki, jonka sinä
lainasit minulle kylmänä yönä linnoitnksen portilla. Minä
olin alaston ja sinä maatetit minut". Jotakin Kristuksen
tähden !
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VII

Ulltsllntnn.
,„Ia minä nostin silmiini pohjan puoleen."

Hes. 8:5.

Eräänä joulukuun päimänä kello yhden aikaan jätimme
Jerusalemin ja matkustimme Damaskon portin kautta Poh-
joseen päin. Me lähestymme Veteliä, missä tikapuut olitvat
pystytettyuä maan ja tmmacm mälillä, Jakobin tmmoa,
missä niin monta unhottumntonta keskustelun pidettiin,
Natsaretia,' missä Jesus teki työtä yhdessä isänsä kanssa
puusepäntehtaassa, knuluisintn järlvcä, mikä koskaan on lvä-
reillyt tai heittänyt maahtoansa ravnalle ja Damaskoa, mut-
Mkmne katuinensa, joista yhtä kutsuttiin „oikiatsi" sekä
satoja muita paikkoja, jotta mnistnttimnt meille patriarkoista,
profeetoista, kuninkaista, etvankelistoista, apostoleista ja
Herrasta lesuksesta Kristuksesta.
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Matkallani Palestiinassa tulin ehdottomasti ajatelleeksi
sitä seikkaa, että Kristus useimmiten kulti jalkaisin. Joskus
tapaamme me hänet lvcnhecssä, ja yhden kerran ratsastaman
riemusaatossa, niiukuiu jotkut omat tahtoneet sitä nimittää,
»vaikka minun luullakseni eimät ihmisten hosinnnahuudot saat-
taueet tehdä lesuksen matkaa Jerusalemiin miksikään ricmn-
rcttctsi, kun hän istni äksyn jn uppiniskaisen clnkan selässä.
Me tiedämme, että hän tmvallisesti kulki jalkaisin. Tällai-
sen mattustukseu hnnkaluuden käfittälvät ainoastaan ne, jotka
itse omat kulkeneet sen pitkän ja wmwaloisen mntkan, jonka
Jesus knlti. Me lncmme, että Betania on kahden (engl.)
peninknlman päässä Jerusalemista. Tcrweenpuoleinen tawal-
lincn ihminen ivoi »väsymättä talvella kaksi peninkulmaa.
Mutta tuskin yksi tnhannesta ivoi kaivella Betaniasta Jeru-
salemiin tuntematta oleivansa aiwan iväsynyt. Tie kulkee
yli Öljymäen ja kulkijaa täytyy kiitvctä ylös wieriwiä tiiviit
myöteu mäelle ja taas laskeutua jyrkkäärinnettä alas, jossa
on snnri lvaimn pysyttcleytyä jaloillansa. Minä, joka olen
tottunut kaivelemaan iviisitoista ja jopa kaksikinkymmentä
ftugl.) peniukulmcia ilman wäsymättä, koettelin käwellä jon-
kun matkaa tätä tietä Öljymäelle, mutta minun täytyy tun-
nustaa, etten sellaista koetta tahdo tehdä usein; niin
ruumiiulvoimia wiisyttäwä on sellainen yritys. Ia kum-
minkin Kristus kulki namusella Betaniasta Jerusalemiin
ja palasi ehtoolla Jerusalemista Vetauiam».

Mutta Jesus maelsi myös jalkaisin Jerusalemista Nat-
mretiin. Tämän matkan kulkemiseen tarmitsimme me neljä
piimää, Maikka me ratsastimme hemofilia, joskus täyttä
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nelistäkill. Tie on peräti muorista. Niille, jotka omat
kulkeneet „Tip-Tophusetiin" Washington-wnorellc ennenkuin
rantatie sinne rakennettiin, tahdon mainita, että tämä matka
lernsalemista Natsaretiin on yhtä mmmaloinen kuin seitse-
män matkustusta Wllshingtouin muorelle. Näin macltcli
Jesus kaikille suunnille Palestiinassa. Akab, Damid, Sa-
lomo, Herodes ja Antonius matkustimat hemosilla, mutta
Jesus kulki jalkaisin. Maikka hänen jalkansa ottivat turivok-
sissa, maikka hauen jäsenensä ottivat jäykät ja hänen päänsä
iväsyllyt, »vaelteli hän ctecnftäiu sellaisissakin paikoissa,
missä ei rmmattujn polkujakaan löytynyt.

Mc koettelimme saada toisen hemosen kuin se, joka
oli ollut käytcttälvänämmc matkallamme Kuolleelle merelle,
kun lähemmin tutustuttuamme huomasimme sillä oleman
muutamia »vitoja, mntta koeteltuamme muita samansukuisia
nelijalkaisia elukoita, näimme, että kaikilla hemosilla samoin
knin niiden ratsastajoillakin oli omat Mikansa, ja me pää-
timme satuloida sen hemosen, jonka pahat puolet jo
olimme oppineet tuntemaan. Me ratsastimme alas laakson
halki ja sitte ylös Skopus-muorellc, ja kun oppaamme huo-
mautti, että nyt olimme miimeisen kerran tilaisuudessa näke-
mään Jerusalemia, käänsimme me heivoset ja lausuimme pit-
kät ja liikuttamat Mhymmset tälle maailman pääkaupungille.
Tällä muorella lantesimat ristiretkeilijmn sotajoukot, nähdes-
sään mimahduksen kaupungista, kaslvoilleusn, kiittäen jn
ylistäen Jumalaa. Täällä asettumat ryntäämät sotajoukot lei-
riin sen pmmiin edellisenä yönä, jolloin he alottitvat turmiota
tuottaman ampumisensa Jerusalemia »vastaan. Wielä mii-
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mcincn silmäys! Jääkää hymästi, Sionin muori, Morian
muori, Öljymäki ja Golgata! Saammeko koskaan enää
teitä nähdä? Emme koskaan. Maailma on niin amara,
aika on niin lyhyt ja täällä on niin paljon senkaltaista,
jota emme koskaan ennen ole saaneet nähdä, että meillä ci
ole tilaisuutta toistamiseen käydä samoilla paikoilla. Jäätää
hymästi, harmaat kalliot, kolmentuhannen »vuoden »vanha
rakennustaide ja tappelutanuer! Jää hymästi, sinä pyhä,
Merinen, ricmnisa ja nöyryytetty Jerusalem! Täältä Kid-
ronin laaksosta heitän minä sinnllc oikealla kädelläni jäähy-
mmssuukkosen. Viimeinen silmäys kaupunkiin samoinkuin
ensimmäinenkin täyttää setä ruumiin että sielun sauomatto
inalla hurmautsella.

Ia „nyt kohotin ininä", samoin kuin Hesekiel, „sil-
mäni pohjoista kohti." Siinä paikassa, missä nyt olimme,
sattui muuan kamalimmista tapahtumista, mitä raamatussa
on tenottn. Eräs lvicraantvarainen »vm»ha mies tuli kenau
iltahämärässä pellolta töistänsä totia, ja kuu hän kohtasi
siellä taksi muukalaista, miehen mmmoueusa, jotka sanoilvat
täytymänsä imettää yönsä taimas-alla, tarjosi hän heille
kodissansa yösijan. Lähellä asustelemat rosmot saartoimat
huoneen ja jättimät maimon kuoliaana sen kynuykselle ja
kostaakseen tätä tekoa niille kahdelletoista sntutuunalle leikkeli
mies maimon knollcen ruumiiu kahteentoista tappaleesen ja
lähetti kappaleen kuhunkin sukukuntaan. Tästä nousi kausa
raimoon maatien murhaajmn kumottamista ja rankaisemista;
mutta kun tämä pyyntö hyljättiin, tapettiin yhtenä ftäitvänä
kaksikymmentä tuhatta ihmistä ja seuraamana pmmänä kah
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deksantoista tuhatta. lok'ikinen paikka, mitä helvosemme
tänään tallasiwllt, oli kerran rnumiiden peitossa, ja kaikilla
teillä tultvehttmalla tulwehti wertn tästä tcnrastuksesta.

Edelleen knljcmmc me muutaman paikan ohi, missä
seitsemän nuorukaista kerran tapettiin ja näiden ruumiit
ripustettiin uuorilla hirsipuihiu roikkumaan, ci heidän omien
rikostensa tähden, »vaan kostoksi siitä, mitä heidän isänsä,
ja isänisänsä, Saul, oli tehuyt. Hcidäu ruumiitansa ei
haudattu, »vaan ne smivat roikkua hirsipuissa toukokuusta
marrasluuhun saakka. Kahden tapetun nuorukaisen äiti,
Ritspa, otti lvartioidaksccn nämä seitsemän rnumista, niin
ettei korpin nokka, sndcn hammas tai jalopeuran kynsi saisi
koskea niihin. Hän pystytti mustan teliin kalliolle lähelle
hirsipuita. Päiivällä istuu Ritspa telttinsä oivclla, ja kun
korppikotkat lähestyivät etsimään saalista hirsipuista, hyökkää
Ritspa hajalla hapsiu uiitä ivastaan ja hnrjasti huitoen
käsillänsä tarkoittaa petoliunut takaisin pesihinsä. löllä
lepää hän telttinsä lvarjossa ja on joskus aiwan nukahta-
maistllansa. Mutta sakaalin astunta kuiivissa lehdissä tai
hyeuan huohottaminen herättää hänet, ja hurjistnncenn rien-
tää hän kalliolle huutaen: „pois! pois!" ja tarkasteltuansa
hirsipnut olvatko niissä lvielä uhrit koskematta, palaa hän telt-
tiinsä siksi kunnes taas joku siifticusuhinn puoliyön pimey-
dessä tai joku pedon kiljunta »vuorilta herättää hänet uudes-
taan.

Ajatteleftpa sitä, kun äiti wartioi lapsilvainaajiensa
ruumiita koko touko-, kesä-, heinä-, elo-, syys- ja loka-
knulandet! Oi pitkää yönlvattvoomista! Maalarit owat
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koettaneet kuivata tätä tapausta lvaatteelle, ja he oluat onnis-
tuueetkin oimalliscsti tumaamaail hantan pilmissä liitelemäksi
ja panterin hiipiinisen luolastansa, mutta he eimät ole kui-
tenkaan osanneet oiteiu snttnmasti maalata Nitspa-äidin
kalpeita kasinoja, hänen mnkamuuttnnsa, hänen rajatonta
rohkeuttansa ja ääretöntä itsensä uhranmmsuntta. Taiteilijan
täytyy täyttää kaikki kykynsä kuivatessaan äitiä, joka kotona
malmoo yhden yön lapsi-mainaajansa arkun ääressä, mutta
kuka kykenisi »vaatteelle piirtämään äidin, joka joka yö knn
tenä pitkänä kuukautena lvartio kaikkia rakkaitansa, jotka
roikkuivat hirsipuussa, jylhässä ivuoristossa? Mene kotia
Ritspa! Sinä olet mannaan hyiuin mäsynyt. Sinä me-
netät järkcsi ja elämäsi näiden tähden, joita sinä kninmin-
kaan et koskaan taida saada takaisin helmaasi. Lausuessani
näitä sanoja olen melkein näkeminäni läpi muosisatojen
Ritspan mitä synkimpänä yönä kääntymän minunn Päin ja
huudahtaman: „miten rohkenet pyytää minua menemään totiin?
Minä olen äiti! Minä en ole mäsynyt. MM hyviin saat
odottaa Jumala» mäsymä» kuiu äidin. Minä hoitelin näitä
poikia, knn he lapsina miruimut riunoillaui ja minä en aijo
hyljätä heitä kuolleiuakaan. Älä häiritse minua! Tuolla
lähestyy kotka, joka minun pitää kartoittaa pois sortuneella
äänelläni. Tuolla tulee pantteri, joka minun pitää kään-
nyttää takaisin seipäälläni!"

Tiedätkö, mitä tämä tapahtuma matkani »varrelta Pa-
lestiinassa muun muassa johdattaa mieleeni? Se ei ole
mikään harivinmnen näky. Täällä Ameriikan kaupungeissa
löytyy tuhansia uhreja, mielä onnettomampia kuin äsken
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mainittu. Äitejä, joideu täytyy malmoa ja »vartioida voi
kiausa kapakan, tuon helmctin kätyrin tähden, joka on ne
elämältä kuolleina ripustanut hirsipuuhun. Odotettuansa
rappiolle jontnnntta poikaansa k:lo 12 saakka yöllä, menee
isä kenties »vuoteelle lemolle, ajatellen, että turhaa on odot-
taa kaumemmin, ja hän ehkä mielä sanoo lvaimollcusa: „mene
leivolle, äiti, ei maksa lvmlvaa istua malmeilla kaumemmin".
Mutta äiti ei tahdo mennä muoteclle. Kello on yksi jälkeen
puoliyö»; jo lähenee kahta ja jopa on pnoli kolme. Silloin
tnlee odotettu totia, hoiperrellen porstnassa. Elääkö tämä
poika mielä? Ei, hän on kuollut. Knollut isänsä lvaroi-
tuksille. Kuollut äitinsä ivaroituksille. Kuollut sille perheelle,
jonka kesknndessa hän oli kasmatettn. Kuollut kaikille jaloille
pyriuuöille, jotka kerran innostnttimat häntä. Kaksin-
kertaisesti kuollut. Ainoastaau kalmankarlvainen haanin on
jälellä siitä, mikä hän terran oli. Hän riippuu hirsipuussa
lumallltt ja ihnlistcn, ellkelein ja perkeleiden edessä. Kuo-
leman koura, joka ei tahdo päästää saalistansa, on kietonut
hänet pauloillansa. Hänen isänsä nukkuu, hänen mcljensä
nukkumat, hänen sisarensa nukkumat, muttn hänen äitinsä
lvalmoo ja martioi häntä, malmoo läpi koko yön. Sitte
kun tno onneton on mennyt muoteellcusa ja uutkuu juopu-
ueen itntn, tnlee äiti hänen hnonecsensa, kohentaa hänen
muodettllnsa, ja ennenkuin hän sammuttaa kynttilän painaa
hän sundelmnn poikansa tnrtvonncille huulille. „Mitsi et
mene lemolle, äiti?" — „Oi", sanoo hän, „miuä en ivoi
mennä lemolle. Minä olen Ritspa, joka martioin mur-
hattua".
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Mitä tekemät »valtiolliset puolueet tässä maassa täl-
laisten onnettomuuksien estämiseksi? Ne eimät tahdo lou-
kata haukkojen ja sakaalien tunteita, näiden petojen, jotta
omat hiipineet juomaftcsien hyllyille ja kirkuen häcirilvät
kuolleiden ympärillä. Usein kysellään minulta, mihin lval-
tiolliseen puolnecsen minä knulnn, ja nyt tahdon minä jul-
kaista kantani ja mielipiteeni päimän johtamista »valtiolli-
sista puolueista. Toiuen niistä on toistansa pahempi, ja
ainoa lohdutus niihin nähden on se, että ne owat jo niin
peräti mädänneet, ettei niissä ole enempää lvoimaa mätäne-
miseenkään. Se näytelmä, jota Ritspa katseli on lverrattain
ivähäinen! Hän näki edessänsä ainoastaan seitsemän onne-
tonta. Ameriikkalmset äidit näkemät tällä hetkellä seitsemän-
kymmentä, jopa tnhansin samankaltaisia. Moi, moi kuitenkin!
Ainoana lohdutnksenani tähän asiaan nähden tällä hetkellä
on se, että ulkomaalaiset raharuhtinaat omat mkeessa ostaa
ameriikkalmset polttimot. Niiden nykyiset omistajat hno-
maamat, että tuomio tästä clinkciuosta on lähestymässä
niin totta knin Inmata elää. He luomuttamat omaisuutensa
muukalaisille rahamiehille, ja kun polttimot joutuivat malta-
meren toisella pnolella asumain ihmisten käsiin, niin ci
meidän ivaltiollisilla puolueillamme ole pelkoa juomutus
juommn kaupasta, ja heidän lvalmistamissa kokouksissaan
presidentinmaalia Marten sanomat he aiwan kuin yhdestä
suusta: „päätetäcin yksimielisesti, että me aina olemme olleet
ja aina pysymme juoivutusjuomaiu »vastustajina".

Mutta minun tulee kannustaa araapialmsta juoksijaani,
ja nyt kohta tulee näkylviin Beeroth, se paikka, missä Josef



109

ja Maria kadottimat lesuksen palatessaan kotia Natsaretiin
suuresta tansallisjuhlasta Jerusalemissa. „Missä on lap-
seni?" sanoo Maria. „Missä on Jesus?" sauoo Josef.
Marmaau on hän eksynyt niiden tuhansien joukkoon, jotka
oivat paluumatkalla pyhästä kaupungista. He tiedustelemat
häntä ja settttelcmät hänen ulkonäköänsä sanoen: „hän on
kaksitoistaivuotias, malkomcrinen ja sinisilmäinen. Eksynyt
lapsi". Suuri häiriö syntyy mntkueessa. Ei mitään herätä
niin suurta hämmästystä ja liitettä ihmisten keskuudessa
kuin tieto jonkuu lapsen katoamisesta. En koskaan unhota
erästä kohtausta, joka tapahtui muutaman snnrempaa kokousta
pitäessä tmmasalla. Minun saarnatcssani astui joku saarna-
lamalle ja ilmoitti, että eräs lapsi oli kadonnut. Me jat-
koimme jumalanpalmelustmnmc, mutta kaikkien ajatukset
olilvat kiiutyueet tähäu lapsen katoomiseen. Hetkisen kulut-
tua toi muuau mies laivalle poikasin, jota oli näköjänsä
kuin pilivistii pudonnut pikku enkeli, ja sanoi: „tässä on
lapsi". Ia minä kohta unhotin saarnaamiseni, otin pojan
syliini ja sanoin: „Tässä on kadonnut lapsi, ja äiti saa
tulla ottamaan hänet minulta kohta, muutoin otan minä
hänet mutanani totia jn pidän hänet omanani". Toiset itti-
mät ja toiset nauroimnt, ja suuresta joukosta huomasin miuä
kohta lapsen äidin. Kaikkein täytyi mäistyä syrjään hänen
tieltänsä. Ihmisten hatut, hartiat ja päät eimät näyttäneet
oleman esteenä hänen tiellänsä, ja tätä nähdessäni ymmär-
sin hiukan Marian murhetta, kun hän kadotti lesuksen, ja
hänen iloansa, kun hän tapasi poikansa Jerusalemin temp-
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pelissä keskustelemassa laintulkitsijalvanhusten Shammain,
Hillelin ja Betirahin kanssa.

Minä tuon teille tänään lohdutuksen sanoman. Maria
ja Josef sanoimat: „missä on Jesus?" ja sinä sanot: „missä
on Johan, missä on Henrik, missä on Georg?" En ihmet-
tele ollenkaan, jos sinä hänet löydät hetkisen kuluttua. Missä?
Samassa paikassa, missä Josef ja Maria löysimät poikansa
— temppelissä. Mitä tarkoitan tällä? Minä tarkoitan,
että jos sinä täytät lvelmollisnntcsi Jumalaa ja lapsiasi
kohtaan, niin sinä tapaat heidät jonkun ajan kuluttua Ju-
malan maltakuuuassa. Sinä kenties sanot, että sinulla ci
ole ollenkaau mmkutusmoimaa lapsiisi. Sinä taidat monella
taivoin ivmtuttaa pienokaisiin. Kirje saattaa monien kierto-
teiden tantta tulla määräftaikkaausa, mutta jos sinä tahdotsen saada perille mitä nopeammin, niin sinä lähetät kirjeesi
sen postin mukana, joka kulkee suoriuta tietä. Samalla
taivoin tulee siuun lähettää ylös lapsiasi koskemat toiivo-
mulset suorinta tietä Jumalan istuimelle. Kuinka lauman
aikaa kulun, ennenkuin sellainen toimomus saapuu määrä-
paikkaansa? Ei täyteen miljoonas osa sekuntia. Minä
tahdon näyttää tämän todeksi. Lnpaus on tällainen: „Ennen-
kuin he huntmvat, tahdon minä mastata". Tällä tarkoite-
taan, että jo silloin, kun ryhdyt seurustelemaan rukouksessa
Jumalan kanssa, scnraa siunaus, ja jos rukous lähetetään
kello kymmenen ehtoolla tulee siihen jo mastans lviittä mi-
nuuttia mailla kymmenen. „En ne n kuin he huutamat,
tahdon minä mastata".

Sinä sanot olemasi sangen murheellinen poikasi täh-
den ja että sinä olel joutuuut ivanhaksi jn pelkäät kuolemasi
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toimon minä kuitenkin, että sinä saat tmvata hauet temppe-
lissä, taimaallisessa temppelissä. Ei ole kulunut ainoakaan
hetkeä tmtvaassa miimeisinä satana mnotena, ettei lvanhem-
mat kirkkaudessa olisi saaneet sanomia lastensa pelastuk-
sesta, niidcu lasteu, jotta mauhemftainsa erotessa tästä
maailmasta, mielä maelsimat synuin tiellä. Usein täytyy
meidän sanoa: „minä uuhotin", mutta Jumala ei ole mielä
kertaakaan lausuuut näitä sanoja. Kolmcnakymmenenä ke-
sänä ou kenties ruoho tasmanut hautakummullasi, cnnentuin
poikasi taivlltaau maanpäällisessä temppelissä. Mielä saattaa
kulua miisitymmcntä muotta, euuentuiu sinä jouatuua aamnna,
taimaan tellojen kutsuessa luuastetuita sieluja aamumessuun,
kohtaat hänet korkeammassa temppelissä, joka ei tartvitsc
lampun eitä auringon maloa, sillä Herra Jumala malmsce
sitä. Rohkaise mielesi sinä kristillinen isä ja äiti! Rohkaise
mielesi! Siellä, missä loscf ja Maria löysilviit poikansa,
saatte tekin löytää omanne, s. o. — temppelissä. Jumala
ei saata menetellä toisin. Siihen mitä hän »vnrmasti ou
luivannut raamatussa, kuuluu sekin että hän iuastaa usto-
lvmsten hartaisiin rutoutsiiu. Jos häu tämän laiminlöisi,
niin kukistaisi häu oman istuimensa, hänen palatsinsa pe-
rustukset horjuisiivat, taitvaan pavkki kieltäisi ulosmaksunsa,
nuo kolkot sanat „ei myönnetä" kirjoitettaisiin mvaruuteen,
ijantaittinen hallitus lakkautettaisiiu, ja Jumala itse joutuisi
maanpakolaiseksi. Jatka rukoilemistasi, niin sinä saat löy-
tää lapsesi temppelissä, joko temppelissä täällä maan päällä
tai temppelissä tuolla ylhäällä.

111
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Eräällä Ameriikan heinäaaivikulla yksinäisessä kodissa,
eli onnellinen perhe, isä, äiti jn lapsi. Karjan kasmattmni-
sella ja myynnillä ottivat he koonneet melkoisen snmmnn ra-
haa kotiin. Mnutnmmln yönä, knn isä oli poissa, kurtisti
eräs rosmo, jota oli saanut mihiä tästä, akkunasta huonec-
scn. Maimo ja äiti tässä kodissa huomasi rosmon ja oli
nyt aiwan alvutouna. Lapsensa muoteeu ivieressä lankesi
hän polmillensa ja rukoili kaikkien kadotettujen ja syntisten
edestä, jotka maeltamat tässä maailmassa. Kun rosmo tuuli
maimon rukouksen, ivaltasi liikutus häueu omautuutonsa,
häu mcui hnoneescn, lankesi polmillensa maimon lviercen jn
nltoi rukoilla. Hän oli tullut ryöiväämään tätä kotin, mnttn
Maimon rukoutscsta tadotcttujeu ja syutisten edestä tuli
häu ajatelleeksi omaa äitiäusä ja tämäu rukouksin, cuneukuin
hänestä oli tullut pahantekijä, ja siitä hetkestä lähtien alkoi
hän Mieltää uutta elämää. Usean mnoden kuluttua sattui
täluä maimo olemaan muutamassa suuressa kokouksessa
eräässä taupuugissa, ja puhuja, joka astui puhujalcuvalle
saarnaamaan Kristuksen emankeliumin, oli sama mies, joka
muinoin oli rosmonn tullut hcinäaalvikolla olemaan nsnu-
toon. Puhuja ja sanankuulija tunsimat kohta toiscusa. Niin
kmman ajaii jälkeen tltli mastans äidin rutoutsiiu.

Mlltta meidän on turuhtamiuen, sillä muulienajajat
ja kantajat omat saaneet käskyn pystyttää teltin yöksi Vete-
lissä. Jo on niin pimeä, että meidän täytyy luopua kai-
kista yrityksistä ohjata hewosiammc ja sen sijaan antaa niiden
kulkea, miten itse parhaiten ivoimat. Me matkaamme maa-
töllien tvälitse »vuoritietä, missä hcivosct saamat hyppiä sy-
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mänteidcn yli taltiolta kalliolle. Ptro! fttro! Tässä las'
keudumme maahan helvostemme selästä eräälle paikalle, jota
on kuuluisa raamatun historiassa, marsinkin kahden asian
tähden, jumaluusopillisen scminarin, missä Pappeja mui-
noin malmistettiin, sekä Jakobin imen tähden. lumnlnns-
opillisen oppilaitoksen oppilaita Vetelissä tntsnttiin profeetan-
pojiksi. Täällä ivalmistcltiin nuorukaisia saaruamirkaan,
ja ne joukostamme, joilla on ollut ouni saada käydä sellai-
sissa laitoksissa, tuntemat olemansa kiitolliset sentähdcn. Kii-
tollisessa ja siunatussa muistossa pidäu aiua niitä jumaluus-
opin tohtoreja, jotta minna opastimat ja holhoilimat. Minä
kiitän Jumalaa niistä nuorutaisista, jotta tulemat jumaluus-
opillisista laitoksista ottamaan maan eri osissa saarnatnoleja
hallintoonsa. Minä termchdin heitä tcrwetnlleiksi ja tehoi-
tin näitä nuorin Mcljiä puhdistamaan päältäusä aikakauden
sekä jumaluusopillisten miisasteuljeu ja ougelmoiden tomun
ja tulemaan käytännölliseksi hyödyksi kansallemme, jota tar-
mitsce anteeksisaamista synueistäusä jn lohdutusta murheis-sansa. Liian Paljon jäykkyyttä jn uneliaisuutta on mallalla
meidäu saaruatuoleissamme. Ihmiset eimät tule kirkkoon tuu-
lemaan jumaluusopillisia sanansmivanuksia, selityksiä turhan-
päilväisistä asioista, saarnoja „Pojan ijantaittisesta lähte-
misestä Isästä", erotuksesta sublapsaaricn ja supralapsaarieu
Malilla tai tuta Mcltisedet ei ollut. Totuuden nyky-
aikaisen esittämisen ja entisaikaisin esittämisen Malilla pi-
täisi olla niin suuri eroitus tuin pikajunan ja tanmva-
menheen Malilla.
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loitaknita wnosia sitten kämin kerran eräässä tehtaassa
Uudessa Euglauuissa. Ulko-oivessa oli lucttaivana nämä
sanat: „pääsy kielletty". Minä menin siitä sisälle jn tnlin

toiselle omelle, jossa oli suma kirjoitus: „pääsy kielletty."
Luounollisesti jatkoin matkaani ja tulin kolmannelle omelle,
johon niinikään oli kirjoitettu „pääsy kielletty". Tnltnnni
tästä oivestn sisälle, tapasin siellä ihmisiä, jottn parhaallaan
wnlmistiwnt nnppineuloja, hyödyllisiä nuppineuloja, mntta
ei mitään muuta kuin nuppineuloja. Monen kirkon omelle
on todellakin kirjoitettu: „ftääfy kielletty". Jotkut omat
menneet sisälle ja huomauucct sisäomessa oleman saman kir-
joituksen: „pääsy kielletty". Mutta he omat jatkaneet mat-

kaansa temppeliin ja tamnuuect meidät siellä miskelcmässä ju-
malnusopillisill miisasteluja ja puhumassa pieuistä croalvm-

suuksista opiutäsitteissä s. o. — ivalmistamassa uuppilleuloja.
Mertillisiutä Vetelille oli tumminkin sc ihmeellinen

nni, jonka latob näti maatessaan kimisellä pään-almsellansa.
Maikcaa ci olluttaan häiic» tästä kallioisesta seudusta löy-
tää koluaa pääu-alaistausa. Siellä tustiu oukaau muuta
kuin kimeä. Maan asukkaat lvetämät kuitenkin tnmalliscsti
päällyskanhtanansn päänsä jn knsmojensn yli, ja minä luu-
len Jakobin maanneen samallmsella päänalaisella. Unissaan
näki Jakob sinä yönä Herran pystyttämän pitkät, komeat
tikapuut, joiden toinen pää oli tämän lväsyneen ivaeltajau
pään pohjissa ja toinen pää oli pilmissä. Ia säteilelvät,
kuolemattomat olennot tutuvat ambra ja tultattunoistansa,
lastiivat tiiltälvät jalkansa tikapuille ja kulkimat juhla-
kulussa muta myöteu ylös ja alas.
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Minä otaksun niillä olleen siimet, sillä ramnattn lii-
mailee aina enkelit siimellisiksi olennoiksi, mutta näillä tika-
puilla kiimetessiiän täyttämät he käsiänsä ja jalkojansa, ke-
hoittaatscen meitä, joilla ei ole siipiä tiipecmään ja täyttä-
mään niitä kykyjä, jotka me olemme saaneet, luottaen Ju-
malaan, että hän nmaa meille tien. Jos me tahdomme
oikein käyttää käsiämme ja jalkojamme, niin kyllä hän pitää
huolen tikapuista. Oi, nuorukaiueu! älä odota itsellesi sii-
piä! Nämä enkelit snltimat siipensä, näyttääkseen teille,
että sellaiset eimät ole malttamattoman tarpeelliset. Muista-
koot kaikki, jotka Mirntvat sairandcn, köyhyyden tai mainon
loivilla päänalaisilla, että kiivisillä päänalaisilla enkelit oivat
Marttoina. Ne laskeutumat Harmoin untumnpntjoille. Nc
tulemat harlvoiu unessa siihen päähän, jota lepää muka-
masti.

Ihmeellisimmän kaikista musta uäki lohaunes leivä-
tessään Patmokscn kalliolla. Siinä unessa kuuli hän seit-
semän tormcn soiman ja näki koko taimaan tomeudeu siinä
saattueessa, jonka kerubit, serafit ja pääeukclit muodostilvat.
Toisen muistettaman ja ihanan unen Mi Johan Bunyan,
kun hän makasi Bedfordin Mantilan timisellä permannolla.
Hän näki pyhän taupungiu ja uiin suuren joukkueen kulke-
man sen porttien läpi, että huudahti unissansa: „minäkin
tahtoisin olla heidän jonkossansa." Kolmannen ihmeellisen
unen näki Washington, maatessaan lumen peittämällä muo-
teella Vallcy Forgessa. Silloin uneksni hän näet erään
kansakunnan »vapauttamisesta. Kolumbus makasi kankurin
päänalaisella, mutta siitä kiipesi hän niin korkealle, että hän
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taisi nähdä uuden maanosan. Demosthenes makasi puukko-
sepän päänalaisella, mutta niiden tikapuiden päästä, jotka
kohosilvat hänen päänalaisensa mierestä taisi hän nähdä ne
sunret joutot, jotta tulimat hurmaautumaan hänen kauno-
puhcliaisuudestaau. Arkmright makasi parturin päänalaisella,
mutta häu kiipesi tikapuita ylös, tuunes hän taisi nähdä
laitti Englannin tehtaat täydessä käynnissä. Akensidc ma-
kasi teurastajan päänalaisella ja kiipesi tikapuita ylös, kun-
nes hän taisi nähdä tulemat sukupolmet ivalistuueina hänen
opetuksensa kautta. lohu Ashmort makasi köyhän miehen
päänalaisella, kunnes hän taisi nähdä rukouksensa ja lvaroi-
tutseiisa tuoman Englannin tuhansille nlvuttomille pelastusta
ja ijautaittista elämää. Melkein kaikki, jotka tänään omat

kuulnisia ja etelviä liike-, ivaltio- ja lakimiehiä, taiteilijoita
ja kirjailijoita, ottivat kerran tikapuiden juurella, ja poika-
sina ollessaan makasimat he komilla päänalaisilla niinkuin
Jakobkin. Ne, jotka syntymät niin sanoaksemme tikapuiden
nenässä tahtomat lisiin mennä alaspäin, kun sitämastoin
ne, jotka omat syntyneet tikapuiden juurella ja päätänsä
lepuuttaneet kimeä masten, useimmassa tapauksessa tupcemät
ylöspäin, jos heidän unensa mnutoin on oikeaa laatua.

Minä armaan, että nämä enkelit astuimat ainoastaan
yhden askeleen kerrallansa setä ylösmennessään että alas
tullessaan. He eimät hypänneet maahan eimättä tikapuiden
hmppuuutaan. Samalla taivoin tulee meidänkin kulkea
ylöspäin. Uskosta uskoon, toisesta hyivästä työstä toiseen,
ahkeruudesta ahkeruuteen, pyhyydestä pyhyyteen, askel aske-
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leelta siksi kunnes olemme päässeet tarkoitntscmme perille.
Näin mc »vähitellen kiipeemmc kalliolta istuimen eteen.

Tänä yönnä istnin minä Vetelissä majani omen
ednstnlln jn katselin taimmsiin, jn ne olimat täynnä tika-
puita, ensiksi tikapuut piimistä, sitte tikapuut tähdistä, ja
ylös ja alas tmmaiden kantta kulti ihauuudeu, lohdutuksen
jn Jumalan enkeliä. „Totisisti on Herra tässä paikassa,"
sanoi Jakob, „ja en minä sitä tiennyt". Mutta tänä yönä
on Jumala täällä ja miuä tiedän sen!



VIII.

Keduiuien KesKuudessu.
„Sinä tiedät, kussa meidän pitää it<

scmmc sijoittaman korwessa".
4 Moos. 10: 31.

Höt olemme me maanneet Palestiinassa teltissä.
Siellä on suuria beduinityliä, joissa ei ole ollenkaan huo-
neita, sillä kolmetuhatta muotta oivat ihmiset näillä seu-
duilla asuskelleet märjätyistä nahkoista ivalmistetuissa lel-
leissä, ja kun tnulet ja myrskyt hnjoittimat näitä heidän
majojansa, niin tetimät he toisia sijaan samasta aineesta.
Noach asui teltissä. Abraham asui teltissä. Jakob pystytti
telttinsä »vuorelle. Isak pystytti telttinsä laaksoon. Lot
pystytti telttinsä lähelle Sodomaa. Telttiinsä naulasi lael-
lvaimo kenraali Siseran, annettuaan hänelle ensiksi ha-
panta maitoa, saadakseen hänet tvaipumaan sytvään uneen.
Tällä ruoka-aineella on näet nykyajan matknstajmn todis-
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tutsen mutaan sellainen ivaitutusmoima. Syrialmset sota-
joukot asuimat tettcissä. Manhan ajan sotahuutona oli:
„sinun telttiisi, oi Israel!" Paamali oli telttientekijä. Iha-nassa mcrtauspuhcessaan sanoo Icsaias kaikkien ihmisten
asnwan teltissä: hän on lclvittänyt tailvaan niinkuin peit-
teen ja pingoittanut sen kuin teltin asuttamaksi; ja Hiskia
mertaa tliolemaa teltin hajoittamiseen, sanoen: minun elä-
mäni siirretään minusta tuin paimenen teltti.

Tcltissämme Palestiinassa sinä yönä tuulin sellaista,
jota en tostnan ennen ole kuullut jn jota en »vastakaan kos-
kaan toimoisi saamani kuulla. Se oli hyenan kamala ääni
läheisestä muoristosta. Nähdessänne tämän pedon pistämän
tnrpaansa rautakalterien mälitse jossakin eläintarhassa, on
se silloin mangittu ja taitaa päästää aumastaan tukahtu-
neita nlmahduksia. Mutta irrallaan ivnoristossa ei hycnalla
ole mitään pcljättälvänä, ja siellä se antaa mapaasti tuu-
lnn komnn, peloittntvan äänensä, joka tekee yön kolkommaksi
tuin se todellisnudcssn ontnan. Tämä ääni alkaa jonkin-
laisella ulmonnalla, ja loppu siitä mimahtaa hemosen hirnun-
taan. Se ilmaisee uhkarohkeutta ja moimaa, ivercnhimon
jn kuolemaa.

Ilokseni taidan sanoa, että useimmat seudut Palestii-
nassa omat ivaftllnt petoeläimistä. Leopardit, jotka Jere-
mian kertomuksen mukaan, eimät taida muuttaa »väripilkku-
jansa, omat kadonneet, ja jalopeurat, jotka muinoin olimnt
niin yleisiä jn joita profeetat kirjoitnksissaan täyttämät jul-
muuden ja mihan kuivauksina, omat lvetäytyneet syrjään,
sitte luu he omat saaneet tuntea ruudin »vaikutuksen, jotahe
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hirweästi pelkääivät. Mutta useimmissa tapauksissa on
Palestiina senkaltainen kuiu se alkujansa on ollnt, lukuun-
ottamatta muutamaa metallilautaa, tuota siivistytsen pää-
suonta, jota kulkee Jerusalemista Natsaretiiu, Natsaretista
Tiberiaau ja Tiberiasta Damastoon.

Täällä niinkuin muuallakin näen saman taistelun ole-
massa-olosta. Kun joku lammas tai heivoncn kuolee, niin
jo miiden minuutin kuluttua pimenee ilma kotkista, jotka
rientämät sammuttamaan nälkäänsä kuolleen elukan jäännök-
sillä. Nyt ymmärrän merkityksen lesnksen sanoista: ~Kussa
raato on, siihen kotkat kokoontumat". Kotkat elämät usko-
mattoman korkeaan ikään. Ne saattamat tulla iviidcnkym-
menen, kuudenkymmenen jopa joskus sadantiu lvuodcn »van-
hoiksi. Tästä saamme selityksen Dalvidin sanoille: Sinä
tulet nuoreksi uudestaan kuin totta. Kerran näin erään
lammasten paimenen tantaivail jotakin takkinsa peitossa, ja
ihmetellen, mitä hänellä siinä mahtoi olla, kysyin oppaal-
tamme, mitä sillä paimenella oli kannettmvana. Opas liias-
tasi: „Hän kantaa pientä karitsaa, se ci ivoi itse seurata
laumaa näin kylmällä ilmatta". Samassa huomasin karit-
san pistälvän päätänsä paimenen helmasta, ja minä sanoin :

tässä on meillä nähtäwänä lesman kertomus Jumalan hel-
lyydestä — „hän ottaa karitsat syliinsä ja kantaa niitä
helmassaan".

Muutamana päilväuii puolenpmtvän aikaan, mattns-
taessmnme erään kylän ohi, näin snnren ihmisjoukon
erään huoneen ympärillä. Minä kysyin rahtimieheltiimme:
„mitä merkitsee tämä,Dawid?" Hän ivastasi, että jokn oli siellä
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äskettäin kuollut ja useiden pmivien kuluessa käymät uaa-
purit suremien luona itkemässä heidän kanssansa. Tässä
tapaamme raamatnssa mainitun taivan: itkeä itkeivmsten
kanssa. „Ia monta juutalaisista oli tullut Martan jn Ma-
rian tykö lohduttamaan heitä heidän iveljensä tähden". Muu-
tamana aamuna ivarhmn kuljimme erääu hautausmaan ohi
ja haudoilla oli uoin lviisikymmentä itkclvää Maunoa, kaikki
mustissa tvaatteissll ja he lvmteroimat tomasti: „Oi, las-
tani!" — ~Oi, puolisotaui!" — „Oi, isääui!" — „Oi m-
tiäui!" Meille kerrottiin, että mmmot käymät haudalla
hymin ivarhmn ensimmäisinä kolmena aamuna hautaamisen
jälkeen ja sitte kerran miikossa koko muodeu kuluessa. Näh-
dessäni päitvän koittaessa nämä maimot, johtui mieleeni
emankelista Lnukkaan sanat: „muntamat maimot tulilvat san-
gen marhain haudalle".

Me tulimme uyt Jakobin kmmolle, joka on knuluisin
ja merkillisin kmmo histooriassa, se knn näet oli tuon ivan-
han patriarkan oma, josta se on nimensäkin saanut, ja kun
Jesus sen ääressä istuessaau puhutteli samarialaista mai-
mon. Hienosti sataa tuhutteli, kun laskeuduimme alas he-
mostemme selästä, ja oppaamme, joka ryömi lähteelle nil-
jakkaiden kiivien yli, luikahti sekä oli kauhuksemme mähällä
pudota kaimoon. Minä mittasin kaimon yläreunan jn huo-
masin scn oleman kuusi jalkaa lelveän laidasta toiseen. Hei-
nää, pajuja ja orjantappurapensaita kaslvoi sen ympärillä.
Oppaamme heitti kaimoon muutamia pieniä kimiä, ja siitä
ajasta päättäen, jota kului ennenkuin timet ehtimät pohjaan,
oli tailvo hymin symä, ei kuitenkaan niin symä, kuin se kerran



oli ollut, sillä jota piiimä hcittelemiit matkustajat siuue ki-
iviä, ja maikka kmmo Maundrelliu aitana oli satakuusitym-
mentä jalkaa symä, on se nyt ainoastaan miisikahdeksatta jal-
kaa. Niin uteliaat omat ihmiset tutkimaan tätä tmmoa, että
eräs kattcini Andersson kcnan kuimana muodenaikana laskeutui
sinne, maikka se yhdestä kohti oli niin ahdas, että hänen
täytyi ojentnn kätensä pystyyn päänsä yli päästäkseen poh-
jaan. Sinne mennessään pyörtyi hän ja mntasi pohjassa
kaiman aitaa tainnutsissn, tunnes hän mihdoiu useiden tnn-
tien kuluttua siksi mirtosi, että taisi jatkaa matkaansa ylös.

Se ci ole, niinkuin muut tnilvot, maahan kaiivcttn,
Maan se on taivallansn »vesisäiliö, johon sadeivesi kokoontua,
ja tähän seikkaan miittaa Icsus pnhnessaau samarialaiselle
mainiolle pelastuksin kaimoista, lulvatcn antaa hänelle,elä-
ivätä mettä", jos hän sitä rukoilisi, s. o. sellaista mettä, jota
yhä mirtaa lähteen suouesta, eroitukscksi tämän kailvon me-
destä, jossa oli ainoastaan sndelvettä.

Mutta mintähdcn kaimoi Jakob tämän lvcsisäiliön
sinne, kun siellä ilmankin oli kyllitsi kaimoja ja lähteitä?
Mintähden ryhtyi Jakob niin mmmaloisecn työhön, että hän
rupesi taiivamaan tailvoa kenties kahden sadan jalan sylväksi,
maikka hän mnutnman minnutin matkan päästä olisi saanut
kylliksi mettä toisista lähteistä luähäistä palkkiota mastaau
tai teutics ilmaiseksikin. — Jakob oli älykäs mies. Hän
tahtoi saada itselleen oman kalmonsa. Riitaisuuksia ja so-
tia saattaisi syntyä toisten heimojen kesken, ja mcsilvarat
saattaisimat loppua, ja näidcu maarojcu pelosta tarttui hän
lapioihin ja kuokkiin.
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Kun älykäs Jakob halusi itselleen oman kaiivon, opetti
hän meille samalla, ettemme tarpeettomasti olisi riippumat
toisista, Maan sen sijaan luottaisimme itsiimme niinhymin
ruumiillisissa kuin hengellisissäkin asioissa. Raajarikkona on

sinulla oikeus olla lähimmäisistäsi riippuma, mutta jos Ju-
mala on antauut sinulle hymäu termeydeu, tcrmccn järjen,
kaksi silmää, kaksi konnaa, kaksi kättä ja taksi jalkaa, on hän
silloin tehnyt sinut tykenewäksi olemaan toisista riippumat-
tomana, häntä itseänsä lnknunottamatta. Jos hän olisi aiko-
nut sinut toisista riippmvatsi, uiiu olisi häu luouut uauhan
tvyötmstesi ympärille sidottmvaksi kiinni juhoutiu toiseen ih-
miseen. Mutta nyt olet sinä saannt järtcsi muodostaatsesi
omia päätelmiäsi, silmät löytämään oman tiesi, torwat wa-
litsemaan oman musiiktisi ja kädet taistelemaan omia tais-
telultasi. Koko maailmaa kaikkeudessa on olemassa ainoas-
taan yksi olento, jonka neuwoa sinä tarwitset, ja tämä olento
on Jumala. Hauki itsellesi oma kmmo ja Jumala on sen
täyttäwä. Kowerra se maikka kahden sadan jalan sylvyiseksi,
jos niin waadilaan. Kama sitä kynälläsi, mittapuullasi,
lapiollasi tai raamatullasi.

Lyhyenä saarnaajatoimeni aitana en koskaan ole teh-
nyt mitään Jumalan, kirkon, maailman, perheeni tai itseni
hywätsi, muutoin knin että se on tapahtuuut ivastoin ih-
misten neuwoa ja ainoastaan seuraamalla jumalallista joh-
datusta. Jumala tietää kaikki, ja mitäpä silloin hyödyttäisi
neuivon hakeminen ihmisolennoilta, jotta niin mähän tietä-
mät ja ymmärtämät. Minä luulen, että, kuu Jakob alkoi
kaimaa tätä tmlvoa, jonka lvieressä me tänä päimiinä is-
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tuimme, ihmiset kokoontnimat hänen ympärillensä ja sanoi-
mat: ..turhaan työhön sinä nyt ryhdyt, kun niin paljon on
mettä saatamana Gerissimin ja Ebalin muorien juurilla sekä
tuolla laaksossa!" „Totta puhutte", mustaa Jakob, ..mutta
otatsntaamme, että naapnrini mnnttuisimnt mihamiehitseni
jn tieltäisilvät minnn noutamasta mettä lvuoren juurelta,
mitä silloiu tekisin ja mihin silloin perheeni, karjani ja pai-
meneni tunvautuisimat? Eteenpäin siis tnotat ja porat,
tuukcutukaa uäidcu kallioideu läpi, niin että pääsen riippu-
mattomaksi kaikista, paitsi häntä, joka täyttää pilwien lei-
lit! Minnn täytyy saada itselleni oma knilvoni!"

Nuorukniueu, tvältä iviinilasia, sikareja, paperosseja
sekä hulvimlltkoja suuuuutaisin ja ratenua itsellesi oma huone,
hanki itsellesi oma wciatcwarasto ja tule omaksi pankkiirik-
sesi! .Milinlluhan on ainoastaan iviiden sadan dollarin tu-
lot ivuodessa", sauouee joku. Käytä silloiu neljäsataa dolla-
ria ylöspidoksesi, kymmcuen prosenttia eli iviisitymmentä
dollaria johoutiu hywääu tarkoitukseen ja jälellä olelvat tvii-
sitymmeutä kaiwaatsesi omaa kaiivoasi. Tai jos sinulla on
tuhauum dollarin tnlot wnodessn, niin täytä kahdeksan sa-
taa dollaria ylöspidoksesi, kymmenen prosenttia eli sata dol-
laria johonkin hywään tarkoitukseen jn loppnscitanen nlknat-
sesi kaiwaa oman kalmoasi. Suuriu liutu, mitä koskaan on
ilmassa liidellyt, on haudottu yhdestä munasta ja suurin
omaisuus johtaa alkunsa yhdestä dollarista.

Millä luulcu, että silloiu, kun Jakob alkoi kaiwaa tätä
kaimoa, oli kuima lvuodeuaika, niiukuin nytkin on, ja joku
tulee häucu tykönsä, sanoen: ..Otalsuppa nyt, Jakob, että
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sinä kaimat tämän kaiivon Miisitymmentä tai kaksi sataa jal-
kaa fymäksi, ja siihen ei kumminkaan tulisi mettä, etkö sil-
loin Pitäisi yritystäfi mielettömänä?" Ihmiset, jotka tutki-
mat tai jotka katselimat Gerissimin tai Ebalin muorilta
sanomat kenties nauraen: ..Tuolla on Jakobin kmmo, ja
tuo suuri kolo muoressn on omansa kumaamaau miehen
mielettömyyttä". Jakob Masiasi: „Ei koskaan ole ollut ole-
massa ainoaakaan kumoa, ei Palestiinassa eikä muissakaan
maissa, joka ei lvalmiiksi tultuausa euuemmiu tai myöhem-
min olisi täyttynyt pilmistä tulemasta medestä ja tämäkään
kaimo ci marinaan tcc poikkeusta. Useidcu kuukausien ku-
luessa sen jälteen, kun Jakob oli saanut tnimonsa tuntoon,
kulti ihmisiä sen ohi jn pilkallisesti hymyillen katselimat tuotn
miesivanhusta, sillä tailvo oli yhä tuimana tuin tnttilnn-
pohjn, joka oli kolme tuntia ollut tulella. Mutta muuta-
mana ftäimänä alkoi itätuuli puhaltaa, suuria sadepisaroita
lankesi maahan, pilmet aivastivat mesisäiliönsä, ja sateisena
ivuodenaikana ivirtmli Mettä knusi iviikkoa yhtä mittaa, ja
neitoset tuliivat kalmolle tyhjinc astioillensa ja kautoilvat ue
pois täysinä, tmncelit joimat altaista ja olilvat tyytymmset,
Mettä kalmossa oli alussa pari kolme jalkaa, ivaan mähitel-
lcn kohosi mesi, niin että sitä oli kaksikymmentä, miisikym-
mentä ja lopuksi kaksi sataa jalkaa symältä, ja kaikki lähellä
oleskelemat beduinit ja ohikulkijat huomasilvat nyt, että Ja-
kob oli älykäs, knn hän oli hautkiuut itselleen oman kaiivon.
Islamiini, sinun tehtäviäsi on kaimaa itsellesi oma kaimo,
ja Jumalan asia on täyttää se. Tee sinä melmollisuutesi,
ja Jumala on tekemä omansa,
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Paljon on puhuttu „hylviistä onuesta", mntta ahke-
roilla ja uhraalvmsilla ihmisillä on melkein mua hymä onni.
Anna ivaan ihmisten nauraa sinulle ahkeruutesi ja säästii-
iväisyytesi tähdcu; sinä päimänä, kun olet saanut knimosi mnl-
nliikfi jn mettä täyteen, on sinun muorosi nauraa.

Tältä kuuluisalta kalmolta väemme kaksi muorta ja
näiden muorien mälillä laakson, jossa suurin ihmisjoukko,
mitä tostaau täällä maan päällä on yhdessä mieltänyt ju-
malanpallvelustansa, oli koolla — noin miisi sataa tuhatta
ihmistä. Toisilla puolen kohoaa kahdeksansataa jalkaa kor-
kea Gerissimin muori ja toisella Ebalin muori, edellistä
tutsutacm siuunutsen- ja jälkimmäistä kironkscn-lvuoreksi.
Josuan käskystä seisoi kuusi sukukuntaa Gerissimin muorella
ja luki siunaukscu ulille, jotka pitimät lmntäskyt, ja kuusi
sukukuutnn Ebalin muorella luki kirouksen niille, jotka rik-
komat lmnkäskyjii ja Miisisataa tuhatta ihmistä seisoi laak-
sossa ja huusi ~Ameu" niin painawasti, että itse maan pe-
rustusten sauotaan malvahtaneen. ..Sitä eli usko", sanonee
joku, ..sillä nämä mnorcnhuiput oivat kahden (Engl) peni-
kulman matkan päässä toisistansa, ja miten taisi ääni sil-
loin knulull toiselta kukkulalta toiselle?" Tähän ivastaan
minä, että maikka Muoreu huiput omatkin kahden penikul-
man päässä toisistansa, ou toiseu muoreu juuri ainoastaan
puolen penikulman päässä toisen juuresta, ja sukukunnat
scisoimat lvnoren rinteillä, ilma oli selkeä ja kaikuun näh-
den oli tämä sunri lnonnon näyttämö niin oimallincn, että
äänet aiwan selmästi saattoimat kuulun toiselta muorella
toiselle, jonka seikan matkustajat omat todeksi todistaneet



miistkymmentä kertaa miimeisiuä miitcuätymmenenä »vuo-
tena.

Taidammetos inielessämme kumuilla jotakin suuren-
moisemftaa ja micltäjännittämämpää klliu mikä tapahtui
näidcu muorieu riuteillä ja Malisessa laaksossa, kun tätä
mmhtelclvaa jumalanpalmclusta pidettiiu, ja tuhanuct äänet
huusimat Gerissimin muorclta: ..siuuattu olet sinä kaupun-
gissa, siuuattu pellolla, siuuattu ou siuun ruumiisi hedelmä
ja sinun maasi hedelmä ja sinun karjasi hedelmä; siuun
eläiutesi hedelmä ja siuuu lammaslaumasi hedelmät, siunattu
ou siuun korisi ja sinun tähtcesi!" setä tuhannet äänet lvas-
tasiivat Ebalin ivnoreltn: ..Kirottu oltoou, jota lähimmäi-
sensä rajan siirtää! Kirottu olkoon, joka laskee sokian ek-
symään tiellä!" jonka jälteen moimalliscna jylinänä jokai-
selta tuumanlcmeydeltä maata alhaalta laaksosta kaikui tuo
sana, jolla hurskaat maan päällä lopettamat rukouksensa ja
kirkastetut tmwaassa ylistyswirtensä: ..Amen! Amen!"
Tälle tapahtumalle tmtawat wertoja »vetää ainoastaan tulc-
wat ajat, jolloiu kirkot, musiikkiakadcmiat ja kouscrttisalit
eiivät enää riitä uiillc suurille joukoille, jotka lveisaaivat
Jumalan ylistystä, ivaan puistot, iuuorien rinteet jn laak-
sot täyttyivät riemuitscivistu joukoista, jolloin tnitn lvaStaa
ivnoreltn ivuorelle, samoin kuiu se teki Gerissimin ja Eba-
lin lvälillä, jolloin rikkaus, lviisnus, Mäkclvyys, kunnia ja
ylistys omistetaan Inmalalle ja Karitsalle, ja Amen on
kaikuma aimaukuiu kosken tohina.

Me jattmnmc inatkaammc ja tulemille Siloon, joka
on hämimiyt kaupunki eräällä kummulla. Sen ympärillä
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ou tarjalaumoja, olimilehtoja ja miinitarhoja. Täällä kaa-
tui manha Eli istuimeltansa, kun hänelle tuotiin surulli-
nen sanomn poikansa kuolemasta. Elämä ei ole silloin
sunriarivoinen isälle, tun hänen poikansa oivat joutuueet

kadotukseeu ja onnellisempi oli Eli. joka sai kuolla sumalla
hetkellä kuu surusauoma saapui häucu kormiiusa, kuin näillä
manhenuilat, jotka lasteusu ritosteu ja syuteiu tähden »vael-
tamat elämiin läpi, sydämet murtuneilla, tunnes he saamat
nähdä lastensa majoolvan yhä symemmällc tnrmioon. Täällä
on läsnä isiä ja äitejä, jotta harhateille joutuneiden poi-
kiensa tähden katsoisitvat kuolemaa tcrwctulleeksi pelastajaksi.
Ia jos täällä ou läsnä tnhlnajaftoikia, joiden Manhemmat
omat kaukaua täältä, uiin kumartakaa päänuc uöyrään katu-
mukseen ja rukoutsccu, ja tämän jumlllanpalmeluksen päätyt-
tyä rientäkää suoraan sähtölcuuätinasemalle salaman nopeilla
siiwillä lähettämään manhcmmillenne se iloinen uutinen,
että te olette käiiutynect pois harhatciltäune. Lakatkaa tal-
laamasta mauhempninne sydämiä, ennenkuin seuraamat nel-
Molmatta tuutia ou kulunut! stääuuy Jumalaasi, siuä tuh-
laaja poika!

Minä olen saanut monta monitnistn kirjettä, joissa
on minulle kirjoitettu tähän suuntaan: „Minu» poikani on
siellä tcidäu kaupungissanne; me emme ole saaneet hänestä
mitään tietoja kauknnn aikaan; me pelkäämme, että jotakin
surullista ou hänelle tapahtunut; etsi hänet käsiisi ja lausu
hänelle joku hymä sana; hänen äitinsä on aiwan toiwotou
hänen tähtensä; »ne olemme lähettäueet monta rntousta hä-
nen tähtensä Jumalalle". Mutta mitenkäs minä taidan et-
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siä halita, jos hän ei ole täällä joukossamme? Missä olet,
poikani? Oletko täällä snuressa salissa tällä hetkellä?
Missä olet? Ojenna kohta kätesi! Minnlla ou siuulle sa-
nomia kodistasi. Isäsi murhehtii siuun tähtesi ja äitisi
rukoilee sinun edestäsi. Jumalasi kutsuu siuua. Tahdotko
todellakin odottaa siksi, kunnes Eli lankec tuoliltansa kuoliaana
maahan, ja se svdäu, jota lvastam» sinä nojauduit lapsuu-
dessasi, lakkaa sykkimästä? Täytyykö knulla ijankmkkisuu-
dessa kerrottaman, että sinä murhasit hänet? Oi Jumalani!
Marjele tästä ouuettomuudesta.

Lähellä Siloa on Geban tasanko. Kun tämä ivanha
kaupunki oli kukoistiiksessaan, pidettiin jota muosi Geban
tasangolla tanssiaiset, jolloin kaupungin tyttäret, torwien ja
helisewicn cymbalien kaikuessa, tanssilvat tuhansien katsojien
edessä. Mutta aina maailman alusta altain eilvät mit-
kään tanssiaiset ole päättyneet niin merkillisellä taivalla, kuin
juuri nämä. Eräänä yönä, kun muutamissa näistä tans-
siaisista ilo oli ylimmillään, hyökkäsi näyttämölle kolmesa-
taa benjamilaista, jotta olilvat piillcct lvnoncn takana ja
puiden suojassa. Ne eilvät tulleet turmiollisessa mielessä,
he halusilvat lvaan perustaa oman kotinsa, mutta kuu nai-
set heidän omassa maassansa olilvat tapctnt sodassa, otti
heistä tutin näistä tytöistä omaksensa sen, joka häntä miel-
lytti ja kantoi hänet hallitsijattarcksensa kotiinsa, suureen ko-
meaan asuntoonsa, sillä nämä kolme sataa benjamilaista
olitvat perineet koko kansakunnan rikkaudet.

Kun tänään Silon läheltä katselemme Geban tasan-
koa, jolla tytöt tanssiivat sinä yönä sekä sitä wuorensolaa,
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jonka yli benjamilmsct kantoimat morsiamensa, ajattelemme
me sitä maata ja niitä oloja, joissa me elämme, ja jolloin
sellainen tapahtuma on ailvan mahdoton. Hiljaisessa ystälvä-
piirissä rukouksia ja siunauksia lausumalla aletaan nyt alvio-
liitot ja samalla kertaa piirretään pyhät lupaukset muistoon
tmivaassa, ja tällä taivom alkaa kaksi kuolematonta olentoa
käsi kädessä matkan, joka ei ole piiättylvä ennen kuin kuo-
lema eroittaa heidät. Rinnatuksin matkalla elämän läpi!
Rinnatuksin haudassa! Rinnatuksiu tmmaassa!

Tänä chtoona, miimeiseuä ehtoonamme ennen kuin eh-
dimme Natsaretiin, pystytämme me telttimme kaikkien aiko-
jen kuuluisimmallc taistelutantereelle — Esdraelouiu tasan-
golle. Mitähän ajatteli rauhan ruhtinas kulkiessaan tätä
tasankoa matkallansa Jerusalemista Natsaretiin? Täällä ei
kasma ainoankaan kukkaista, jotka eimät polmcutuisi niistä
knkknsistn, jotka kerran imilvät kaatuneiden nrmcijmn Merta.
Tuskiu ou siinä jalan lelveyttäkään mantn, jonkayli eilvät sota-
ivannut olisi mieriucet tai jota eimät Heinoset olisi polkeneet
kaimoillansa. Tämä tasanko ulottuu Mälimerestä lordaa-
nille; Tabor, Gilboa ja Kannel silmäilemät sitä. Sen yli
tulivmlec muutamina Mlloden aitoina Kisouiu puro, joka
kerran mci Milkanansa Siseran sotajoukot. Tappelu oli
marraskuussa, jolloin mctcorisateet lanteemat, niin että täh-
tien kulussaan sanottiin ryhtyneen sotaan Siseraa mastaan.
Tämän tasangon yli ratsasti Ichu, ja kannncnlaisten sota-
mannut, joiden pyörien rumpuihin oli miikatteita kiinnitetty
niittimät kuoleman saaliita tuhausia minuutissa. Tämän
yli ricusimät Daivid ja Josua, Gottfried jaRichard Leijona-
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mieli, Balduin ja Saladin. Tasanko ei ole ainoastaan
kuuluisa muinaisista sodista, maan mielä merkillinen siitä,
että raamatnssa sanotaan situreu ratkaiseman tappelun maa-
ilmanhistooriassa tapahtuman täällä - tappeluu Harma-
geddonissa.

Tällä tasangolla ja sen läheisyydessä taisteltiin ker-
ran tiimas taistelu, jolloin pyhä risti, johon Jesus sanot-
tiin ristiinnaulitun, kohotettiin lipuksi kristityn armeijan
rintamaan, ja kun tänä yönä ummistin silmäni teltissä
Esdraelonin tasangolla — ou näet olemassa seikkoja, jotka
me paremmin taidamme nähdä ummessa silmin kuin aivo

silmin — alvautui eteeni tämä kauhea sota. Muosisadan
lopussa huudahti Saladin kahdeksankymmenen tuhannen rat-
sumiehensä etupäässä: ..Eläköön Jerusalem! Eläköön koko
Palestiina!" ja kaikkien täytyi Mäistyci syrjään näiden san-
karien edestä, kumminkaan ei ilman hurjan taistelun. Muu-
tamassa Paikassa joutui satakolmekymmentä kristittyä nsean
tuhannen rmlvoisan mahomettilaisen saarrokseen. Kokonai-
sen päimän tekilvät nämä sata kolmekymmentä kristittyä an-
karaa tvastarintaa tuhansille lvihollisilleusa. He tarttumat
uuhin teihäisin, jotka ottivat antaneet heille kuolinhaaman
ja, temmattuansa ne omista rinnoistansa, heittimät ne wi-
hollisiansa ivastaan. Tappelua jatkettiin siksi, kunnes kaikki
kristityt yhtä ainoaa lukuun ottamatta olimat kaatuueet, ja
tämä lviimeiucn istncn ratsullansa huimi sotatapparallansa
oikealle ja tvasemmalle, kuuues hauen ratsuusa miimein kaa-
tui miekan lämistämänä. Silloin teki ratsastaja ristinmer-
kin ja hnokasi miimciscn hentäytsensä, saatuansa paritym-
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mentä leihäänftistoa rintaansa. Kohta sen jälteen päättyi
tämä ratkaisema tapfteln. Histoorian kirjoittaja kuwailee
sitä, runoilija laulaa siitä, maalari piirtää sen kankaallensa,
ja kaikki aikakaudet ihmettelemät tätä samaista taistelua
puisen ristin tähden, jolla Jesus sanotaan heittäneen hen-
kensä. Tässä sekaantuu toisiinsa perkeleiden riehunta ja en-
kelien riemu. Toisella puolen tuhansia kaatuneita kristityttä
ja toisella puolen tuhansia kaatuneita muhamettilaisia. Tuli-
siu oli taistelu ristin läheisyydessä, jota Ptolemmsin piispa
heilutti ilmassa. Ptolemms itse oli kuolcttamasti haalvoi-
tettu, ja tnn hän mihdoin mnipui hengetönnä maahan, tem-
pasi ristin Lyddan piispa, kohotti sen korkealle uudestaan
ja hyökkäsi eteenpäin mielä ankarampaan ja hurjempaan tais-
teluun, jossa miekka oli miekkaa ivastaan, ja missä tappa-
rat ja kuolettamat keihäät kalisimat pirstautuueitn kilpiä mas-
ten. Hcmosia ja ihmisiä loitoi kuoliaana mieretysten tais-
telutantereella. Puuristi, johou kristittyjen sotajoukot oli-
lvat katseensa kiinnittäneet, alkaa nyt kukistua; ja se tutis-
tuukiu. Kristittyjen sotajoukkojen ivalitus ristin ivmpuessa
kaikuu moitollistcn mnslemien rieuulhilntojm yli. Mutta
ristin lippu ainoastaan näennäisesti kukistui. Voitollisena
liehnu se pilmissä tänäkin Päiivänä. Miisisataa miljoonaa
sielua, aikakauden moimallistnta sotajoukkoa seuraa sitä, minne
se maan miittaa maanpiirin yli ja ylös tailvaalliseen kor-
keuteen. Kahdennellatoista muosisadalla se näytti kukistu-
man, mutta yhdeksännellätoista muosisadalla on se moimal-
tmmpana mertllustumana kunniasta ja moittoriemusta, ja
tämän lipun merkitys on suurempi luin minkään muun li"
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pun, ottoonpa se sitte koristettu kotkau, jalopeuran, karhun,
tähden tai puolitnuu tumalla. Seu lvoittomertin, jonka
Saladin tallasi jaltmusa alle, kohotan minä tänään kristit-
tyjen rilvien eteen. Risti! Risti! Sen kanta on kiinnitetty
siihen maahan, jolle se tuottaa maftahduksen, sen huippu
miittaa ylös tmlvaaseu, jonne se tahtoo teitä johdattaa, ja
sen poikkipuolinen puu on ojennettuna kuin kaksi kättä, kut-
sumaan kaikkia maailman kansoja autuuden runsaasti katet-
tuun pöytään. Lanlee poltvillesi sen juurelle! Luo silmäsi
sen uhriin! Manno sille ikuinen uskollisuus, ja kuu tämä
tuskan ja riemun mertauskulva on silmiemme edessä, silloin
huomaamme, miten mähäpätöisiä ne pienet ristit omat, joita
meitä kutsutaan kantamaan ja sitä suuremmalla ilolla me
niitä kannamme.

Ennenkuin nukun tänä ehtoona muoteellani lellissäni
Esdraelonin tasangolla, joka nlottuu Mälimerestä Jorda-
niin, ja Kisonin joen hyrmllessii unimirttä minulle, tuntuu
minusta mman kuiu kuulisin sotajoukkojen kokoontuman tais-
telemaan maailman »viimeistä taistelua. Edustajia Ame-
riikasta, Europasta, Aasiasta ja Afrikasta on täällä koolla,
koko taimas ja koko hellvetti omat täällä, ja Aftollyon mus-
tan hemofen selässä johtaa pimeyden sotajoukkoja, ja Jesus
istuen lvalkean hemosen selässä johtaa malleuden sotajouk-
koja, ja miuä kuulen rumpujen pärinän, tykkien jyskeen ja
torwien rmliniin. Ia lvielä kuulen jytinän miljoonien
joukkojen peräytymisestä, ja sitä seuraa neljäntoista miljoo-
nan ihmisen rinnasta kohoama, riemuhuuto, johon laitti
maan ja tuimaan sotajoutot yhtymät taitamien cymbalien
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säestäessä: Tämän maailman maltalunnat oivat tulleet
Herran ja hänen Kristuksensa omiksi, ja hän on hallitsema
janlmlkisesta ijantmkkiseen.
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IX.

Mel! ltlllllrien sellduillll.

Ia hän tnli Natsaretiin, tussa hän laswatcttu oli.
Luutt. 4: 16.

Erittäin sikeästi nukuin muine yönä eräässä katooli-
sessa luostarissa. Tämä olikin ensimmäinen yö, jonka nu-
kuiu huoneessa sitte Jerusalemista lähdettyämme, ja meidät
otettiin yhtä ystälvällisesti ivastaan, kuin paami kardinaa-
lillensa olisi otettu, jos he olisiwat sitä tietä matkanneet.
Edellisenä iltana käskimät herttaiset luostarisisaret sadan tir-
tassilmäisen araaftialaisen lapsen laulamaan minnlle, ja
näiden lauln ilahntti ininita suuresti. Tänä aamnna mc-
llen luostarinportaille katselemaan koko Palestiinan kauniinta
kanpunkia malkoisine kaltkikimi-rakennukstnensa. Mikä on
tämän kaupungin nimi? Natsaret, historiallisesti kuuluisa
Natsaret, ylsi niistä kolmesta paikasta, jotka jokaisen lris-
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tityll matkustajan tulee nähdä, sillä jos he eilvät ole käy-
neet Natsaretissa, Betlehemissä ja Jerusalemissa, niin
syystä saatetaan sanoa, että he elivät ole nähneet Palestii-
naa. Näissä kolmessa kaupungissa mietti se Jesus lapsuu-
tensa, llnoruutensa ja inichnutensa ajan, jonka tähden lviisi-
tymmentä miljoonaa ihmistä olisi maadittaessa alttiit an-
tamaan henkensä joko mestauspölkyllä tai mirtojen aalloissa
tai myöskin leimuamalla polttorolviolla.

Suurehko manha kaupunki on Natsaret, maikka emme
ottaisi sen pyhiä muistojakaan lukuun. Etupäässä ou se
puhdas, jota armostelua ainoastaan Harmasta itämaisesta
kaupungista ja kylästä taidetaan antaa. Sen naapnritan-
punki Nabbus on rnokottomimpia mitä koskaan olen näh-
nyt, maitta sen etemimpänä teollisuutena on saippuan lval-
mistaminen. Mutta kaikki saippua miedään maasta pois.
Kenties Natsaret uäytti tatvattoman puhtaalta tänä aamu-
na, kuu sadekuurot olilvat juuri koettaucet kumikauhtauaimme
ftätewyyttä ja pilmieu käskystä lähettäneet tullvehtimalla
mettä kaupiinkiin-tulomme edellisenä päimänci. Natsaretissa
on aikojen kuluessa taisteltu ankaroita taisteluja, ennenkuin
se joutui israelilaisten mallasta muhamettilaisten ivaltaan
ja muhamettilaisten mallasta kristittyjen maltaan. Merkil-
lisin näistä tappeluista tapahtui Napoleon Bonaftarten joh-
dolla, kun kaksituhatta ytsisata ranskalaista moitti »viisikol-
matta tuhatta turkkilaista. Suurin Ranskanmaan pojista
maelteli samoja katuja pitkin, joilla Jesus lvaelsi lähes tol-
mekymmentä muotta. Edellistä seurasi matkallansa Wenä-
jän lumimyrskyt ja Egyptin ivmivat, jälkimmäistä taas
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maau ylislysmcisllt ja laimaau ilohymiim. Tälliä kaupuuli
on sitä paitsi lumoaman »viehättämällä pailalla, miidentoista
mäen testessä. Luonnon Juinala, joka myöskin on raama-
tun Jumala, ou uähtciivästi uiin muodostanut tämän laak-
soa, että se saisi olla erillänsä muusta maailmasta miuä
kolmena lnerkillisimpänä mnositymmencuä, joiden kuluessa
Jesus kasivoi lapsesta mieheksi, sillä kolmesta neljättä muo-
dcstmisa maan päällä käytti hän kolmekymmentä »vuotta
malmistnaksecn tärkeään tehtämäiinsä. Eikös ole tämä le-
sllksen esimerkki maltaama nuhdesaarna monelle, joka pitää
pitkiä malmistllsmuosiansa johonkin toimeen kirkou eli mal-
tion palmclukscssll turhaan tuhlattuna aitana? Useimmat
unorukaisistllmme tahtomat lytätä lmmavsa mesille, ennen-
kuin ne omat täysin malmiit, ja tästä seuraa, että niiu mo-
net jo ensimmäisessä myrskyssä joutumat haaksirikkoon. Tyydy
alhaisempaan asemaan riennoissasi siksi, tuunes olet saamat-
tauut kylliksi kokemusta ja taitoa tyetäksesi hoitamaan tär-
keämpää toiuta. Pysytteleydy hymänä oppilaana siksi, knn-
nes taidat tnlla hylväksi opettajaksi. Tyydy oleskelemaan
Natsaretissa siksi, tunnes pystyt kamppailemaan lainoppi-
neiden kanssa Jerusalemissa. Kolmikymmenmuotisen mal-
li» istuksin jälteen taidat siuä sitte kolmena muoteua saada
toimeen enemmän kuiu useimmat ihmiset koko elinaikauausa.
Nämä pienet miittaukset annau minä teille siinä toimossa,
että ue olisiwat teille hyödyksi maallisissa pyriuuöissänllc
maikka minä etusijassa tuiteukiu toiwou, että te malmistau-
t uisitte tulemaa elämää marteu.

Jesus mietti lapsuutensa ajan Natsaretissa ja sen ym-
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paristoilla. Siellä ou „pyhciu ncitsyu lähde" jolle Icsus
luaclsi äitinsä mnkana ja taluttamalla. Tämä ou aiuoa
lähde mainitnssa kaupuugissa, ja ou ollut sellaisena kolme
tuhatta muotta. Tänä aamuna täymme sen äärellä, ja me
näemme äitien tuleman sinne lastensa kanssa nyt niinkuin
muinaisinakin päiminä. Kaikkina aikoina ja kaikissa maissa
on maimolväti saanut tehtämätsensä meden kantamisen. Tn-
sinoittain seisoo ivmmoja tämän lähteen äärellä, odottaen
muoromisa, saadakseen täyttää ämpärinsä. Lähteen ympä-
rillä on oliimilehtoja, missä ihmiset puhelemat keskellänsä,
ja lapset, päässä tmkalvarjostimet, suojaksi,.pahoja silmäyk-
siä" Mllstaau, kisaamat puiden marjossa sekä »vaimot sini-
sissä, punaisissa, miheriäisissä tai malteissa puivuissa kulke-
mat edes takaisia mesiastiat päälaella. Luullakseni otti Ma-
ria useimmiten pikkn lesuksen mukaansa, sillä kotona ei ol-
lut ketään, jota olisi hoidellut tätä, tun manhemmat olilvat
löyhät, ettei heillä ollnt Maraa palkata palmelijan. Luullak-
seni ei ollut ainoataau näistä ympärillä olemista »viidestä-
toista mäestä, jonka ympäri ci Jesus olisi käystennellyt, ci
muoaakaau muoreu sylveuuystä, jota hän ei olisi tarkastel-
lut, ei mnoatalaau lintua, jonka nimeä hän ei olisi tietä-
nyt, ci ainoaakaan tutkasta, jota häll ei olisi tuntenut.

Tämän näemme hänen saarnoistansa. Kunkin saar-
uamiehen sanoissa huomaamme me piirteitä hänen aikai-
semmilta ikälvuosiltansa. Se, mitä poika näkee seitsemän
ja seitsemäntoista muoden mälillä, tetee häneen pysymmsen
maltututscn. Apostoli Pietarin saarnatessa olemme melkein
näkeminämme talamerttoja, joilla hän nnornndessaan har-
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soitti kalastajan tointa. Amokscu julistaessa emlnstnksian-sa, olemme melkein kuuleminamme lammaöteu määtimiseil
iliistä laumoista, joita häu pieueuä ftoitascua paimensi. Ia
mestarimme saanioissa ja puheissa näemme sclmästi iviit-
tautsia rauhallisesta pikkukaupungin elämästä Natsaretissa.
Perheet siellä kaslvattimat ja ruokkimat tauanpoitasensa, ja
sittemmin hundahti Icslls: „lerusalem, Jerusalem! tuiuka
usein minä tahdoin koota sinun lapsesi, niinkuin kaua tokoo
poikansa siipeinsä ala!" Kesän kaluttua oli häu nähnyt
äitinsä «ivaaman «vaatehuoneen, missä koit lentelimiit ja oli-
lvat turmelleet maatteita, ja tämä tapaus on hänen mieles-
sänsä, luu hän sanoo kokoontuneelle ihmisjoukolle: „Älkäii
tamarata kootko maan Päällä, kussa koi ja ruoste mitä rais-
kaamat." Lapsuudessaan oli hän tntustuuut monenmärisiin
kauniisin kukkasiin, ja meitä ei ollenkaan ihmetytä, että hän
muorisaarullssaau lausui: ..katsokaa kukkasia kedolla." Kun
hän muulmnllna päimänä oli eräällä mäellä, missä nyt on
Neby Ismaelin hautapatsas, kuullut peltopyyn, lauluras-
taml, kotkan, kurjen ja korpin siipiensuhiuan, uiiu ei ole
ollenkaan ihmeellistä, että hän mmnitnssa saarnassansa sa-
noi: „latsokaa tmivaan lintuja!" Natsaretissa ja seu seu-
duilla on paljon kameeleja. Ajatuksissani olen näkeminäni
niiden astuskelclvan mutkikasta tietä Esdraeloniu tasangolta
Natsaretiin. Jesus tuusi ne hymin ulkonäöltä eikä hänelle
olleet tuntemattomat pienet hyönteisetkään, joita hän oli äi-
tinsä nähnyt stimilöimän ivesi- ja mmtoastiasta. Siis
meistä ei ole ihmeellistä, että hän, nähdessään miten tar-
kasti farisealmset oliivat mälttäminänsä pieniä syntejä, maikka
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he funna snivaitsiwat, huudahti: „te sokeat taluttajat! te
tuurnitsette hyttysen ja kamelin te nielette."

Poikasena oli Jesus uähuyt, miten paimenten lampaat
olilvat joskus hämmentyneet, ja lisäksi lvielä lvaras tuli ja
julkeasti tahtoi anastaa mnutamia lampaita, ivaikta ci ai-
noakaan niistä ollut hänen omaisuuttansa. Olkoon men-
neeksi, sanomat molemmat rehelliset paimenet, tämä asia
saadaan pian ratkaistuksi, kuu toineu menee toiselle haaralle
ja toinen toiselle ja maras kolmannelle. Hylvät paimenet
kntsulvat nyt kumpikin lampaitansa, ja ne rientämät samassa
omistajmusa luo, ja maras ei saa ainoaakaan lammasta
tulemaan luokseusa, maikka häu miten hymänsä houkuttelisi.
Eipä ole ihmeellistä, että Kristus kaumau ajau perästä seu
jälkeen muutaman terrau, tahtoessaan selittää olemansa hymä
paimen hengellisellä alalla, sanoo: „ja kun hän omat lam-
paansa päästää ulos, täy hän heidän edellänsä, ja lampaat
senraamat häntä, sillä he tuntemat hänen äänensä. Mutta
ei he muukalaista seuraa, maan pakenemat häntä, sillä ei he
tnnne muukalaisten ääntä." Nämä mäenrinteet someltuilvat
hymin lviinirypäleiden »viljelykseen. Suurilla ymmyrkäi-
sillä silmillänsä oli Jesus picueuä poikasena usein nähnyt
maanluiljelijäin puhdistaman ja hoiteleman lviiniköynnötsi-
änsä. Tuo tuostakin leikkelemät he otsia terämällä ivcit-
selliinsä. Jesus kysyy muutamalta: „mitsi teette näin?"
„Sitsi, sanoo maanmiljelijä, että nämä oivat tuimuneita
otsia, ja ne omat enemmän haitaksi tuin hyödyksi, ja sen
mnotsi leikkaan minä ne pois." Sitte leikkelee maanlviljeliä
mielä sieltä täältä nuoria mesojakiu. ~M utta", sanoo Ie-
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sus, ~cimäthän nämä oksat, joita te nyt leitkelctlc, olc tui-
wnneita, mintähden sitte teette niin?" Ia maanmiljelijä
lvastaa: „Mc leikkelcmme nämä pois sentähden, että suurem-
mat oksat smsitvat enemmän nestettä ja tasmaisimat ruu-

saammiu hedelmiä." Eipä siis ollut ihmeellistä, että Je-
sus saaruassaau sauoi: „Minä olen totinen miinapun ja
minun isäni on peltomies. Jokaisen otsan minussa, joka ci
kanna hedelmätä, hän karsii pois, ja jokaisen luin hedelmän
kantaa, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedel-
män." Ei kukaan maalaiselämään perehtymätön olisi tai-
tanut lausua tällaisia sanoja.

Kaikissa Kristuksen saarnoissa ja puheissa ou luou-
nosta lmnatnita kumauksia. Se kyyhkyucu, jota Icsusta
kastettaessa lordmuu minassa laskeutui häucu päänsä pääl-
le, ci suinkaan ollnt ensimmäinen kyyhkynen, jonka hän oli
nähnyt. Sillä, jota on seissut Natsaretin ympärillä ole-
milla mäkilöillä, on myös ollnt cnvara ala edessänsä, josta
on luoinut ottaa knmauksiansa. Minnn ymmärtääkseni tämi
Jesus aiuoastllau yhden kerran Wälimeren rannikolla, mutta
minä selkeänä aamnna hyttiänsä taisi hän tiimetä Natsaretin
kunnahille, mistä hän länteen päin katsellessaan näki Wäli-
meren, Pohjoseen päin lnmen peittämän Libnnouin ja kan-
tana idässä ja lonnciassa Gilboan muoreu, Taboriu ja Gi-
leadin setä etelässä Esdraclonin tasangon, jonta halki eilen
tuljimme maltallamme Natsaretiin. Eipä siis olekaan ih-
meellistä, että hän, muistaen näitä muoria, joita hän lap
suudessaml oli nähnyt, myöskin oli malinuut sellaisen pai
tan puhujalnmatseusa, pitäatseusä mertilllsimmän muorisaar-
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nansa. „Koska hä» »äki kmlsa», astui häu ylös lvuorcllc."
Ia kun hän tahtoi eriksensä seurustella Jumalan kanssa
„otti hän Pietarin, laakofti» ja loha»nekseu ja lvei heidän
erinänsä korkialle wnorelle."

Tämä natsarealaiuen nnorukaine» ilmestyi soivitta-
maan inaaillllan syntejä, oikasemaan sen hullutitksia, cstä-
iliää» ja i»asc»tamaa» se» jillmimksia, walistai»aa» sen pi-
meyttä ja yillpäröimään tätä »»aa» palloa taiivaallisella
tirktalldenloisteella. Kaikkina aitoina on ollut maalms-poi-
lieu tehtälvänä parantaminen, innostamme» ja pelastamme».
Niitä tulee asioimistoihimme, raatihuoueisimme, sairaaloi-
himllle, oppisaleihimme ja saarnatuoleihimine. Ne asuilvat
Natsaretissa cnuenknin tuliwat Jerusalemiin. Jollei tätä
jotaivuotista lilaalaistulmaa olisi, niin kaupunkimme lväsäh-
tyisiwät ja saattaisiwat koko suivu» cn»e»aikaisee» peritä-
too». Rajaton yön walwominen, terwcydelle wahingollisct
puwut, liiaksi rasitetut ruoalisulatuselimistöt ja muutoinkin
cpäteriveellinen kaupuugiu elämä olisiwat moittamattomina
esteinä ihmiskuunau edistymiselle, mutta Natsaretiu laak-
soista ja lvuorilta tullvehtii yhä terlveyttä ja silveellisiä »voi-
mia Jerusalemiin, ja maaseutu ou pelastauut kaupungin.
Nelu Hmnpshircn, Virginiaa ja Georgian ku»»ahilta oivat
Wcbster, Clay ja Henry W. Grady lasleutuuect ja hur-
manneet kanlloftuhcliaisuudellaan toko Auicriika» ka»sa». It-
sinkcrtllisista as»n»oista Viassachusetts'issa ja Maryla»d'issa
omat sellaiset ihmisystämät t»i» Gcorge Peabody ja Wil
liai» Corcorall lähteneet. Syrjäisistä maalaismajoista tn-
lilval Alldrem lacksou ja Abrahm» Lilleol» ohjaamaan ja
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ratkaisemaan fansaknnnan kohtaloja. Aurankurjessa, seftäu-
pajassa tai lnaaseutnjen kauppapuodeissa omat Ameriikan
kanpimkie» suurimmat miehet poikasina työstcnnelleet. Mel-
kein taitti, jotta owat olleet hyödytsi ja siunaatseksi lilina-
lalle ja maailmalle, oivat en»e» ler»salel»iin taloansa asu-
neet Natsaretissa.

Mutta surulliuen tosiseikka on, että melkein jokainen
maalms-poita saa totea samallmsta kohtelua kaupungissa,
kuin lesns sai kokea lernsalemissa. Maikka näitä nyt ei
tosin lämistetäkiiän umiloilla, niin on kuitenkin olemassa
toisellllisia kidutuskoncita, jotka aikaansaamat yhtä symiä
haalvoja knin nanlatkin. Mielä täniiki» ftäiivänä harjoite-
taan ristiinnaulitsemista kaikissa kaupungeissa ja kaikilla ka-
duilla. Historia moi kertoa tuhansista uhreista joka lvuo-
den osaksi. Oi kuitenkin, miten surkeasti me niitä rnute-
lemme jyteiden myllynrattaiden mälissä! Kanpunticnime
lvelmollismls olisi pitää parempaa huolta näistä pojista ja
nuorukaisista, jotka uiihiu suorani» »malta muuttamat. Ne
ansaitsemat hoitelemista. Moni niistä on yhtä jalo, tuin
sekin poika, joka terran manhenlman meljensä kanssa kiipesi
mnntamaan kirkontorniin. Mitään ivaaraa aaivistmnatta
menimät nämä iveljekset muiltamalle torltista ulkoneivalle
hinenpäälle, k»n saillassa hinenpää taittui ja molemmat
pojat putosiivat. Manhempi heistä tarttui käsin toiseen hir-
renpäähän ja nnorempi sai kätensä kiinni meljensä jalkaciu,
ja kun ensinmmnittu ei jaksanilt kiimetä hirrelle niin kan-
lvlln tuin meljensä riippui hänen jalassansa, sanoi nnorempi :

„luho, minä hellitän käteni; sinä saatat pelastaa, mntta



144

sinä et moi tiimctii hirrelle »ii» kaulva» kui» »lilla riip»»
jalassasi; suutele luiuitu ftuolesta»i äitiäni ja pyydä, ettei
hän minun tähteni ole harmissaan; hymästi uyt!" Hän
hellitti kätensä ja musertui pudotessaau niin pahasti, ettei
takaa» taimuit t»»tca hä»tä. Monta sellaista sankarillista
poikaa tnlee Natsaretista. Kohdelkoon Jerusalem heitä hy-
lvi»! Kamua» aikaa sitte tuli eräs herra käymään muuta-
massa Saksau maa» ko»lussa, ja hän knmarsi nöyrästi po-
jille. Opettajan kysymykseen, miksi hän niin teki, ivastasi
»vieras: „El»me moi tietää mitä suuria miehiä näistä poika-
sista kerran saattaa tulla." Samassa wäliihti loiste mun-
tama» pojan silmistä. Kuka oli tämä poika? Se oli Mar-
tin Lutherus. Matkallansa kontuun knlki eräs voita mun-
taman ome» ohi, jo»ka edessä istui rampa lapsi. Ohime-
liclvä poika sanoi: „mitsi et nicnc koulu»»?" „Mi»ii ole»
rallipa cukä se» m»otfi moi päästä kouluun," mastasi lapsi.
„Minä tahdoll kantaa sinua selässä»! koul»»»," sanoi ensin
mainittu, ja miu tetitiu häu jota ftäilvä siitä lähtieu. Kuta
oli tämä jalo poika? Sitä en tiedä. Kukas oli sitte ram-
pa, jota hä» kantoi? Se oli Robert Hall, koko kristikun-
nassa tmlluisatsi tullut saaruaja. Parempi on antaa Nat-
saretista lernsalemiin tulemille pojille hopearaha tuin risti.

Mainittuna Io»luluu»-aamutta lähdettyämme Natsa-
retistä näimme mattamme marrclla erään punseftän työ-
hlto»ce», jota oli samallai»c» kuin sekin, missä lesns työs-
kenteli, manhcmillaksi tultuansa. Minä kurkistin huoneesen
ja nm» siellä masaroita, sahoja, höyliä, ivintilöitii, ruuivi-
penki», mittaftttli», talttoja, kumeita y. »l. puusepän tarme-
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kaluja. Eikös ole ihmeellistä, että hän, jota muodosti maan-
pinnan, kerran työskenteli höylällä! Hän, joka maanjäris-
tyksen kautta halkoi muoret, työskenteli taltalla. Hän, joka
alvasi maan rotkot, määnsi lvintilää. Hän, joka lähettää
salamat, takoi masaralla. Häv, joka kaimoi maltamerellc
sijan, sytyttää aamnruskou maan päälle ja saattaa pnoli-
yön tailvaan hulmuamaan pohjaisenpalosta, rakenteli aktn-
nankehiä. Minä en ymmärrä tätä, mntta uskon sen kui-
tenkin. Eräs epäilijä sanoi kerran muutamalle elähtäneem-
miille pappismiehellc: „en tahdo uskoa mitään, jota ei tai-
deta selittää." ..Oikeinko totta?" sanoi pappi, te ette siis
usko mitään, jota ette taida selittää. Olkaa hylvä ja selit-
täkää minulle, mintähdcn inuntmnilla lehmillä on sarivet,
mutta ei kaikilla?" ..Sitä eu juuri tarkoittanut, sanoi epäi-
lijä, maan tarkoitukseni oli sanoa, etten usko mitään, jota
en ole nähnyt. „Te ette siis nsko mitään, jota ette ole näh-
nyt," jatkoi pappi. „Onko teidän ruumiissanne selkäranka?"
„On," sanoi epäilijä. „Kuinta sen tiedätte?" kysyi pappi.
„Oletteko koskaan nähnyt sen?" Salaisuutta lumalau il-
mestymisessä ihmisluontoon en taida ymmärtää entä selit-
tää, mutta minä uskon sen. Olenpa oikein iloinen siitä,
että on olemassa niin paljon asioita, joita emme taida kä-
sittää emmekä selittää, sillä siten jää ainakin osa ijankaikki-
suuden selitettämätsi. Jos me tietäisimme laitti asiat täällä,
kadottaisi taimas pian taiten armonsa silmissämme. Eimät-
tös ihmiset ole mielettömiä, jahtaillessaan alinomaa sitä.
että he eimät ymmärrä täitten, mitä Inmata sanoo ja te-
kee. Mtä hylvivhä» saattaisi aakkosia opettelema lapsi ftul
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lahtaa itkemään, k»» häll ei ymmärrä kartion lohko-osia.
Oleskellessamme tässä maailmassa, olemme me ainoastaan
pienten lasten luokalla, taitamatta lvielä lukea ijankmkkisuu-
deu kirjakokoelmia, joiden käsittämiseen tnskin pääenkelintään
eteivimmät lymyt riittämät. Niitähän merkitystä olisikaan
»»eldan mielestämme tmlvaalla, jos siellä maailman kaik-
keuden keskustassa, missä kaikki sielunkykymme oivat tuhat-
kertmsesti laajentuneet, emme tietäisi enempää knin täällä
alhaalla, missä me ainoastaan pintapuolisesti taidamme
nähdä ja käsittää asioita.

Parin tunnin kuluttua saalvumme Galilean lanpun-
tiiu, Kanaan, missä Jesus äitmensä oli kcrra» eräissä
häissä. lesilkse» äiti — maimomäki aina ensiksi älyää täl-
laiset asiat — hnomasi, että hääivarat olimat aiman riittä-
mättömät, ja rauhoittaakseen pcrheenemäntää, joka oli kut-
sunut enemmän Mieraita, kuin Nlliltittamaksi hankitut marat
myönsiivät, kertoi hän tämän lesnkselle, joka kohta otti hoi-
taakseen isännöitsijän toimen tässä tilmsnudessa. Ia hellcy-
den ja säälimykscn miiniryftäleestä pusersi hän sata kaksi-
kymmentä kannnll iviiniä, jossa ei ollut tippaakaan alkoho-
lia, sillä jos niin olisi ollut laita, niiu olisiwat ivieraat
tulleet yhtä juoivuksiin, kuin kumernöörit, senaattorit, ken-
raalit ja liikemiehet olimat pari wuotta sitte, miettäessään
muutamaa satamuotista juhlaa Nem-lorkissn. Eroitus Kn^
nnnssa nautitun munin ja Nem-lortin keinuissa käytetyn
munin mälillä oli siinä, että Herra malmisti edellisen mu-
nin ja perkele jälkimmäisen. Me laskeuduimme alas rat-
suiltamme ja tarkastelimme mnntamia niistä mesiastioista
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Kailaassa, jotta tarun mutaan sanotaan olelvan samat as-
tiat, missä Herra muutti weden wiinitsi. Mitattaessa huo-
mattiin uiideu olelvau kahdeksantoista tuumaa lelveät tai-
dosta laitaan sekä yhdeksäntoista tuumaa sylvät. Ehdotto-
masti tulimme ajatelleeksi tätä melkoista wiiniwarastoa —

sata kaksikymmentä kamma. Mintähdc» »ii» paljo»? Eh-
teiipä joku km»»» olisi kylliksi riittänyt täyttämään puuttu-
ivan tarpeeit, sillä eihän toki cmännöitsijä liene niin suuresti
erchtyuyt laskiessaan tarwittawien wiiuiwarojcll määrää.
Kokonaista satatatsitymmcntä tanuua ! Mitähän he tetiivät
jäännöksellä? Herra tiesi k»M, mitä hän teki. Näiden kah-
den nuoren oli nyt alkaminen omaa talouttausa, heidän tu-
lonsa olilvat luähmset, ja tämä suuri lviiuimarasto oli uyt
hyMiiäu tarpceseli heille joko kellarissa säilytettäivätsi tai
myylälvätsi. Tässä juomassa ci ollut strykuiniä eikä mnita
myrkyjä, ja kosta Herra oli sen malmistannt, niin taidet-
tiin s.tä kauivemlninkin säilyttää. Hä» luo järiviä, joiden
mesi kestää muositnhansia, eikö häu sitte lvoisi luoda juo-
maa, joka Pysyisi kelmollisena neljä tai »viisi »vuotta? Ai-
kojeu kuluessa toilvou joukun keksimän keinon sekoittaa lvii-
nirypäleen mehua uiiu, että se kestää muosikausiu, tarwitse<
liiatta nihe» mähäätääu lisätä tuota kirottua alkoholia. Ia
tuta cnenutlä» mc nautimme sellaista miiuiä, sitä sellvem-
mäksi tulemat aimot ja sitä termeemmäksi matsa. Ia silvu-
mennen tahdon tässä mainita erään merkillisen seikan lviime
matkaltaui. Mi»ä matkustin Italian, Kreikan, Egyptin,
Palestiinan, Syrin» ja T»rti» halli, ja kumka monta juo-
pnuutla ihmistä lmilctlc lama»ilec»i »äissä »laissa? E»
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aiuoaataa». Meidän kristityissä maissa on keksitty erään-
laatuille» juoma, jota Kristus ei malmistauut.

Minua ilahuttaa, että Jesus oli läsnä näissä häissä,
ja ollessani miimc joulukuussa Kalinassa oliu uäkeivinäni
tätä samaa juhlaa uudesti mietettämän. Iö oli lelvittänyt
maippansa kylien ja seutujen yli. Iljalla oli päässä lcis-
tama turbaaui ja tuttatichkura, ja hänen pukunsa tuoksusi
sliitsutukscsta ja taumcrtista, joita haj»-ai»eita itämaiset
tausat erittäin snosimat. N»odelniestc» ja huiluilla, rum-
illuilla, törmillä ja lukitsemilla tulisoihduilla lvarustettlljc»
soittoaiekkoje» scuraanlana lähtee ylkä morsiame» kotia. Saat-
toseurat kohtaamat toiscasa. Morsiamen ja nuodeneitien
soihdut sckaautllwat yljä» ja »uodemieste» soihtilihi». Mor-
sian on malkeassa pnmussa, ja halien huntuusa ci aumastaan
peitä hänen kasmojnnsn, lvnnn toto hänen ruumiinsnkin.
Hänen pukunsa on niin kallisarmoinen, tuin isän marat snin"
kin omat myöntäneet hankkia. Hänen seuraajillansa on kaikki
kalleutensa päällänsä ja ivieläpä lainllkallenlsia lisäksi, mutta
heidäu persoouallineu hempeytensä himmentää kalliiden ki-
ivien loisteen, sillä itämaiset naiset omat miehättämämmät
kuin muideu maiden naiset. Ruusunpuna on heidän pos-
tillansa, timantinloiste heidän silmissänsä, heidän pitkät
suortnivansll omat synkät kuiu yö, ja aamun lviehättämm-
syys seuraa heidän askeleitansa. Kun yljän ja hänen saat-
toscuruecnsa soihdut alkamat näkyä, kuuluu huuto morsia-
men kodista: „He tulemat! Olkaa malmiit häntä mas-
taanottamaan! Katso ylkä tnlee! Menkää häntä mastaan!"
Kll,i nämä talsi saattoseunlctta kohtaamat toiseusa, silloiu
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kaikiin tanlpurinieu Helillä, laatujen sälvelcet sckaautumat
toisiinsa ja molemmat seurueet yhtymät yhdessä »vaeltamaan
yljän kotia kohti, missä he kohtaamat kolmannen joukkueen
morsiamen ja yljän ystälviä. Sitte astumat he hääsnliiu,
taussi alkaa, ja omet suljetan». lesils käytti sm»allaista
tapausta »vertauksenansa, kuiu «illaksensa sitä riemua, jonka
rmktuessa pelastetut maan päällä saamat kohdata Herransa,
tun tämä tulee pilwien seppelöimättä, suuressa artvossa ja
kunniassa sekä tnomiopmmän jylinän seuraamana. Katso!
Tuolla tulee hän, ylkä, alas tailvaan korkeudesta! Rientä-
käämme kaikki terlvehtämään häntä, sillä minä knulen tuo-
miopäiivän hnudon kaikuman: ~K atso ylkä tnlee! Menkää
häntä mastaan !" Niiden pettyneet toimeet, jotka omat lai-
minlyöneet mastaanottaa kntsumnsta elvankeliumin hääate-
rialle oivat merratut omeen, jota nopeasti sulkeelituu. Kuu-
les, miten se kääntyy saranoillansa. Myöhään! Omi on
suljettu!

Mutta meidän on kiiruhtaminen, sillä minä en mj»
sulkea silmiäni tänä ehtoona, ennen knin muorenharjanteetta
näen Galilean meren, jonka rannoilla me ensi sunnuntaina
saamme »viettää jumalanpalmelustamme ja jonka kirkkaalla
»vedellä me seuraamana aamuna saamme tehdä pnrjehdus-
matkan. Me matkaamme nyt maiteimpia jyrkänteitä ylös
koko Palestiinassa ja kiifteemme autuuden muorellc, jonka
huipulta Jesus piti merkillisimmän muorisaarnansa. He-
inoset kaalaamat pollviansa myöten multatasoissa ja rämei-
sien seutujen halki, missä kaiviot ftnnttuivat kiivlii jota as-
keleella, »ii» että mäsyneel elukat tuo tlwstakin pysähtymät,
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tmi pakoitattc meitä kulkemaan näissä seudnissa." Mutta
etccupäin kulkee tuiteukin mattamme halti muorenrinteiden,
missä monenlaiset kukkaset tuhansissa Mareissansa kesän ai-
kana upeileiuat. Eteenpäin yhä kuljemme, kunnes mihdoin
mustalla basalttikalliolla laskeudumllie lnaahan hemosteulmc
selästä ja tiipeemme korkeimmalle hnipulle, mistä eteemme
lemiää niin ihana näkyala, että melkei» limleminc itse a»-
tunksicn mudostllnee» pilmiksi, laaksoiksi ja hopcmuvälkky-
miksi aalloiksi. Terme teille, Galilea» lmiorct! Terme si-
»ullc, Ge»esaret! Korteinipaaa ylhäällä ja evin sillnään
pistämä on Safed, sama ka»pu»ki, johon Kristns miittasi
mnorisaarvassansa, sa»oe»: „Ei sitä ta»pu»tia taideta pei-
tettiin, jota muorella o»." Mnpärillälii tällä autuuden muo-
rella on tylliksi kallioita, joille Moidaan pystyttää kortein
saarnatuoli, mitä maailma tostaa» o» »ähnyt. Nii», tämä
cmki» korkei» p»huja»paikta. Se kohoaa yli aja» ja ijau-
taittisullde». Hattiulaatso, täuiän muorelt ja Galilea» me-
ren mälillä, o» pyöreä tasaato joho» maan luonnolli-
set piirteet olimat mman kilin kntsunect kaikkia kansoja tule-
maa» ja klmlemaa» lesuksen pitämän sellaista saarnaa,
jossa oli encmnlä» odottamattomia nutisia kuin kaikissa muissa
saarnoissa yhteensä, mitä maa» päällä o» pidetty. Niide»
mielestä, jotka hmttä tällä paikalla tnuliluat, o» manuaali

hänen saarnansa ollnt mastalanscena kaikelle, illitä he ennen
olimat kuulleet, lntcnccl tai hamainnect. Maailman käsite
nntnlldesta oli oll»t tälnn: Autuaat omat röyhkeät; autu-
aat omat ylpeäl; auluaal omat lu»»otlomal; aul»aat omat

IN^)
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ne, jotka saamat kaikkea, mitä Maa» halaamat; a»t»aat omat
filuret sodankälvijät; antnaat omat lvainoojat; autuaat omat
Herodeksia, Caesarin ja Akabin kaltaiset miehet. „Ei! ei!
ei!" huutaa Jesus uiiu komalla ääuellä, että se kaikuu yli
näiden kallioiden, halki Hattinlaatson alas jaspisivärisee»
mereell toiselta puolen ja safiirisiniseen Mälimereen toisella
puolen, yli Eurooftnn, yli koko maailman, kunnes nämä yh-
deksän autuutta oivat kicrtäueet koko maapallon ympäri:
autuaat omat hengellisesti lvmlvmsct, autuaat omat itkelväi-
set, autuaat owat uöyrät, autuaat oivat isooivmset, autuaat
oivat laupiaat, autuaat omat puhdassydämiset, autuaat omat
rauhantekijät, autuaat omat mninotut, autuaat omat pilkatut.

Näetkös, miten pyhä maa ja pyhä tirja oivat tois-
tensa täytteenä? Masenunalla kädellänsä loi Jumala maa-
ilman ja oikealla kädellänsä kirjoitti hän raamatun. Ia
sen mukaan, kuin me tutustumme Palestiinaan, tulee raa-
inattnmmetin meille todellisemmaksi ja ihanammaksi. Men-
neiden aikojen snnrin kirja! Tulcmicii mkoje» smui» tirja!
Kirjallislluden k»»i»gas !



X.

PurjeljdusmnlKll Wilenn merellä.

Ia hän astui haahteen ja istni :ue
rellä, ja laitti lnnsa oli maalla meren ty-
könä, Mark. 4: 1.

On maanantai-amiin Palestiinassa. Purjehties-
samme Geuesaretin sincrtämää pintaa, kangastaa tä»nä tai-
»vaalle, niin että olcmmc näkeminämme Genesaretin piiäm-
mekin päällä. lärlvi on kolmetoista engl. penikulmaa pitkä
ja kuusi penikulmaa lemeä. Ilma on niin kirkas, että mat-
kan pitnndesta huolimatta luulisi moiman heittää kilven toi-
selta rannalta toiselle. Tekisi mieli otaksumaan, että tämä
ihana järmi olisi hopeakehrillä laskettu alas tmivaasta, missä
se on ollut yhteuä osana siitä lasimerestä, josta Johannes
puhuu Ilmestyskirjassansa. Galilean meri ou kuusisataa
jalkaa symä symeunys, jouka halki lordanimirta juoksee,
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lemiää ja lelvähtää hcttise»; sillä lordaui juoksee Pohjosesta
päilt pieneen järmeen ja lähtee siitä sen etelä päässä, niin
että tällä järivellä on sekä kehtonsa että hautansa. Sen
maitoinen kehto on Hermonin muoreu lnmikinotsissa, mistä
joki alkaa, ja sen hantana on Kuollut meri, johon se juoksee.
Italiaa Como, Gencmerjärmi Slveitsissii, Loch Lomond
Skotlannissa ja Winnepesaukee Ameriikassa omat suurem-
mat; mutta Geuesaret on suurin Helini, mikä koskaan on
pilmien sonnista tipahtanut, ja joko me niinkuin edellisenä
pmivänä pystytämme leirimme sen rannikolle tai rukoi-
lemme sen kristalli-alttarin ääressä tai nimine sen aalloissa,
missä tamallinen kylpy o» yhtä j»hlalli»en kuin kaste, tm,
niinkuin nyt, istumme menheessä sen ivälkkymällä pinnalla
— on meillä aina syytä pnhua siitä, rukoilla ja meisata
siitä, kunnes ne huulet, joilla me nyt tahdomme selittää
sen ihllnuntta, eimät taida puhua, eimät rukoilla eimätla
»veisata.

Samoin kuin kauniilla lapsella taluallisesti kylän kes-
ken on monta lempinimeä niin että pientä tyttöstä kylän
asukkaat puhuttelemat milloin milläkin nimellä, samoin on
tällä lemmiklijärmellä koko joukko nimityksiä. Kysyppä ohit-
sesi kulkemalta araapialmselta, mikä tämän tvesistön nimi on,
niin hän mastaa Chinnercth. Kysy Matheukselta ja hän
kutsuu sitä Galilean mereksi. Kysy Lnntkaalta ja hän kut-
suu sitä Genesaretitsi. Kysy Johannekselta ja hän kutsun
sitä Tiberian mereksi. Kysy losefukselta ja Eusebiukselta ja
heillä on sille muita nimiä. Mutta minun mielestäni on
se pilmien lapsi, korkcuksieu tähti, mnorieu kaunistus, kaste-
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malja snuressa maailman-temppelissä. Monenlajisia kaloja
elää sen medessä, ja sen rannoilla kaslvaa kaikenlaatuisia
puita, niin hyiviu kylmässä kuin kuumassakin ivyöhykteessä
taivuttamia, palmupuusta cedripuuhuu saakka.

Niistä kahdestasadastakolmestakymmeliestä sotalmmas-
ta, joita losefus ohjaili uäillä mesillä — sillä losefus oli
yhtä paljo» sotilas tm» historioitsijakin — ei ole jälcllä
raudan valaistakaan, ei purjeeuriekaletta, ei airoulastua.
Mutta me emme suinkaan tahtoisi palata Ameriitkaan en-
nen kilin olemille tehlleet purjehdilsmatka» tällä järmellä.
Me asiamme me»hcese», ei mistää» laimasatainnstn, maan
rannalta, jossa on paljon mustia ja lvalkeita kiiviä. Meu-
heemme o» »oilt kyi»menen tai kahdentoista töni» meloille»
ja se kulkee osaksi purjeiden, osaksi airojen alvulla. Masto
on niin kallellaan eteenpäin, että me pelkäämme sen kaata-
man, mntta me huomaamme kohta, että se on Marta mas-
ten niin asetettu, ja pnrjennora kulkee muutaman »väkipyö-
rän kantta, joten on helppo purjeita sekä ftiugoittaa että
hellittää. Mcuhe on rnmatekoinen ja totollansa erilainen
tniii menetsialaincn gondooli tai humipursi. Tumallisella
sahalla, masaralla ja tirmeellä taitaisi moni teistä muodos-
taa paremman menhccn. Neljä alvojaltaista araapialaista
soutaa lvenheessä seisoallausa, uiiiltuin ne tmvallisesti teke-
mät. Minä tahdon mielelläni heitä mittaa, sillä ei mikään
ole minnsta niin hauskaa kuin soutaminen; mutta minä
mäsyn pian kömpelötekoisten airojen liikuttelemisce» seiso-massa asennossa.

Mc lastemme päällystattimme ja »vaippamme pievellc



155

tuhdolle lucuhcc» et»teulaail, j»»ri snlllallaisclle tahdolle,
jolla Kristus lepäsi kalastajan tatin päällä, knn muinoin
myrsky masensi mereen tottuneiden opetuslasten mielet ja
ivoimat. Kalalokkeja, millihcmhia y. m. tuttuja lentelee
päällämme ja tuo tuostatiu kastamat siipiensä tärtiä jär-
lvenpintaan, luullen sitä alvarundesta tipahtnucetsi pillvetsi.
Mlltta omatkohau uäulä raaulatu» tertoliiukset uopeasti
puhkeamista myrskyistä tällä järlvcllä todevftcräisct, o»to
»uahdollista, että ftieiii jänvi, jota uäyttää uiiu tyyneltä ja
rauhalliselta, tostaau moi uiin rajuta, että se» aallot koho-
nisimat tailvasta kohti? Luulisi, ettei mikään möisi häiritä
näitä aaltoja ja kohottaa niitä pilmiä kohti.

Soutakaa menemiehet! Oikealle meistä on kuumia
rittilähteitä, uiiu tuumia, että uiidcn mettä täytyy tauma»
aitaa jäähdyttää, cll»e»kuin sitä tädellä tai jalalla taidetaa»
tostettaa. Tlllimaoret omat kult!»e»ta»eet tämä» meden muo-
sisatojeu killuessa. Neljästä lähteestä juoksee mesi kahtecu
kylpyammeesi». Ku»i»gas Herodes koetteli siellä para»»ella
hurja» elmnäusä scurautsia, ja Pluuus setä losefils puhu-
mat näistä tullmista muroista. Myöskin losna ja Moo-
ses tunsimat ne, ja tälläkin hetkellä o» pitkä jono Pyhissä
matkailijoita kaikista mamiosista odottamassa tilmsmltta
saada astua »äihi» höyrykylpyihi». Ainia me»hee» kulkea
uiin lähitsc läntistä rantaa kuin karille karahtamatta o»
mahdollista, että saamme tatsella Tiberin» taupnntia, jota
mlliiioi» oli s»»ri pääta»p»»li, maall jo»ta rafc»ll»stai
teestä »yt o»l jälellä aiaoastaa» l»»ntai»!a iliuuria ja tli
tistuucila pylmäitä setä siellä täällä jotu tapftale hajon-
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uecsta rnlelnmksc» otsittotoristecsta, i»»ttn jossa mka»a»sa
oli Herodes Antipaan palatsi. Täällä mietti tämä hallit-
sija niin ylellistä, julmaa ja rietasta elämää, että historian
kirjoittajan käsi, sitä kirjoittaessa, lamaantun, ja maalarin
sormi herlvostnu, sitä lvaatteelle maalatessa. Minun mie-
lestäni oli hän tnrjin ihminen, mitä kostaa» on elänyt.
Moneillaisia »vastakohtia pistää ajattelema» matkailija» sil-
ittää» joka hetki Palcstiiliassa, joko hä» sitte käyskentelee
tämän järmen rannoilla tai, niinkuin me, pnrjehtii sen
pinnalla.

Toistensa rinnalla kohtaa meitä kaksi lnontceltaan pe-
räti crilaatnista, snurta miestä: lesns ja Herodes Anti-
pas. Onko millään mnosisadalla tostaan tamnttn tällaisia
mastatohtia? Lempeys ja julmuus, Pyhyys ja saastaisuus,
jalomielisyys ja turhamielisyys, itsensäuhraammsuus ja it-
settmsyys, tai»vas ja hellvetti, puoliftäimän kirkkaus ja puo-
liyön synkeys. Tämän Herodes Antipaan isä oli kekseliäs
murhamies. Hän taisi ketsiä useampia syitä passittaatseen
ihmisiä ijailkmkkisnnteen kuin kukaan m»u toto maailman-
historiassa. Hän tuottaa Hyrcauutse» Babyloniasta Jeru-
salemiin, nimittää hänet ylimmäiseksi papiksi ja — tappaa
hänet. Ollessaan kylpemässä yhdessä lankonsa kanssa, an-
taa hän klluinkaallisten martijoiden hukuttaa tämän. Hän
murhaa mmmonsa ja anoppiusa, kaksi poikaansa ja setänsä.
Kertoelmista hänen j»lmuuksista»sa täyttyy kokonainen tir-
ja, jonka miimcme» l»k» kertoo hä»c» jo»kkuci»ttrhasla»sa
Betlehemissä. Eipä ole ihme, että Herodes Smiren kaltai-
sesta isästä sylityllyt poika, Herodes Aiitipas, jonka palatsi



oli tämän järiven rannalla, jolla »ie nyt pnrjehdimmc, oli
samalla kertaa susi, käärme ja hye»a. Kristus sitä mastoin,
jota maelsi tuolla kaukana ranualla ja purjehti tällä merellä
oli niin hylvä, että melkein jokainen kämmenen-ala tästä
sendnsta muistuttaa jostakin hänen lausumastausa miisau-
densauastll tai jostakin hänen tekemästänsä laupe»de»lyöstä,
ja kirjallisuus sekä taide, koko maa ja kolo taimas koettele-
mat kaikin moiminsa ilmilausua miten ihana ja herttainen
hän oli, on ja tulee uina olemaan. Kristus ja Herodes
olimat luouteeltaan yhtä erilaatuiset kuiu molemmat jiir-
met, Genesaret ja Kuollut meri. Toisella näistä on kukois-
tamat raanat, toisella taas alastomat ja autiot; toinen on
Kristuksen laupenden hellimä, toinen Jumalan mihan hä-
mittämä; toisessa on runsaasti kirkkaassa medessä kisailemia
taloja, toinen on ijantaittisesti totonaan eloton; toisen ivesi
on maukasta, toisen katkeraa ja ivasteluniclistä. Kamala
Knollut meri! Ihana Genesaret.

Emme tahdo yrittää mennä tämän järiven yli sen toi-
selle rannalle, niinlnin ensin olin mtouut, sillä näillä seu-
duilla asuu epärehellistä ju murhanhimoista lausua, niin
että siellä liikkuessa täytyy olla aseilla marustettuua, ja kuu
minä en loskaan ole ketään ampnnnt, eikä minnlla olisi
rohkeuttakaan siiheu, uiin sanoin: „pysykäämme täällä länsi-
rannalla." Mutta me imimme loitompana järmen toisella
puolella Gadaran mäet, joiden rinteeltä kaksituhatta sikaa
perkeleen riimaamina syöksyi mereen, siten suututtaen Kris-
tukseen, joka antoi perkeleelle luman niin tehdä, kaikki maan
sikojen omistajat, kun hän näin peräti turmeli heidän läs-

157



158

tikmippansa. Näcttehän että saatana on henki, jolla ei ole
hienoa'makuaistia. Miksi hän ei sanonnt: „salli minun
mennä uäihiit lintuihin, jottu suurissa parmissa lciltelemäl yli
Galilean meren?" — Sehän olisi ollut sopimatouta. — Mitsi
hän ei sanonnt: „salli minun mennä lampaisiin, jotta käy-
mät laitumella uäillä tuuuahilla?" Eihän setään olisi ollnt
solveliasta. „Salli minnn enne» menilä näihin sitoihin.
Minä senrnstelcn mielellä»! »äide» saastaisten elukoiden
kanssa. Lumoama lieju! Paremmat omat mielestäni har-
jakset knin siimet. Ennen tahdon tonkia kuin lentää. Pa-
rempana pidän sian kärsän knin lintnjen siimet."

Ramnatnnkieltäjät pilkkaamat sitä pahetta, että nämä
siat olisimat syöksyneet mereen. Mutta olihan aiwan luon-
uollista, että siat helteeu rasittamina ja mielä enemmän
kuitmentnneina perkeleiden niihin menemisestä syötsyiivät
meteen jäähdyttäytyätsensä. Jospa laitti näin riilvatnt siat
olisimat kerrallansa syöksyneet jänveen, sillä aina tähän Päi-
ivään saakka on muutamien näiden sikaelnkoiden jälkeisillä
ollut kiusahenkensä jätettä, ja sitte kun perkeleet tarkoitettiin
ihmisistä ja siirrettiin niihin, kiusaamat ne nyt ihmiskuu-
taa risa- ja säilöstystandilla sekä muilla sairauksilla, jotka
omat seurauksiull cpätcrivccllisen rlioan nanttimisesta. Ter-
mein kansa maan päällä on Isrnelinkansn, juuri sentiihden,
että se noudnttnn sitä rnoknjärjestystä, jonka Jumala an-
toi ihmiskunnalle neljännessä Mooseksen kirjassa, ja mainio
ranskalainen lääkäri Pasteur sekä niinikään kuuluisaksi tul-
lut saksalmuen professori Koch jatkakoot kehuttua tointansa
knolettaessaan loiselutoita ihuiisrnumiistu; mnttu ainn sii-
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hen sankta kuiu maailma »mullan rami»totafta»sa ja palaa
kuuliaisuuteen alkuperäisille jumalallisille määräyksille, rasit-
tamat yhä ihmiskulitaa loiselukat. — Matta e»hä» aiko-
mittaan mennä Galileaa meren itärannalle.

Sontakaa, araapialmseni ! Nyt kuljemme sen ruuuan
ohi, missä korkeat kalliot punaista, rnsteaa ja harmaata
talkkikimcä muodostamat suuria luolia, jotka milloin omat
olleet rosmojen pesinä, milloin taas kunniallisten paimenten
asuntoina, ja samalla omat oimallisia tyhtysten, torppien ja
kotkien kätköpaikkoja. Muutaman Herodeksen sodan aikana
tattcytyimät hänen ivihollisensu umhin ivuorenontaloihin,
missä he olimat turmassa Herodeksen sotajoukolta. Se ei
moimtt laskeutua alas äkkijyrkkää kallionrinnettä eikä myös-
kään alhaalta päin tiimetä ylös näiden marnstettujen mies-
ten luo. Herodes teetti silloiu suuria raudoitettuja punlaa-
titoita, sijoitti niihin sotamiehiä ja lasketti laatikot pitkin
muorcn jyrkännettä alas, kunnes ue tuliwat luolien kohdalle.
Näistä laatikoista t»»keutuimat sitte sotamiehet luolie» suulle
sekä mirittiivät siihcu palamaa» heiniä ja puita, joteu tu-
kahduttama fllmu täytti luolat, ju ihmisten täytyi niistä
tnlla ulos sotamiesten tapcttalviksi, ja ne, jotta eimät ma-
paaehtoiscsti tulleet, mcdettiin l»olie» sllulle pitkillä rnutn-
hn'oilln. losefus kertoo, että eräs isä pelastautuaksensa an-
tautumasta ahdiötamau miholliseu raadeltamatsi, syöksi wm-
mousa ja seitsemän lastansa alas jyrkänteeltä setä hyppäsi
itse jälestii ja sai site» marma» kuolema».

Soutakaa uyt, uraapialaisct lveuheluiehcl, soutakaa
reippaasti, sillä meidän on edellä puoleupäimäu joutumi-
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nen Kapcrnanmiin, missä Icsits as»i kolnic lvlioltn. Mnlla
e»»e» kuin sumuumme siu»c, saa»u»e l»e tehdä »»de» totc-
iliuksc». lärmi, joka tähän saakka oli ollut tyyni ja kirkas
tuin peili, mmlttui yht'ätkiä hyrstyiiiväksi inercksi. Tnuli,
joku toto aamnpäimän oli ollnt niin hiljainen, että pur-
jeemme olimat meltein hyödyttömät, puhaltaa nyt veloitta-
malla »voimalla ja heitto alntsemme alkaa keikkua siuue täu-
uc. Miideu miuuutin kuluessa ou tyyui ilma i»uuttunut
rajaamaksi luyrskyksi. Tämän järiven asema maorien Ma-
lissa on otollinen myrskylle. Minä olen monta kertaa ih-
metellyt, miksi ci »äin pienellä järmellä Kristntsen aitana
myrskyn rasittama menhe saattannt rajnilman lähestyessä
kääntyä rantaan, mutta »yt e» c»ää koslaa» sitä ihmettele.
Purjehtija tällä järmellä ei saa pilmistä mähiutälään wa-
roitusmerttiä, ja se ilmanmuutos. jonka mc hnomasimme
Miiden nlilinllti» kuluessa, selmästi näytti minulle, että se
ivcuhe, jossa Kristus purjehti, saattoi kyllä olla tottuneideu
illiestcn ohjattalvana, kuu myrsky kohosi, ivaau kumminkin
huuto: „Hena, pelasta meitä, me hukumme!" oli palolli-
ueu. Kolo amuupäimäu olin lukenut kertomuksia tnpnhtn-
inista Genesaretiu merellä ja sen ympäristöllä. Mutta nyt
oli raamattumme kumu, meidä» täytyi käyttää kaikki moi-
manune pysytteleytyätsemme menhecssä, ja me halusimme
kohta päästä maalle. Jos myrsky ja aallot olisimat seu-
raamain »viidentoista miiuintin lnlnessa kiihtyneet samassa
määrässä k»i» e»simmäisinä miitenä ininuutti»a ja jos mei-
dän yhä edelleen olisi täytynyt olla niiden iviskcltäivänä,
»iin olisi lnumnic »yt samult talpecntnn Galileall mere»
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pohjassa enkä minä olisi täällä tätä teille kertomassa. Mutta
sama »voima, joka pelasti muinoin kalastajat, saattoi mei-
dätkin turmallisesti muulle. Kristus on luotettutuu turma-
paikka myrskyssä. Kaikkien merimiesten pitäisi paeta hä-
nen turmiinsa, samoin kuin nämä galilealaiset kalastajat te-
kimät. Te laitti, jotka työskentelette luimankunnella, ja te,
jotka tupecttc liukkaissa köysissä, menkää hänen seurassansa
laimalle, joka rauhoittamalla sanalla lähetti tnulet takaisin
lautta kallioiden. Muutamien teistä, joiden luettamiksi nämä
rimit joutumat, tulisi kääntää lnilvanne „tuulen pnolcen" ja
muuttaa suuntaa päästäksenne onnellisesti halki elämänmeren
tmivaallisecn satamaan. Ohjatkaa huolellisesti laimaanne!
Liian kallis on lastinne Scyllan ja Karybdin pyörteisin
jontumaan.

Täällä Kafternaumissa, missä araapialmset omat kaa-
taneet meidät tasilvarsillansa maalle siihen mnoaau paiktaau,
missä »vapahtajallamme koskaan on ollut uiin sanoaksemme
ominainen seuraknnta, täyskentelimme sen kirkon raunioilla,
jossa hän lukuisia kertoja on saarnannut. Täällä oli syna-
googa, josta kalliita jäännöksiä oli jiilellä, ei niinknin ne
näkymät muille täivijöille, jotka tulemat sintte kemäisenä ai-
tana ja näkemät ne oleman rikkaruohon ja mullan peitossa,
missä lnatelijaelukat oleksimat, maan kirkkaana joulukuun-
ftäimänll täydellisesti näkymänä meidän tntkitville sikmäytsil-
lemme. Muutamassa kimessä tämän synagoogan rauniolla
on manna-astiankuma, jonta kautta taiteilija muistuttaa
sitä aikaa, jolloin israelilaiset elimät mannasta erämaassa,
ja johon tulvaan epäilemättä Kristus lviittusi, kuu hän juuri



tällä paikalla saarnatessansa lansui: „Minä ole» elämä»
leipä. Teidä» isänne söimät mannaa kormessa ja tnoli-
lvat Minä olen se elämä leipä, jota tmiuaasta tuli
alas; se kuiu tästä leimasta syö, hän elää ijankmtkisesti!"
Merkillinen Kapernaum! Useampia ihmetöitä on tapahtu-
nut siliussa kuin missään muualla maailmassa! Sokeain
silmät awmltuwat aamnn loisteelle. Halmaantuncet jäsenet
saamat clon. Spitaaliset saamat termeyden. Knollut tyttö
tvirtoo jälleen eloon.

Nämä araapialmset teltit, joita tänä joulutnun päi-
mänä tutselcu Palestiinassa, katooivat ja silmieni eteen alvau-
tun Kapernaum sellaisena, knin se oli siihen aikaan, kuu Je-
sus oli sikäläisen scuratuunan pastorina. Silmäile tätä
marakasta kotia, tätä siistiä asuntoa, mannorifasaadia, ko-
meita huonekaluja ja limreapntuisia orjia portilla. Se oil

mnlltmnan Herodeksen kamariherran asnnto, kenties Kus'in
ja tämän »vaimon Joanna», joka oli Kristuksen opetuslapsi.
Mutta mitä nyt on tekeillä? Orjat owat sangen lemotto-
mat, ja holvimics juoksee portaita alas, saa käsiinsä muutn-
man ratsun ja liitää sillä täyttä nelistä yli kentän. Tä-
män ylhäisen miehen pieni poikanen on tuolemaisillansa kuu-
metaudissa. Kmtti lääkärit oivat turhaan koettcmcet parau-
taa häutä. Mutta noin lviiden peninkulman päässä sieltä,
Kannassa, on jumalallinen lääkäri, nimeltä Jesus, ju mur-

heellinen isä kiiruhtaa etsimään häntä sellaisella kiirnulla
jouka ainoastaan., ne lvoilvat käsittää, joilla on tnoleiva lapsi
perheessänsä. Tämä holvimies hnntaa Krislntsclle: „tnlc,
ennenknin minun lapseni kuolee!"

Ift^
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Isiin poissa ollessa huomaamat tnolelvan pojan hoi-
tajat muutoksen häueu kaswojeusa juouteissa, ja Joanna,
äiti, istuessaan hänen mnoteensa ääressä, hnudahtaa: ~katsok-aas, lemmikkini tulee lvirkeämmäksi! Knlline on lakannut.
Katsokaa hikeä hauen otsallansa! Onko joku antmmt hänelle
untta lääkettä?" „Ei," mustaamat kaikki. Poika käännäkseu
muoteellansa. Hän ei enää honraile, ja hän pyytää ruokaa.
Sitte kysyy hän: „missä on isä?" „Hän on mennyt Kä-
nnäsin hakemaan erästä nuorta, noin yhdenneljättä muo-
tista lääkäriä." Mutta ei mitään lääkäriä tarlvita nyt
tässä perheessä Kapernaumissa. Katsotaan pmmäkelloon,
inikä aika piimästä nyt ou, ja hammtaau oleman mähän
jälkeen puolcnpäimän. Kello on yksi. Sitte lähtemät he ko-
tia rientämää isää ivastaan, ja niin pian kuin he näkemät
hänen jo kaukaa tuleman, hnutamat he kaikin moiminsa:
..poika on terme!" ~Onko todellakin?" tysyy isä. ..Millä
ajalla tapahtui tämä muutos hänessä? — Kello yhden ai-
tana. „Oi", huudahtaa homimies, „juuri samalla hetkellä,
kuiii Jesus sanoi minulle: ,sinuli poikasi elää'. Kello yksi!"

Illallis aterialle kokooutuessa säteilee ilo kaikkien kas-
moista tässä kodissa Kapernanmissa. Hellä äiti Joanna ei
ole moneen yöhön luikahtanut, ja uyt uukluu hän niin sike-
ästi. Isä Kns, Herodeksen kamariherra, aiwan iväsyneenä
sieluntuskasta sekä kiireellisestä matkastansa Kanaasen ja
sieltä takasin, nauttii kohta tarpeellista lepoa. Joanna oli
jo entuudesta kristitty, mntta minä olen ivarma, että hän
nyt on kristitty suuremmassa määrässä knin koslaan ennen.
Ottilohan isä Kns ivastaan Kristuksen, joka antoi hänelle
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jällecii hänen poikansa? Löytyyköhän koto maailmassa niin
kiittämätöntä isää tai äitiä, joka, sairaan lapsensa paran-
nuttua, ei melusi kamariinsa, lankeaisi polmillensa ja koko-
nansa jättäytyisi kmkkimaltiaalle rakkaudelle, joka on pelas-
tanut hauen rakkaan lapsensa?

Älä sekoita tätä tapahtumaa kiimaisin ivmttelyihin
kristillisestä tieteestä, maan ota mastaan se opetus, joka on
yhtä lvanha kuin raamattu, että Jumala kuulee rukoukset,
jotka sairaiden edestä hänelle lähetetään. Tämä poika Ka-
pernaumissa ei ole ainoa todistus sille totuudelle, että ru-
kous ou moimallisempi kuin kuumetauti, ja tuskinpa löyty-
nee ainoaakaan kokeneempaa lääkäriä, jota ei joskus toimet-
tomassa smrandenkohtauksessa smrashuoneescn tultuansa, jos
hän on ollut kristitty, kiitollisella ilolla, tai jos häu ou ol-
lut jumalankieltäjä, ihmetellen ja hämmästyneenä ole kysy-
nyt: ..mitä olette tehneet sairaalle? Mitä olette antaneet
hänelle? Snonentykytys on säännöllisempi, tauointmttuma
on ohi, ja minä luulen, että hän paranee." Rukouksen ivoi-
man täytyy mielä kerran lääketieteenkin tunnustaa, ja Ju-
malan amuksihniltaminen on yhtä oikeutettu nyt kuin silloin-
kin, kun Kns Kapernaumista sanoi Kristukselle: „tule, en-
nenkuin lapseni kuolee!" Jos ei rukoukseen tulisi meidäu
toimomaamme mastausta, niin on syynä tähän se, että Ju-
malalla on joku parempi lahja annettaivana lapselle kuin
maallinen terlveys, ja tuhansia miehiä ja mmmoja on ole-
massa, jotka nyt oivat elossa mastauksena isän ja äidin ru-

koukselle. Minä itsekin olen niiden joukkoon luettama; sillä
olen kilnllnt manhemftaiili kertoman, että minä kolmen mno-
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den itäisenä olin lähellä knolemaa kuumetaudissa, ja lääkä-
rit olimat jo tuominneet kaikki parmmuskokeet turhiksi. He
autoimat nuvulle aumastaan kuumetta huojentamia läätteitä.
Maaseudulla mallitselvan lvauhan taman mutaau olimat naa-
purit jo tulleet tekemään tarpeellisia ivalmistuksia kuolemalle,
kun yhtäkkiä tapahtui muutos ja rukoukseen: „tule ennen-
kuin lapseni kuolee" tuli niin täydellinen mastans, että siitä
lähtieu eu ole hetkeäkään ollut sairaana.

Suurin moima maailman kaikkeudessa on rukouksella,
se liikuttaa taiktimaltiastatin. Se ratkaisee yksityisten, per-
heiden ja kansojen kohtalot. Ameriikan snrullisen sisällisen
sodan aikana »vieraili eräs herra Malkeassa hnoneessa Mas-
hingtonissa, ja hän kertoo seuraamaa: „Oliu oleskellut
kolme miikkoa Malkeassa huoneessa Lincolnin mieraana.
Muutamana yönä — kohta jälkeenBull Ruuin tappelun —

olin hylvin lemoton enkä taitanut ollenkaan nukkua. Aja-
tuksissani »valmistelin puhettmu muutmnaau jnlkiseeu kokouk-
seen. Kello oli yli kahdentoista. Mielä miruiu Malmeilla
muoteellani päiivän koitossakin, ja silloin kuntin setamia sa-
noja lausuttaman lviereisessä huoneessu, missä presidentti
mutasi. Omi oli raollansa. Vaistomaisesti menin katso-
maan raosta, ja silloin näin näyn, jota en koskaan taida
unhottaa. Presidentti oli pollvillansa awntun rnnmatnn ää-
ressä. Huone oli himmeästi tvalmstn. Minä lähestyin
presidenttiä takaa päin ja ihmetellen katselin häntä. Silloin
huudahti hän surullisella äänellä: „Oi Jumala, joka kuu-
lit Salomon rukouksen, kun hän rukoili sinulta tviisautta,
tuule minnatin! Minä en kytene johtamaan tätä kansaa,
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minä eu^luoi järjestää tälnän kansakunnan asioita ilman
sinun aivuttasi. Minä olen mihelimnen, heikko ja syntinen.
Oi Jumala, joka kuulit Salomon rukouksen, knn hän rnkoili
sinulta iviisautta, kuule minua ja pelasta tämä kansa!" Te
näette, että me emme tarmitsc mennä raamatun aikoihin
saakka hakemaan todistuksia rukouksenkuulemisesta.

Mutta joku kenties sanoo, että Kristus Kuperuuu-
missa tosin paransi kuninkaan kamariherran pojan, mutta
hän ei olisi tehnyt tätä ihmetyötä kenellekään yhteiskunnan
alhaisemmalla asteella olemalle henkilölle. Eikö tosiaan?
Ia samassa Kapernaumissa hän yhtäkaikki teki samoin eräälle
kuolemalle orjalle. Tämä orja oli sen miehen omaisuutta,
joka oli kaupungille rakentanut syynugoogun, suman syna-
googan, jonka raunioilla niinä nyt hyppelin kilvcltä kilvelle.
Hän oli roomalaisen sotamiehen orja, jonka oikeuksina oli-
lvat ainoastaan omistajansa tahto ja toimeet. Eikä tänä-
kään päimänä ole kukaan niin alhainen lm niin sairas tai
niin syntinen, ettei se Kristus, joka rakastaa kaikkia, olisi
»valmis auttamaan häntä. Kuulkaa siis! Anteeksiantamus
kuikille. Laupeus kaikille. Lohdutus kuitille. Apu kuikille.
Taimas kaikille. Oi, tätä Galilean merta! Mannaan ou
ollut ivirmoittalvmsta Kristukselle, sairaita parannettuansa,
kuolleita herätettyänsä ja saarnattuansa pmmät pitkät kokoon-
tuneille ihmisjoukoille, tnlla yön kuluessa sen rannalle »vii-
leässä meriilmassa jäähdyttämään kuumaa otsaansa setä kat-
selemaan tähtiä, näitä kirkkaita lyhtyjä tmivaallisten palat-
sien ympärillä, mistä hän oli alas tullut.

.Mutta", sanonee joln, „mintähden piti Kristuksen,
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kuu hän tuli maailmaa pelastamaa», »viettää niin paljon
ajostansa niin autiolla paikalla, tni» Galilean meren seudut
oivat. Miksi ei Kristus alkanut tointansa mahtamassa Ba-
bylonissa, oppineessa Ateenassa, historiallisesti kuuluisassaKai-
rossa, mvarassa Teebessä tai ivoitollisessa Roomassa? Jos
Kristus tuli pelastamaan maailmaa, niin mintähden hän
ei mennyt niihin sentuihin, missä ihmisiä asui? Miettmsi-
köhän kukaan, halutessaan saada parannuksia aikaan Ame-
riikan mantereella, aikansa talastajmnajoissa New Found-
landin rannikoilla?" Islamiini, Galilea oli akseli, jonka
ympäri silvistyksen ja taiteen ratas pyöri, se oli milkkaan
kansan yhtymäpaitkana. Sen järmen rannoilla, jonka pin-
nalla me tänään soutelemme, eli muinoin yhdeksän suurta
kaupunkia: Scythopolis, Tarichae, Hippo, Gmnala, Korat-
sin, Kapernaum, Betsaida, Magdala, Tiberias ja useita
kyliä, joista pienimmässä, losefuksen mukaan, oli tviisitoista
tuhatta asukasta. Siellä oli palatseja, temppeliä, kolosseu-
lnia, kymnaasioitll, teaattereja, torneja, kukkapenkereitä ivuor
ten rinteillä, tvesisuihknja, jotka säteilimät auringonpaisteessa,
kylpylaitoksia, joiden mosaikkipermannoilla kuninkaat astns-
teliivat, ja lisäksi koristimat tätä järmeä siitä paikasta nl'
taen,miissä lordamu siihen juoksee, siihen saakka, missä tämä
mirta lähtee jiirivcstä, taitellmset rauhalliset alukset tai myös-
kin liikkui siinä hirmuisia sotalmmoja. Historia kertoo, että
neljätuhatta lmmaa oli sen pinnalla yhdellä kertaa. Siellä
taisteltiin taisteluja, jotka scurauksieusa kautta kauhistutti-
mut kaikkia kansakuntia, siellä sekoitti ludea miimeisessä so-
dassansa Rooman kanssa mertansa puhtaaseu ja mälkkymäiiu
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mcrcilMaahtoo». Näitä mcrikahakoita katseli Mespasianns,
Tiitus, Trajauus ja jopa koko keisarikunta. Muutauia»
tällaisen meritappelun jälkeen mieritteliiviit aallot ranilikoillc
niin paljon ruumiita, ettei ehditty niitä haudata, ennenkuin
rutto puhkesi raimoamann. Tuhatkaksisataa sotamiestä, jotta
olimat pelastuneet näistä sotalmmoista, murhattiin yhtenä
päimänä Tibcrian amfitcaatterissa. Kolille» m»osisada» ku-
luessa oli tämä melkein moittamaton kaupunki, joka oli Ga-
lilean meren ympärillä, maapallomme pääkaupunki. Jesus
tuli itse maailman sydämeen rauhoittamaan sen murheita,
anteeksiantamaan scu syntejä, parantamaan sen sairaita, ma-
pauttamaan sen orjia ja herättämään sen knolleita elämää».

Ottakoo» kirkko ja maailma opetusta tästä. Maikka
emille saa unhottaa syrjäisiäkään scntuja, on meidän tumminkin
ctnpäässä kiinnittäminen huomiomme suuriiu kaupunkeihin,
jos mieli on koskaan saada tätä maailmaa moitetuksi Kristuk-
selle. Maikka koto maailman saisit cmantccliseksi, paitsi sen
taupuliteja, »iin ivnoden kuluessa uämä jälleen tiumelisimut
koko maailman. Mutta jos faamutat moiton kaupungeissa,
niin saadaan koko maailma moitetuksi. Mallolta Loutoo,
uiin Englanti on sinun mallassasi. Moita Pariisi, niin
koko Ranska on moitettu; Berliini, niin koko Satsa seuraa
mukana; Wien, niin Itämältä ou malloitettu; Kairo, uiiu
Egypti ou moitettu; moita ne kolme miljoonaa ihmistä,
jotka asumat Ameriikan kolmessa kaupungissa Atlantin ran-
nikolla, Kristukselle, niin koto Ameriittu on kohta näkemä
Jumalan pelastuksen. Te Herran palmelijat! Jatkakaamme
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ja ivahivistalaailuue lähetystointamme ! Sauomulchdcu toi
»uittajat ja kirjaintustuntajat! Puhdistakaa kirjapainomie!
Armeliaisuuden laitokset! Laajeutatuu toimialaanne! Ia
tuon hyljiittäivän, turhamaisen ja pahan kilpailun sijaan
kaupulikien kesken siitä, mikä niistä on onnistunut saamaan
enimmän miehiä, Maunoja ja lapsia, muistamatta, että kutu
enemmän hyödytöntä ju simeydellisesti rappiolle joutumitta

kansaa jossakin kaupungissa on, sitä pahempi on sille itsel-
leen ja että sitä, jossa on tymmenen tuhatta hylvää ihmistä,
on ihmltulvu enemmän kuiu sitä, missä on satatuhatta pa-
haa — tehtaamme simeydellinen luettelo, saadaksemme sel^
mille kuinka monet miehet ja maimot taslvattaivat hymiii
lapsia, jotka pyhittäiviit itsensä Jumalan ftallvelukselle ja
pyhittäivät maailman Jumalalle. Oi, sinä siunattu Kris-
tus, joka tulit mahtamiin kaupunkeihin Galilean rannikoilla,
tnle laupeudessasi kaikkiin meidän snuriin tuupunkeihimme
tänään. Sinä, joku kädelläsi kostelit maahtopmtä aaltoja
Genesaretin järmellä ja käskit niiden rauhallisesti asettu-
maan jatkaisi juureen, tyrehytii laitti intohimot maailmassa !
Oi, sinä kirkkauden Herra, joka siuä yönä, kun opetuslap-
set myrskyssä rimpuilimat päästäksensä tämän järvien yli,
kun „tuuli oli ivustuinen". niin että he yhdeksän tuunin
soutamisen jälkeen oliivut ehtineet kulkea aiuoustuan kolme
penikulmaa — sinä, joka silloin tulit käyden meden pinnalla
ja jatkaisi koskettamisella muutit sen kristalliksi, tule meitä
mustaan matkallamme, täytöönpä sitte mattmnmekin tyy-
nellä tai myrskyisellä merellä, ja sano kaikelle kansallesi,
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olipa se »vailla millmse» myrsky» heitcltämäaä, samoin kuin
sillä saaoit läftilnärille opetuslapsille myrskyn riehuessa:
„olkacs hymässä turmassa, lniuä oleu; älkää peljätkö!"

Jumalalle olkoou kiitos siitä, että olen nähnyt tämän
»vapahtajani muistoista runsaan järiven.



XI.

DllmsKlM KllUPllnKi.

~«uu häu Mlltkuöti, tapahtui että häu
Damaskoa lähestyi," Ay. T. U: «.

Wiinleisen yön Pulestiiuassa mietilnmc eräässä mam
töllissä, jonka alakerta oli mjottu kameeleja ja lalnpaita
lvarte». Mutta ci hieuoinkaa» ralvmtola koskaan ole ollut
mielestmii niin lviehättälvä knin juuri tämä ratennns. Jos
meidän olisi täytynyt jäädä telttiin täksi yöksi, niinkuin en-
sin olimme aitoneet, niin olisimme mannaan olleet hutussa.
Auturu myrsky, rae- ja lumisateillensa oli puhjennut uiman
kuin teroittaatseen meille, mitä profeetat, eivmitelistat ja
Jesus itse tarkoittimat puhncssaau elementtien rajaamisesta.
Kello yhdestä jälteen puolen ftäimän myöhään ehtooscn saatta
ahdisti meitä tämä rajnilma. Hitaasti tuljimnie me eteen-
päin, ja kätemme setä jallnmme olimat melkein köntistyneet,



172

ja kylmyys tunkeutui aiua ytimiiu saakka. Korkealla kalli-
olla, myrsky» kiimailiimin rajutessa. kuului seurueesta hätä-
huuto. Muuan heivonen oli kaatunut, ja me emme saatta-
neet jättää ratsastajaa yksinänsä taistelemaan myrskyä »vas-
taan erämaassa. Kuta cuemmän ilta läheni, sitä patsum
maksi tuli ilma, ja myrsky yhä kiihtyi. Muutamat tome-
reistammc, jotka olimat kulte»eet edellä, olimat o»nistuileet
saamaait muotrata äske» mainitsemaui maatölliu lähestytväksi
yöksi. EnsiiUluäiscuä tehtämäuäninie perille tultuamme oli
mäsyuciden kumpftaliemme hoiteleminen. Minun huoneessa-
ui, jossa ci ollut akkuuaa, oli tmllleton rautauuni keskellä
laattiaa, ja takalltorwen puutteessa tahtoi sama kulkea sil-
mieni tantta. Laattiassn olemasta autosta piltistimät araa-
pialaiset useita kertoja, nähdäksensä mitä minä tein. Mutta
yön kuluessa asettui myrsky, ja pmmän tultua tarkastelimme
satulamme jalustimet, sillä täuään oli meidän kulkeminen
pitkä tailval, ehtiäksemme siihen kaupullkiiu, jo»ka nimeä ci
tutall» kristitty ja ymmärtäwäi»cn ihl»i»en taida hurmaan-
t»matta lausua — Damastoon.

Päimän kuluessa matkustimme ohi Filipin Caesarean,
jota on pohjoisin kanpunti, missä Jesus tiimi. Pohjoisem-
maksi tätä ei hän koskaan mennyt. Puoleupäimän aikaan
»antimme emältämme muutaman knatnvee» pylmään päällä
erään Herodeksen palatsin rauuioilla.

Kello neljä jälkeen pnolenpäimäa näimme muutamalta
tutlulnlta erään amaralla alangolla oleman taupungitt. Kmt-
tcilt aitojen tuuluisiu lameelinajaja, jota niyös tutsuttiill
Mllhameditsi, profeetta ja sulliilnmali harhuopiu tetsijä us-
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konnollisella alalla, kieltäytyi menemästä tähän kaupnnkiin,
kosta Inmala sallii ihmisen mennä ainoastaan yhteen pa-
radiisiin, jonka tähden Mnhamed saattaisi tulla suljetuksi tui-
maallisesta paradiisista, jos hän kerran astuisi maalliseen.
Mutta eu minkään kaupungin koslaan ole nähnyt tekemän
sellaista kepposta matkustajalle kuin juuri tämän. Ilma
on kirkas, ja kankaiset esineet näyttämät oleman niin lä-
hellä. Me tulemme muutamalle ivuorettkummulle, ja Da-
lnasko näyttää oleman ainoastaan ivähän matkan päässä
siitä. Kun sitte laskeudumme laaksoon, niin emme lähim-
män puolen tmmin kuluessa näe muuta kuin tuimia kan-
kaita ja kallioita, haljenneita tnlimuoria muinaisilta ajoilta.
Mielä pari kertaa saamme kiimetä samalla taivoin mäelle
ja laskeutna alas. Mutta lvihdoin, luu kärsimyksemme jo
on loppumaisillaan, saamumme »viimeiselle kummulle, ja Da-
maskou kaupunki, manhin kaupunki tmmaan alla, ankencc
eteemme. Kukin penikulma matkallamme saa nyt yhä snn-
remman merkityksen mielestämme.

Tämä on sama tie — muosituhansien kuluessa on se
ollut ainoa tie Jerusalemista Dmuaskoon — jolla eräs
ratsastajaseurue maelsi noin 1855 muotta takaperin. Pää-
mieheni! tässä seurueessa oli eräs rmmoluoutoinen lyhytkas-
»uuinen mies, joka rajattomasti lvihasi kaikkea kristillisyyttä,
ja maikka hän sairasti silmätautia, mäliihteli kumminkin
hänen silmistänsä ankarampi lviha Kristuksen seuralaisia
ivastaan kuin kenenkään muun hänen siurueestaau. Tätä
miestä kutsuttiin Saulukseksi, ennenkuin hänen nimensä muu-
tettiin Paamaliksi. Useat suurimmista miehistä omat taik-
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tilin oikoma olleet kasmultaasa pienet. Ranskalaille», jota
sotajoukkonsa joskus kutsui: ..manhatsi satatnhantiselsi", sai
usein kantaa: „piksn nnken" nimeä. Lordi Nelson, joku oli
erittäiu lyhyt kaslvultunu jn sitä paitsi menetti toisen sil-
mänsä Caltvi» kahakassa sekä oikean kätensä Fcneriffan luo-
na, osoittautui Trufalgarin tappelllssa Englannin lmmas-
ton snnrimmalsi sankariksi. Ameriikan kuuluisin jumaluus-
oppillut, Archibald Alexander, mahtui seisomaan monen ai-
kalaisensa kainalon alle. Pidä silmällä pieniä miehiä, kuu
he lähtemät jollekin liihetysmatkallc joko hylvän tui pahau
palmelukseen. Salmna on ainoastaan sähkön kokoonpuris-
tuminen.

Mnttu uämä ratsastajat matkallansa Dmnaskoon sai-
mnt pysähtyä nopeammin kuin mikään sotajonkko on koskaan
pysähtynyt merkin saatuansa. Keivycn ilman tähdet! on
munan keskipmivii Syriassa kirkkain kaikista, ja puolenpäilvän
auriuko on erittäin silmiähuitascma. Mutta yht'ättiä wä-
lähti taimaasta sellaiuen malo, jonka rinnalla Syrinn an-
rinko näytti ainoastaan tähdeltä. Ristiinnaulittn ja tai-
maasen mennyt Kristus katsahti alas tmivmsta ja täniäu
»valtaaman »valon mmkntnksesta kaatuimat hcmoset ratsasta-
jinensa maahan. Ia ukkosen jyrähtäessä kaksi kertaa kai-
tnilvat »ämä sanat: ..Sanl! Sanl!" Kolme päimää oli
tämä knatmmt ratsastaja upposokcaua, sillä liia» kirkas ivalo
saattaa joskus kokonansa hnikasta meidän silmämme. Mi-
kähän silmä kestäisikin»» kirkkaampaa matoa tnin se, mitä tn-
lee Syria» auriligosta puolipäimän mkmia. Mi»ä oli» lu-
kenut satoja kertoja tämän tapanksen. mutta ei koskaan se
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ollut tehnyt minn»» sellaista mmtutusta eikä luultuluasti
tule koslaan tekemään, kuin se silloin teki, kun satulaftus-
sistani otin raamattuni ju luin siitä ääneen kumppaneilleni:
„Mutta kun hän matkusti, tapahtui, että hän Damastoa
lähestyi, ja äkkiä leimahti maltens tmmaasta ympäri häntä,
ja hän lankesi maahan ja kuuli äänen sanoman: Saul,
Saul, miksis »vuiuoot minua? Mutta häu sanoi: ,kuku
sinä olet Herra?' ja Herra sanoi: ,minä olen Jesus, jota
siuä muiuoot'."

Mutta emme saata kaumcmmi» pysähtyä tällä tiellä,
sillä mc saamme nähdä tämän ratsastaja» heltisi» tnluttna
Dmuastossa, jota tohti hänen helvosevsn kääntää pääasä,
ja joii»e mcki» c»»en ehtoota saamnmmc. Ehtoo alkaa jo
joutna, kun me jätämme luinen peittämän Hermonin w»o-
-re» jälellemmc ja lähestymive kahtasataa tnrkkilaisista temp-
peleistä kohoamaa tornia,yhäkulkiessamme tauftnngin ympärillä
olelvie» peniklllman pituisten puutarhojeu halki. Niin rehemiit
omat nämä puutarhat, niin monimäriset ja niin täpötäynnä
harminaisia hedelmiä, sätcilemiä suihkulähteitä, täsiutehtyjä
luolia ja turkkilaisia humiloita, että muhamettilaisten tui-
masta knmmllaan näissä pnnlnrhoissn kaslvnmicn knkkicn jn
hedelmien mnknau. Täällä Daillastossa lasmnn tirsimarjoja,
aprikooseja, maadeleja, omelioita, pääryniä, laumnja, sitru»-
lleja ja laitcllaisia hedelmiä, mitä tmttic» luaideu puutar-
hoissa tammaan. Eipä oletnnu ihme: että lulinnns tutslln
tätä tnnpuntia ~Idä» silmätsi", että Syrinu r»»oilijat mer-
tnnmat sitä tyyhtystcn lnnloje» limnltelemiseen ia hislorian
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kirjoittajat nimittämät sitä „soljetsi, jota yhdistää maailman
molemmat puolet."

Moni matkustaja on tyytymättömänä moittinut Da-
maskan, mutta syyttä tähiiii oa se, että heillä on lapsuu-
dessa saatuja muistoja siitä kirjasta, jota sokaisee monen
iinoren henkilön — „Tuhat yksi yötä", — ja he tulemat Da-
inaskoon saadakseen nähdä Aladinin lampun, Aladinin sor-
muksen ju sen hultijuu, jota ilmestyi, kun näitä kapineita
kosketeltiin. Mutta ku» millä en koskaan ole lutcuut „Tu-
hut ytsi yötä" nimistä kirjaa — sellaista törkyä ci saanut
löytyä kodissamme, minun lupseuu ollessani, eitä muutakaan
helpompaa lntemista meille annettu tuin Baxters'in „Py-
hien ijmikaikkinen lepo" ja D'Aubignen „Uskonpuhdistukscn
historia" — niin näytti minnsta Damasko sellaiselta kuin
sitä on raamatussa ja historiassa kumuiltu, jonka tähden
minä melkein pikemmin ihmettelin kuin tyytymättömällä
vioitin tätä kanpnnkia.

Tänä ehtoona tuuleu rumintolani attunasta Dmnas
tossa Abauajoen alinoluuista loistetta. Nyt olenkin pääs-
syt satmsuuden perille! Nyt tiedän mitä on syynä kaikkeen
tähän kasmnllisuutecn, mitsi taitti on niin miherimstä ja
toto laakso uiin monimäriucu. Syyuä on Abanajoki! Ia
lvähä» matta» päässä tästä ou Purpuruujoki, joutu yli He-
inosemme tänään kualasiivat. Näitä jokia cli oikeammin
Jumalaa, joka ue ou luonut, ou kiittäminen, että täällä erä-
maiden keskellä on sellainen paradiisi. Ia samoin tilin Gi^
honin, Pisonin, Hiddetelin ja Enfratin mirrat natoimat em
sinlmäisellc paradiisille ihauuudcu, salnoin tekemät Abulla ja
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Purpur tämän Damaskon toiseksi paradiisilsi. Kenties muis-
tatte miten ankarasti kenraali Naaman Damaskosta mihas-
tui, kun profeetta käski hänen peseytymään lordamun mir-
rassa para»tuatscusa spitaalistmlsa. Sl!»rc» osa» muotta
o» lordaani täyuuä i»»taista mettä eikä sen mesi ole los-
kaa» »ii» kirkasta tm» Abanajoe», jo»ta tohinaa tänä eh-
too»a kunntele», tai Parparanjoe», joitta yli me tällään me-
nimme. Miimemaillittllje» »vesi on »ii» kirkasta, että Kul-
lisi sen kulkenee» lvuoristoösa jonka» crityise» siimiliin läpi.
Keiiraali Naama» ylpeili »iiistä sy»tyl»ämaansa kahdesta
joesta, ja ku» profeetta Elisa käski hiine» pescytynlää» spi-
taalistansa lordaanissa, tuntui se hänestä samalta, kilin jos
joku käskisi ameriittalmste» memm peseytymään Themsin
joessa kirkasmesiscn Hndsonin sijasta, tai jos jotu käskisi
ihana» Rheni» ra»»oilla asulvie» niennä peseytymän» mu-
täisessä Tibcrissä. Maiuitussa tilaisuudessa huudahti te»
raali Naaman niin korkealla äänellä, knin hä» koslaa» o»
sltustansa päästänyt jontkojansakoinentacssaa», »ämät mnis-
tcttalvat sanat: „Eitö Abauail ja Parparan mirrat Da-
»iastussa ole kaikkia Israelili mesiä pare»unat. että minä
itseni niissä pesisin ja talisin puhtaaksi?" Jumalalle olkoon
kiitos että Ameriitassa o» »ii» paljo» jokia, jotta omat siu-
»auksena toto Atlmiti» ja Tyyilcilmerc» »ie»limaillc ja jotta
m»odostamat merto» yli koko ma»tcreen molempieu »valta-
»»erien millillä. Ailioastnn» »e, jotka omat matkustaneet
Syriaii ja Egyptin erämaiden halki tai itämaiden kaupun-
geissa omat kunllcct medelttauppimdc» lelloje» kilinän, moi
mat täysin määri» armossa pitää sitä, että tätä jnmalallista
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juomaa on riittiimästi säätämissä, mettä, jota syöksyy kalli-
oilta alas, panee myllyjen rattaat pyörimään, rawitsee ivil-
jaftellot, täyttää säiliöt suurissa kaupuugeissa, tarjoten elu-
koille tilaisuutta sammuttaa janoansa ja tmiuaan linnuille
kastaa supiansa, kohoaa nsivana tailvasta kohti ja lcmkee
alas siunausta tuottalvaua sateeuu, — elämä ivesi, jumalal-
linen lahja janoamalle maalle!

Aamusella heräämme Dmnaskossa mouellmsten ruoka-
kauppiaiden lauluntapaisiiu huutoihiu. Nämä huudot eimät
ole sellaisia kuiu olemme tottuneet kuulemaan Lontoon tai
New Uortiu kaduilla, waan ne owat outoa, pitkiiiveteistä iiiin-
nähtclemistä, joku mimahtaa mehiläisten siipien surinaan.
Tämä ääni pitää meidät hereillä emmekä enää taida nuk-
tun. Mutta siitä, jota ymmärtää heidän lanlnnsa sisällyk-
sin, on juhlallista sitä luulla, sillä sanat kuulumat näin:
„lumala on se, joka meitä rawitsee, ostakaa leipääni,"
„lumala on se, jota meitä rawitsee, ostakaa maitoani,"
„lumala on se, jota meitä rawitsee, ostakaa hedelmiäni".
Klltsahtaessammc akkunasta näemme joutottaifin muhametti-
laisia kokooutunecn rntoilemaan. Jos toimeenpantaisiin
yleinen äänestys siitä, kuka olisi tulema maailman kunin-
kaaksi, niin lviisitoista tuhatta sanoisi: „Kristus", mntta
satatolmekynunentä tuhatta: „Muhamed". Huoneiden katoilla
ja kaduilla uiiemme nie muhamettilaisten miettämäu jumu
lanpalmelustansa. Muhamettilaisia, jotka huudollu ilmoit-
tamat nttoushetkieu ajat, näkyy korteissa minareteissa tai
korteissa torneissa tnystenteleivän rautakehytsien sisällä, ja
lliinlä nskoilnon pallvclijat hnudahtelemal syllkänkumealla
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äänellä: „lumula o» suuri. Me todistamme, että Jumala
on suuri. Mc todistamme, että Muhamed on Jumalan
profeetta. Tulkaa rakoilemaan! Tulkaa pelastukseen ! In-
muta on suuri. Ei ole mitään muuta Jumalaa paitsi si-
nua. Rukoukset omat paremmat kuin uni." Miisi kertaa
päilviissä täytyy muslemin toimittaa jnmalanpalmeluksensa.
Tätä alkaessaan kääntää hän kasinonsa Mekan kaupunkiin
päin ja leivittää maahan maton, jota melkein aina on hä-
nellä liinassa. Peukaloillansa koskettaa hän korlvalehtiänsä
ja pitäen kasivojansa käsiensä millissä huudahtaa: „lumala
on suuri." Sitte tarttuu hän käsillänsä »vyöhönsä, katsah-
taa maahan ja sanoo: „Pyhii olet sinä, oi Jumala, ja
miuä tahdon ylistää sinna. Snuri on sinun nimesi. Ei
ole mitään muuta Jumalaa paitsi sinna." Sitte tumartun
rukoilija maahan ja koskettaa mattoa nenällänsä ja otsal-
lansa, ja kaikkia näitä menoja seuraa huudahdus: „lumula
on suuri". Sitte kohottua häu oikeuu etusormensa tuimasta
kohti ja sanoo: „Minii julistan, ettei ole muita jumalalli-
sia olentoja knin Jumala, ja minä jnlistuu, että Muhamed
on Jumalan palmelija ja Jumalan profeetta." Rukous lo-
petetaan siten, että rnkoilija kohottaa kätensä ylös, mmankuin
mastaanottaatseen jumalallisen sinnantsen, jonka jälkeen hiin
peittää tasmonsa käsillänsä, näin antaalseen tämän siunaut
sen tolo ruumiille.

Muhumedin uskolla on kuitenkin puri kolme opetusta
meille annettmvana. Ensiksikin täytyy sen tunnustajoiden
peseytyä ennen kutakin erityistä rukonshetkeii, joka tapahtuu
miisi kertaa päilvässä ja lvaatiihan emankeliumiki» puhtautta.
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Toinen opetus on siinä, että he eimät pidä mäliä knla heitä
katselee eitä mitään taida estää heitä rnkoustensa toimitta-
misesta. Kolmas merkillinen seikka on siinä, että Muha-
medili kiellon mittaan ci kukaan mnhamettilaillen saa mais-
taa juomuttamia juomia, ja tätä kieltoa on kolmetoista muosi-
sataa noudatettu. Mutta moniaivioisuus mnhamettilaisuu-
dessa on tehnyt tämän ilskonno» ikuiseksi häpeäksi mmmolle.
ju k»» maimo mujoo, niin silloin majoo koto suk». Miime
aitoilla julkaistu ehdotus usko»p»hdist»ksestu Muhumedin
opissa se» häivittäniisen sijaan muistuttaa kokeesta paran-
taa rattoa tai knsluattaa spitaalista. On olemassa aino-
astaan yksi keino muhamedinuston puhdistukseksi, ju se on
muhamedilUlskon hämittiiminen maan päältä lesnksen Kris-
tnksen eivaukeliliniin kautta, joku antaa setä miehelle että
mmmolle ollncllisuuden »iin hymin tässä knin tulemassakin
elämässä.

Mallitscma henki tässä kammottamassa uskonnossa,
mikä on yleisinä Dmnaskossa, jonka kaupungin kutuja pit-
kin mc käystentelemmc, joitta myymälöissä me teemme os-
totsiamme ja jonka moskcoissa mc katselemme taideteoksia,
tuli scllviisti lliikymiin mielii niin äskettäisin kuin iv. 1860,
kun tässä kaupungissa kuusi tuhatta ihmistä tapettiin kah-
deksan miidettä tunnin killuessa, kolme tuhatta kristittyä kotia
joutui liekkien uhriksi, ja nämä kadut, joilla me tänään tiiys-
teutelcmme, olimat pnuaisina »verestä ja samalla huudot
setä huokaukset kuolemien miesten ja naisten rinnoista teti-
mät tämän paikan maalliseksi helmetitsi. Tätä hirmytyötä
jnttettiiu siksi tuuucs eräs jalomielinen muhamettilaiuen, ni-
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meltä Abd-el-Kuder, etemii sotilas, jota muutamassa otte-
lussa miidellätolmatta tuhannella sotmniehellä moitti kunsi-
kymmentä tnhatta mihollista, pani mastalauseen lverilöylyä
mustaan ja kokosi kristityt Damaskossa luinaan ja yksityi-
siin asuntoihin, imeläpä täytti oman totinsakin peljästy-
neillä pakolaisilla. Hetkisen kuluttua tuli roistomiiki häneu
omellensu ju ivaati häutii jättämään heille suojcltaivanansa
olemat „kristityt koirat." Silloiii astui Abd-el-Kuder He-
inosensa selkään, meti miekkansa huostrastansa ja muntmnien
manhojen soturiensa seurassa hyökkäsi heitä mastaau, hnu-
taeu: „Te kurjat! Näinkö te kunnioitatte profeettaa? Tul-
koon hänen kirouksensa teidän päällenne! Teidän pitäisi toki
hälvetä! Tehkää parannus, koska tilaisuutta mielä on ! Te
luulette saamauuc miteu hylviiusä kohdella näitä kristityttä,
mutta lostonftäimä on kerran tulema. Mielä saattamat
franlilmset muuttaa teidän moskcanne kirkoiksi. En aino-
aakaan kristittyä jätä käsiinne. Ne omat minun lveljiäni.
Metiiytykiiii takaisin, numtoiu komennan minä mieheui am-
pumaan teitä." Sitte asettui suuren miehen käskystä tämä
mennen hyökyaalto. Eläköön Abd-el-Kadcr! Maikka nyky-
aikana muukalaiset saamat esteettömiisti kämellä Dmuastou
taduilla, tuulemme me kummintin monissa paikoin kaupun-
gissa alinomaista ivihellelemistä, joka cm merkkinä asukas-
ten mihasta kristillisyyttä kohtaan. Jos he maan nslaltm
simat, niin taftpmsimat he jokaisen miehen, mainion ja lap-
sen Damaskossa, joka maan ei alistu Muhamedin lipun
alle. Mutta minä olen iloinen siitä seikasta, että miime
aitoina ou lemeä ja oimnllinen tie tehty Miilimeren ränni
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tolle Beirutista Dnmnstoon saakka, jn jos sellniuen luurha-
yritys »vielä toimeenpantaisiin, hyökkmsimät Ranskan ja Eng-
lannin sotajonkot mälkkymillc aseinensa ja korskumme rutsui-ncusu kukkuloilta alas Dmnaskon lakeuksille ja jättmsimät
muhamettilaiset murhamiehet hengettöminä minimaan heidän
haaremiensll ja moskemnsa permannolle. Me olemme tul-
leet liiau kciumns maailmaa histooriassa, moidaksemme su-
malta sellaisia tapahtumia, kuiu miimeineu joukkuemurha
Damaskossa oli. Sellaisille hyökkäyksille kristityltä lähetys-
saarnaajia ja kristinopin tunnustajia ivastaan on olemassa
parempi paranunskeiuo tuin eivankeliumi, nimittäin tykin-
kuulat ja miekat, jykemät ja teriimät ainoalla istulla masen-
tamaan kapinalliset.

Mutta täytyy tunnnstuakseui, että Dumaston kaupunki
selluisenu, kuin minä sen nyt näen, ci ole niin iviehättiiivci.
kilin se on ollut lnniiiaisillu aikoina. Minä jätän siksensii
myymälät, joissa kaupitaan hienokutoisia Bagdadin mattoja,
»verrattoman tauuiita intialaisia kankaita, satnloita ja suit-
sia, joita itämaiset prinssit käyttämät hulviratsastuksillaan,
taaniit kylpyhnoncet, pohatoiden marmori-palatsit, joita suih-
knliihteet, lnosaitkipermannot ja taiteellisesti tehdyt pyllviiiit
koristamat, jäännökset upiuljuustu lohuuneksen moskeustu,
jossa aitattansa oli niin snuria portteja, että miisi miestä
tarmittiin niitä kääntämään saranoillansa, sekä porfyripyl-
lväitä, talleilla kiivillä koristettuja rukouspalleju, seinillä nel-
jälahdeksatta kirjamanmäristä akkunaa ja kuusi sataa lamp-
pua puhtaasta kullasta, moskean, jossa yksi ainoa rukous sanot-
tiin olema» smlremmasta armosta kuin kolmekymmentätuhatta
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muualta lähetettyä rukousta. Miuä tiimmä» silmäyksclii
pois kaikesta tästä ja katsele» Dmnastoa sellaiseaa, tui» se
oli siihen aitaan, tnn tämä ahdas katu, jota raamatussa
kutsutaan „oikeaksi," oli suuri ja lemeä buletvardi, saman-
lainen kuin Broadway New Uortissa tai Champs Elysics
Pariisissa, ja jossa kol»c»s, kopeus ju loisto tohtasimat kul-
kija» silmää.

Tuolla ou Abraham, kuittien nstomaistcn isä. Tässä
kaupungissa on hän ostanut criiäu kuuluisan orjan. Tuolla
ou raamatussa mainittu Beu Hadad, johdnttaeu tuhtancl-
jättä moitettuu kuningasta. Tuolla käyskentelee Damid, tu
ningus. sotilus ju hengelliuen meisaaja. Tnolla tulkcc moit-
taju Tmnerlan. Tuollu kulkee Hurun nl Nuschid, jotu ker-
ran komensi yhdeksänkymmenen miiden tuhannen miehen suu-
ruista persialaista ja araapialaista armeijaa. Tuolla kul-
kee muuan sotilas, lvyöllä sellainen miekka, jonka ivalmis-
tustawan maailma on unhottanut, auriugou paisteessa mo-
uenmäriseltä säteilelvä säilä, jonka terä oli niin hieno, että
sillä ivoitiin esineitä simaltaa poikki niin, että alapnoli »iistä
ei edes lviirähtiulytkään iskusta, uiin joustama, että se ei
taittunut, maikka olisi määutiiuyt kärjen kiinni siiiliinkah-
maan, ja niin mnodostettu, että olisi l»»llnt scn mastikää»
oleman kastetun mesiastiassa — salaisuus pnutkosepäntyössä,
jonka perille tuhannet meidän mkmnmc tctsijiit ja teiilia»
tutkijat omat turhana tocttaueet päästä. Tällä kadulla näh-
tiin ensikerran damastikangasta, kultasilla koristettua siltti-
»vaatetta, jonka nimikin jo ilmaisee, että se keksittii» tässä
kmlftllligissa. Ia tirjotaottta (damasicriilg) s. o. taito t»l



184

talla kirjailla rautaa ja terästä ou altujausa tästä kaupuu-
gista. Mutta katsokaa eteeunc, muutoin olette »vaarassa
joutuu yliajetuksi, sillä tämän kaupungin porttien kantta tu-
lemat kuormitetut karamallit Aleposta toiselta puoleu ja Je-
rusalemista toiselta puolen, ja kaikkien maailman kansojen
täytyy maksaa tullia tälle mahtumalle kaupungille. Snuri
on Damasko!

Mutta euemmäu kui» ajopelit, kurcimaauit, myymälät
tai palatsit liikuttaa sydäutiini eräs lyhytkaslvuineu sokea
mies, joka »vaeltelee pitkiu Damaskon katuja. Me olemme
nähneet saman miehen jo ennenkin. Hän oli niiden rutsus-
tajoiden joukossa, jotka tulimat Jerusalemista Dmnaskuou
mmnoomaan kristityttä, ja me ummme hänen heivosinensa
kellahtaman knmoon tiellä, mähiin matkaa kaupungista, ja
kun hän nonsi jaloillensa, oli hän sokea. Niin, tämä mies
o» Saillus Tarsolaine», joka »yt kulkee sitä katuu, jota
„oikeaksi" tutsutuau. Istiimiinsä taluttamat häutä, sillä hän
itse ei näe ollentuun eteensä, Juudaksin hnoneesen; ei pahan
Juudaksin maan hymiin. Mnutumassa toisessa kaupungin
osussu käskee Herra erästä Auuuias-nimistä miestä, ei
mulehlelija Ananiasta, maan kristittyä Ananiasta, menemään
Juudaksen hnoneesen sille kadulle, joku kutsutaan „oiteatsi,"
ja laskemaan kätensä Saulin silmille, että tämä snisi jiilleeu
uäkönsä. „Oi," sanoo Ananias, „eu minä uskalla menua
siuue; se mieshän on kuuluisa maiuooju Saul. Hän tap-
paa kristityltä, ja hän tappaa »varmaan minutkin." „Mene
maan," sanoi Herra, ja Ananias meni. Hnonecssaasa is
tnn täällä kainala m»rhm»ics sokeaan. Häll oli nyt aima»
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nöyrtynyt. Hän oli mennyt Dumaskoo» maagitseman»
Kristuksen seuraajia, mutta siitä saakka, kun hän kukistui
hemosen selästä, on hän kokonansa muuttunut toisellmseksi.
Ananias menee sokean eteen, laskee oikean peukalonsa hii-
ueii toiseu silmänsä ja ivasemman pelitalonsa toisen silmän
päälle setä säälien häntä sanoo: „Ratas »veljeni, Sanl,
Herra lähetti minnt, (Jesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jo-
tas ivaelsit), että sinä saisit näkösi jälleen ja Pyhällä Hen-
gellä täytettäisiin." Samalla hetkellä putosi jotakin suomun-
kaltaista sokean miehen silmistä, ja hänestä tuli sitte suuriu
apostoli. Nätitöhän Indas, tämän sokean miehen ystäiviil-
linen isäntä, tai Ananias suomnjen tipahtaman sokeista sil-
mistä? Sitä en usko. Mutta Pamvali tiesi, että ae oli-
mat pudonneet, jn uiin käy meille kuikille, kun olemme kään-
tyneet. Suomllt karisemat pois silmistämme, ja mc katse
lemme asioita kokonansa toisessa matossa tuin cune».

Eräs kristitty maimo oli harjoittamassa liihetystointa
mnutuman symiille »vajonneen sumuu keskuudessa. Näideu
uskonto ei säätänyt mitään erityistä puhtautta, ja mainittn
maimo koetti makuuttaa muntamalle pakana-»aisellc, että ha-
liessa pitäisi tapahtua muutos setä sisällisesti että ulkonai-
sesti, mutta kaikki kokeet tiihäu suuntaan olimat turhat, kun-
nes lähetyssaarnaaja eräänä päimänä oli ripnstanut peilinsä
asuntonsa etehisen seinälle. Kun pnknna-maimo sitte kulti
etehisen läpi ja eusi terran elämässänsä sai nähdä oman
tumansa, huudahti hän: ~o lento miuä todettukin tuonkaltm^
»en?" Peljästyneenä omasta kuivastansa hylkäsi hän mam
ha» uskontollsa ju pyysi saada opetusta kristillisessä us-
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tonopissa. Nm» olemille taitti tyytymäiset syllailliscssä^ja
kääntymättömässä elämässämme sitsi, tuunes suomut^karise-
lvut silmistämmc, ju me lumulun sunun peilissä näemme
itsemme sellaisina, tnin mc todella olemme ja sitte sallimme
jumalallisen armon uudestunu luoda ja muuttaa koko mei-
dän olentomme.

Monta ihmistä on tänäkin piliiuänii tässä huoneessa,
jotka omat yhtä sokeat tuin Paamali oli, ennenkuin Ananias
kosketti hänen silmiänsä. Ia monta on täällä, joiden sil-
mistä suomut jo omat karisseet pois. Te katselette nyt asioitu
kokonansa toisessa matossa tuin ennen — Jumalaa, Kris-
tusta, ijalltmktisiUlttu ju omaa kuolematonta heukeänuc.
Toisinansa eimät kaikki suonutt karise yhdellä kertaa. Kun
eräänä pyhiiehtoonu pieueuä poikasena ollessani Mount Pleu-
suntissu luin Doddridgen kirjoittamaa kirjaa uskonnon alusta
ja jatkumisesta sielussa, niin kurisi muutamia suomuja sil-
mistäni, ja minä aloin nähdä hiukkasia. Muoden ajan
saarnattnani emankeliumia, istuin eräänä pyhii-ehtoonu kylän
pappilassa, lakien raamatullista kertomusta syrofoinikialm-
sen maimon uskosta, ja silloin putosi koko joukko suomuja
silmistäni, ja minä näin paremmin. Pari miitkoa myöhem-
min, malmistaessani saarnaani Nem Jortissa, sain käsiini
erään kirjan, jota muistaakseni eli ollut cunen nähnyt ju
luettuani siitä pari simua tokonausa uhrautumisesta Juma-
lalle, luuleu miimeisten suomujen tipahtaneen silmistäni.
Tuottaako meidäu käyutimmc Damaskossa samattmsia seu-
rauksia kuin Puaivalin käynti, uiin että sokea saa näkönsä,
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ja se jota on e»»en hiittä» »äh»yt, saa »ätömoima»sa mielä
enemmän laajennetuksi?

Olen lntciult kertomlttscn erää» »laalari» tyttärestä,
jota lapsliudessa tuli sokeaksi, m»ltu sitte melkein tiiysitas-
muiseuu erää» lääkäri» toimec»pmleman leikkauksen kuutta
sai näkönsä jälleen. Knn tyttö sai kuulla, että sellainen
leittans saattoi olla mahdollinca, niin iloitsi hän enimmin
siitä, että hän nyt saisi tilaisunden nähdä isänsä, jota hel-
lästi oli häntä hoidellut muu äidin kuolemasta saakka.
Saatullusa uätöusä jiilleeu oli tyttö kuiu mielipuoli. Hän
silveli käsillänsä isänsä kaslvoja ja slilti silmänsä aiwanknin
makaantuatsillsa siitä, että hä»ellä todellakin oli isänsä edes-
sänsä, jonka hän oli ennen tuuteuut uiuoastaa» koskettamalla
hauta. Ia k»n hä» katseli tätä miestä, joitta ultoniitö oli
yhtä uljas tui» hä»e» luo»tee»sctti», huudahti hiia: „ja
tälliä isä o» minulla ollat uiiu monta muotta entä koskaan
ole häntä tuntenilt !" Mutta mielä suurempi ou se ilo, joku
täyttää sielumme, kun suomut karisemat silmistämme, kuu
heugellineu pimeys ou haihtunut, ju me suumme katseltu
rakastaman isämme kasmoja sekä »varmoina siitä, että soteu-
temme on ikuisiksi ajoiksi kadonnut, huudahtamme: Abba, ra-
tas Isä!

Kaikille knnlijoillcni sanon minä samaa, knin Ananias
sanoi Sanlns Tarsilmselle, laskiessaan kätensä tämä» silmie»
päälle: „Rcttas meljeai Saul! se Herra lähetti minnt, (Je-
sus, joku sinulle ilmestyi tiellä, jota maelsit), että sinä sai-
sit näkösi jälleen ja Pyhällä Hengellä täytettäisiin."



XII.

Hlltlln Malmin muoren l>!i.
„Lil>anouin cedripuut, jotka hän on istuttanut".

Ps. I"4' 16.

Matkallamme maihdamme satulamme mauuuuu. Kello
ou neljä aamulla Damaskossa, Syriassa, missä i»e lyhty-
jen matossa, raivintolan edessä odotamme matkamaunun läh-
töä. Eräs mnhamcttilainen ylimys kolmen lvaimonsa kanssa
asettun eri osastoon Maunua, ja meidän seurueemme asettuu
suurempaan osastoon niin cpänuttatvaa mannua, missä ku-
kaan knolemainen kostaav on istunut. Mutta me emme saa
hankaluuksien uutuu himmentäähymiäkäiinpuolia. Mekuljemme
hitaasti ylöspäin Libanonin rinnettä, jonka huipulta ci liim-
ftimimmänkään kesän sormet saa lunta poistetuksi. Me as-
tumme kukkuloille, jotka oivat antaneet aihetta pyhän raa-
mctt»» ihmlimpiin rnnoelnliin ja jotka kohoamat torkcimftii»
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ilmakerroksiin, mihin kaslvitunta koskaan on nlottnnut ja
missä puiden korkein »valtias on lativaansa heiluttanut, minä
tarkoitan Libanonin cedripunta, jota tekstisanojeni mntaan on
kasmanut Jumalan istuttamasta siemeuestä: „Libanouiu
cedripuita, jotka häu on istuttanut."

Keskimäärin on tämä muori siitscmiiu tuhatta jalkaa
korkea, mntta yhdessä kohdassa kohottaa se huiftpnansa aina
kymmenen tuhannen jalan korteilleen. Ei mitään tasmulli-
suutta lamata kuutta tuhatta jalkaa korkeammalla, mutta tii-
miin rajan alapuolella kohtaamme me sopimalla ivuoden-
ajalla lviinitarhoja, hedelmäpuntarhoja ja oliiivilehtoja sekä
taitenmärisiä kukkasia, jotka täyttämät ilman suloisella tuok-
sullansa. Knnden tuhannen jalan korteudella on lehtokuja
cedripuista ainoana jäännöksenä niistä suurista metsistä,
joista Salomo tuotti ratcnnusai»cita Jerusalemia temppeli-

rakennutseen, ja missä terran oli satatuhatta kirlvesmiestii
kaatamassa hirsiä, joista sitte ratenliettiin suuria taupmtteja.
Mutta ihmistcu raastamisen kautta omat uämä puut niin
perinjuurin hiimitetyt, että ainoastaan mllutumiu on niistä
jälellä; muttu minä olen wakuutettn siitä, että osa niistä
oli jo pystyssä silloin, kun kuningas Hirmn ryhtyi hälvittii-
mään näitä Libanonin cedripuita, jotka Herra oli istutta-
liut. Raamatun mukaan oli ccdripnu Herran lelnmikliftnu.
Mailta lakeudet, joita me tänään katselemme, owat kesiin
kuumuudesta luiivuneet, niin ettei lviheriiiistä hciniinkortta-
kaan ole niikyivissä, kohottalvat kuitenkin nämä puut korkeaa
miheriiustii latwaansa kesäistä aurililoa tohti. Ia kun tal-
ivisct myrskyt riehuivat maan päällä, ja lalviinit Ninassansa
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micrittäwät sauria tiwimöhkäleitä alas kallionrinteiltä, ottaa
tänlä puu »voittoriemullu mustaan lumimyrskyn ju masen-
taa riehuman rajuilman jalkansa juureen. Puut omat kuu-
denkylnmeuen ju kuhdeksaukymmenen julau korkuisia ja niideu
lutmassa upeilec tuuhea lehtitöyhtö. Mutta niin jnnrta
jaksain on näitä puita hiimitetty, että Liballoiiin muori ou
useimmissa paikoin kudottuuut lehtitoristeensa ja, surullista
sanoa, melkein kaikkialla maan päällä on samallmsta häwi-
tystyötä harjoitettu.

Kirmes kaataa maahan metslä kaikkialla. Lopct-
laakseen tämän hämitystyön, amasi liunala Englannin,
Skotlaillli» ja koko maailma» hiilitmmotset aimau k»i»
tahtoen siten sanoa: „tiissii on teille polttoainetta, sal-
likaa pänni olla rauhassa uiiu kuuman kuin mahdollista."
Ia muaamalla suuret kimilouhokset sekä opettamalla ihmisille
tiilien malmistamiscn taidon, sanoi liunala: „tiissä on ra-
tcnnnsmnetta, sallikaa pnitteni olla pystyssä." Meidän
tulisi lakata kaatamasta metsiämme, ja parempi olisi ollut
Syriallc, jos kirmceuiskut Libanonin muorella jo tauivan
sitte olisimat lakanneet. Rangaistukseksi säälimättömästä
lnetsänhaaskautsesta olemme saaneet epäsäännölliset muodem
ajat; mälistä ou pitkällisiä poutia, kuu puitu ei ole olemas-
sa, jotka ilmaan tohoneivilla haaroillansa ja otsillansa anoi-
simat sadetta — tieteeututtimusteu mlttuau metälvät puut
sadetta pilmistii maahan ja »välistä riehumat rajut, hä-
mittämät myrskyt, luu ei ole olemassa minkäänlaisia esteitä
niiden peloittuivulle ruilvolle.

Istuttakaa puitu puutarhoihinne, niin että lviisyneet
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saamat lcmähtiii» miden marjossa. Istuttakaa niitä katu
jenne ja luistienne mursille, uiin että ohikulkijat saamat nii-
den otsissa halvatta sen Jumalan, jota eusiksi loi puut ju
sitten loi ihmisen niitä katselemaan ja ihailemaan. Istut-
takaa uiitä purojeu mursille, niin että lapsenne saa niiden
marjossa' leikitellä. Istuttakaa uiitä humiturhoihinne, että
Herra saisi käyskennellä siellä, knn piumä lulee lviileiiksi,
niinkuin hän mninoin käyskenteli Edenin huiviturhassa.
Istuttakaa nittii hautakummnille, niin että niiden murjot
johduttuisimat mieleen suremien huntua, ja tuulen humina
niiden lativoissa muistuttaisi ivaiuujien henkien siipiensnhi-
uuu. Pyhittäkää joku erityineu päilvä Mllodessu puille, ju
koettakaamme seuraaman sadan muoden kuluessa yhtä pal-
jon istuttaa niitä, kuin me miime ivuosisadan kuluessa
olemme niitä hälvittäneet.

Kulkicssamme Liba»oni» lvliore» yli »lllistitll inieleemmc,
lnite» »ämä cedripunt ulottamat oksiausa, lelvittämät leilill-
änsä ja heittämät marjojansa koko raamcttnn yli. Kasmitie-
teellisissii esitelinissään kirjoitti Salomo näistä puista ja
psalmien kirjoittaja sanoo: „Wanhurskus kasmaa niinkuiu
eedripuu Libauouillu," ju muutamassa ylistysmirressäiiu
kehoittua häu cedripuita kiittämään Jumalaa. Salomo sa-
noo, että Kristuksen tasmot omat niin ihanat kuiu eedri-
puu, ju lesuius julistaa, että Herra on säätänyt pmmän
kaikille Libanonin cedripuille. Jeremias, Hcsckiel, Amos,
Sefanjll ja Sakarias mainitsemat cedripnun lehtiä yleivim-
lnissä lausunnoissansa.

Matkustaessamme tänään Libauouiu yli puhuttua
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minha tuuli ju satan tuhnttclec, ju me opilnl»e »yt parein
lltin ymmärtämään tämän Dalvidin kertomuksen myrskystä,
jota hän omin silmin on ollut näkemässä näillä knkknloilla,
sillä sotilaana johti hän joukkojansa muu Damastoon saakka
ja rnnoilijana Mietti hän mannaan monta piiimäii Libano-
nin muorella. Ia tcutiespii hän, istuessaan jollakulla näistä
kallioista, joihin Maunumme ou tänään mähiillii murskaan-
tua, kirjoitti tämän sattuman kumauksen myrskystä: „Her-
ran ääni käy lvoimassa; Herran ääni käy snuressn tunni-
nssu. Herran ääni särkee cedripuut Libanonissa. Hän
hyppäyttää heitä niinkuiu ivasikan sekä Libanonin että Si-
rionin niinknin nuoren yksisurmisen. Herran ääni leikkaa
niinkuin tulenliekki."

Samoin kuin jalopeura on petojen kuningas ja mmn-
mnth-eliiin meden kuningas, samoin on cedripuu puiden ku-
ningas. Kenties yhtenä syynä siihen, miksi cedripuutu niin
suuresti ylistetään läpi koko raamatun, on se, että me us-
konnon ulalla yhä enemmän tarmitsemmc samoja ominui-
sitittsia, kuin tällä puulla ou. Me mimahdamme liiaksi pa-
juun ju olemme niin notkeat taipumaa» milloin mihinkin
suuntaan, liiaksi haapaan, niin että mc mapisemme ivähim-
mästiikin tuulahduksesta, liiaksi kariviuismarjapehkoon, niin
että meidän tcriilviit oksamme pistiilvät ja haaivoittmvat;
mutta mc mimahdamme liian mähiin laajalle lemiämään,
tmmasta kohden kohoamaan ja myrskyjä kestämään cedri-
puuhun. Syynä näiden lujuuteen on se, että niiden juuret
tunkeutumat symällc maahan. Ankkurillansa owat ne kiinni-
tetyt symiille muoriin, itse maan perustuksiin ja niiden jun-
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ret lllikertelcivat sy»vi»»pii» talliotenoksiin. Ia tässä on
juuri eroitus sellaisten kristittyjen ivälillii, jotta seisoivat
lujana ja sellaisten, jotta lanteelvat. Suuri eroitus on Pin
tapuolisen kristillisen luonteen ja sellaisen luonteen ivälillii,
jonka juuret owat tu»keut»»eet ikäkausien kallioihin.

Eräs tiedemies tutki kerran mnutamaa Libanonin ced-
ripuuta, ja puuu ttmosilustoista huomasi hän sen olelvan
kolmen tuhannen tviiden sadan ivnoden maahan. Kristilli-
sessä luonteessa on ijmttuikkistu ivoimaa, jota yhä kehittyy
läpi ijantaittisuuden. Niin ei ole horjuttuun kristittyjen
laita, jotta pyhäftmmiuä omat niin jumalisia, että heillä ei
ole ollenkaan uskontoa jiilellä mnun miikon ajaksi. Samoin
knin jättiläiskäärme ahnaasti täyttää itsensä ja sitte näyt-
tää pitkän ajan oleman niivnn tunnotonnn, samoin on ole-
massa monta sellaista ihmistä, jotka pyhäpmivinä niin ylel-
lisesti nauttimat hengellistä ramintoa, että he muina ivii-
tonpmlvinä näyttämät oleman mman kuolleet kaikelle jalolle
hengelliselle liikuuuolle. He ivuodattalvat kyyneleitä kirkos-
sa, kun me saarnaamme armelimsuudeu töistä, mntta jos
joku hädän lapsi maanantaina näyttäytyy heidän omellansa,
on kerjäläisen pelastus kokouansa riippuma nopeista liikun-
noistansa ja aivoimesta oivesta. He pitämät suurena ur-
melimsuuteliausa, etteilvät he louttuu cimättä hätyytä näitä
tunkeilijoita, jotka tulemat heidiiu luoksensa kalpeiue tusmoi-
nensu ju keräyslistoiuensu. Raamatussa puhuu Jumala
meille cedripuista, opettaakseen meille, että meidän kristilli-
nen luonteemme tulee olla symä kuin cedripuu, korkea kuin
cedripun ja laaja kuin cedripuu. Eräs mulkustuja mittasi
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terra» mlmtaman pnun laajalle lcmiämät otsat jn hnivnitsi
lliiden oleman sata yksitoista jalkaa pitkät, ja minä olen ta-
mnnnnt eedripnita kristillisistä luonteista, jotka liskonsa ja
töitteusä kautta oivat leivittäneet yhden oksansa aina Ame
riikan äärimmäisiin sentaihin ja toisen oksansa aina Aasian
äärimmäisille rajoille, ja tällaiset kristityt tulemat yhä lu-
tllisemmiksi, tnlines koko maa on siunausta täyuuä.

Ota sekin huomioosi, että nämä Libauoniu cedripuut
eimät kasma istutettniua lauhkeassa ilmanalassa tai huolel-
lisesti hoidelluissa puutarhoissa. Kehittääkseen »voimiansa
täytyy niiden käydä kontua puoliyöu myrskyssä. Niideu
täytyy kestää ankaroita taisteluja tuhausien talmieu kanssa,
ennenknin niiden jnurct kylliksi wahwistuwat, niiden otsat
kohoamat ylös ja niiden tasimanct saamat riittiimästi jän-
teivyyttii. Löytyncctö mnitn teinoja jäntemän kristillisen
luonteen kehittämiseksi kuin murheen myrskyt, ivaan minä
maataan en ote niistä tnullut puhuttaman. Kysy martty-
reiltä, profeetoilta ja apostoleilta, oliko heillä ainoastaan
päimmlpmstcttn eläittiissälisä. Mikä näistä cedripuista tas-
moi lämpimässä laaksossa? Ei ainoakaan. Kaprifolium
menestyy parhaiten todiu eteläisillä atkanalla, mutta cedri-
puu Syrian tnnlisissa seuduissa. Te miehet ja maimot,
jotka kunlette tai lnettc tätä, ältaii napisko, ivaan kiittäkää
lilmalua, että te knnlutte siiheu koutuuli, missä suurimpia
sankaria ja sankarittaria kasmatctaan. Tämä on totta setä
tähän että tulemana maailmaan nähden. Tuudita tuota
poikaa siltillä ja sametilla katetussa lehdossa; siirrä hänet
tästä kallisarmoiselle korkealle istuimelle ja anna hänelle kul-
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tanen lusikka käteen; lähetä hauet sitte koulun» »ii» lämpi-
missä tamineissa, että hän tarkenisi mennä maikka poh-
joisnamalle; lähetä hänet sellaiseen opistoon, missä hän ci
tarivitse lukea eikä suorittaa tutkintoja, kosta hänen isänsä
on rikas; anna hänen allaa elämänratansa komeassa lont-
toorissa, missä permanto on lallisarlvoisten mattojeli pei-
tossa ja missä hän saa nojautua kalliisiiu pehmoisiin pat-
joihin. Pane hänen pöydällensä norsu»lui»en sitarm-imutc
hienointa t etoa, mitä koskaan on Brusselistä tuotu, ja anna
ftarihemosten. jotka omat saaneet näyttelyssä korkeimman
palkinnon, odottaa häntä hänen olvensa edessä ja anna hä-
nelle rahoja mielin määrin tnhlattamatsi, ja millaisen mie-
hen luulet tästä lapsesta tulemaa? Ellei häu jo uuorena
kuole irstmseu elämänsä seurauksista, uiiu elää häu kuiten-
kin hyödytöntä elämää, kuolee kenenkään häntä itkemättä ja
astuu lopuksi kolkkoon ijuukaiklisuuteen.

Mutta millainen on useampien näiden suuricn cedri-
ftuiden historia liikemaailmassa, taiteen, lakitieteen, maltion
ja kirkon alalla? „luho, nouse työhön, jo on myöhä, kello
on jo puoli kuusi. Mene hakemaan sylellinen puita, niin
että saamme Mirittiiii tulen uuniin. Seiso tuon riemuu päällä,
kun siiret jäätäpesuwudista, uiin että taidat peseytyä. Miime
yönä ou satanut lunta, jouka tiihdeu sumu täytyy raimata
tiesi kinoksien läpi." Sitte meuelvät nämä pojat kouluuu
maaseuduilla, istumat siellä yksiukertaisilla peitteillä. u»»i-
rähjcill tupruttaessa huoneesi» sawuaz. lämpimiin asemastn.
Heillä on yhä »vastoinkäymisiä testettiimiinä. lontun ajan
tnlnttna saamat he ansiopaitnn, mittta palkka o» »ii» pieni,
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että hc hädin-tnstin tulemat sillä toimeen. Jos he sitte
alottmvctt jontili liitteen omassa nimessään, niin on heidän
ympärillänsä tuhansia „toiwehikkmta" miehiä, jotka koettamat
saattaa heitä turmioon. Mutta jos he maan omat onnis-
tulleet päästä seisomaa» läjälle pohjalle, »iin edistyy hei-
dän yrityksensä, ja jonkun onnenpyörähdytsen tantta liike-
maailmassa omat he kohta itse»äisiii, omtellisia miehiä —

Libanonin cedripuita! Matkallansa hengellisen runouden
korkeimmalle istuimelle täytyi lohu Miltouiu myydä kus-
tannusoikeuden sepittämäänsii „Kadotettuun paradiisim" 350
»narlasta. Matkallansa saalvnttamaan kaikkien aikojen suu-
rinlman näytelmänkirjoittajan nimeä täytyi William Shat-
spearen mähmsestä palkkiosta wartioida hemosia erään Lontoon
tcaatterin edltstalla; Homerukscn täytyi npposokcana raimata
tietänsä saamuttanlaan knolematonta nimeä; John Bunya-
llin täytyi rohkmstnakseen matkallansa ylöspäin tehdä tuo-
listansa mmikeudessa huilu, ja kuwailweistiijä Canotvan täy-
tyi köyhänä orpopoikann muodostaa leijonankuivan^a mois-
ta, ennenkuin hän taisi meistää kulvapcttsmtansa marmorista.
Mainion Stephensonin täytyi nuorena paimentaa lehmiä
mainiolla, sitte työstennellii lukkoseppänä ja »vielä myöhem-
min ansaita leipänsä kellojen teolla ennenkuin hän taisi kul-
jettaa meturiu ruututiellii jn ivastaunottun kunniuuosoituksia
purlnmeutistn jn mitalia kuninkailta. Abel Siemens kor-
jattiin hyljättynä lapsena kadulta, mntta suurien luonnon-
luhjojensu tuulta tuli hän uitunsa etewimmätsi hengelliseksi
puhujaksi ja historiankirjoittajaksi, ja metodistipiispa lu-
netsill täytyi poikasena koivnlla työllä hnntlia inattarnhal,
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päästäksensä Irlannista Ameriikkaan, mntta hän oli sitte
Mirassansa jaloimpia ja etelvimpiii miehiä.

Xenofon kirjoitti maa»pakolaisi»a „A»abasis"-kirjansa
ja aima» snmnllnisissa olosnhteissn kirjoitti Thucydides his-
toriallsa Pcloponceso» sodasta. Viktor H»go» täytyi »viet-
tää useita »vuosia maanpakolaiscua Guernsey» saarella, e»-
ilcllkiii» ha» taisi »iin suuressa määrässä moittaa kansa-
laislensa rakkauden ja kmiuioitutse», että Champs Elyseellä
ja läheisillä bnlemnrdeilla oli miljoo»eja sur»p»kllisia ihmisiä
katsomassa, ka» hii»e» r»»missnntto»sa kulti Madelainen
kirkkoon. Oi tm»ä o» kolua ja kolkko maailma, joka koet-
telee pitää teitä alhaalla niin kanman tuin mahdollista.

Kolinc»tymme»e» mvoden kuluttua omat etelvimmät
»iiehet kaikilla aloilla alkujcmsa uiistä, jotta tällä hetkellä
epätoimoisiua taistelemat olcmassaolostausa, monella heistä
tuskin on miittä dollaria taskussanu, paitsi nimeänsä. Näin
tarmitaan hengcllisclläti» alalla murheen, sairaadc», mamon
ja luastoiukäymise» aitoja lujan kristillisen luonteen mau-
rastnttamisetsi. Mnutamia päimiii sitte saiu uiiiu kuulumaa
tirjeeu: „Tuskiu oleu ftäimääkääu saauut aina syittymises-
täni saakka olla terme»»ii, ja i»i»ä e» taitan»t kirjoittaa
»imeäni ennentlli» luiide»tymmenc» lvuodc» ikäisillä; mi»ii
olen saage» köyhä, mutta Jumalaa armon kautta olen minä
kuitenkin onnellisin ihmine» Chicagossa."

Raamattu puhuu Libaumun lumesta ju tähän ivno-
den uikaau oli lumen paljous sanomattoman suuri. Kor-
keimmatkin lumiuietokset Amcriikassa eimät ole liiheskäii»
lvenattamat »iihi». jotta lauhkeiaipinati» talmnm peittämät



198

Libanonin muoria. Ccdripuut mastaauottaivat väitä ftilmic»
kristalleja kulmille»sa ja ojennetuille kiisimarsillcnsa. Tämä
lumeupuljous o» tylliksi miikeivii ruhjol»uau l»u»t puut maa-
han, repimään oksat rungoista ja jättämään ne ainiaaksi
raastettuina maahan. Mutta mitäpä huolii Liba»o»i» ced-
ripuut näistä lumuvyöryistä? Ne katselemat talmista tai-
mastll kohti ja sanomat: „Tuiskua ivaan! Tyhjennä malkoi-
sia marastojasi päämme päälle, ja kun tämä myrsky on
lakannut, koettakoot toiset samallmset haudata meitä symyy-
teen. Wiisiscttaa talmea olemme me tehneet tuttaivuntta
lumimyrslyjeu kanssa ja seuraalvain miidcnsadan taimen
kuluessa otamme me ilolla ivastaan kaikki, mitä teillä on
meille annettaivana, sillä siten kehitämme me moimaamme,
palmelemme Jumalaamme ja opetamme kaikille aikakausille
kcstiilvyyttii ja moiiuaa moittamnan esteitä." Ia minä sa-
non: „Nohklliskaa itsenne te kaikki, joita tcttiviset myrskyt ra-
sittamat. Uskokaa ja laottakaa Inmalaaa, niin loppn tn-
lee hymäksi. Tulkoot muut mähiiisitsi pahtaisitsi puiksi tai
mitättömiksi katajapehkoiksi hengen mainiolla, mutta te tu-
lette cedripuilsi Libanonilla." Lopntsi sanotaan teistä ja
teidän kaltaisistanne: „Nämä oivat ne, jotka siuuesta wm-
masta tulimat, ja he omat heidän maatteensa pesneet ja omat
heidän maatteensa Karitsan meressä iualaisneet".

Matkustaessmnme Libanonin muoren yli johtuu mie-
leeni se liikuttama tapaus, kun joku näistä cedripuistu mih-
doin kaatuu. Se ei kaadu niiukuiu munt puut hiljaisella
rytinällä, joka tuskin herättää metsässä kälvelijän huomiota
tai saattaa haukun kääntämään suuntaansa lentäessään. Kn-
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kiu ccdripuun kaatuminen on merkillinen tapahtuma Liba-
nonin historiassa. Metsänmartijat pakenemat. Pedot hii-
pimiit lnolihinsa. Mctsäkaaat hakemat patopaittaansa al-
haalla laaksossa. Läheisyydessä kasmmvat puut musertumut
suurcu itsemaltiaan kutistuessa. Kalliot siirtymät sijoiltan-
sa, maa lvapisce usean penikulman laajuudelta ja waltaawa
kaiku kuuluu rotkoista ja muoreuoittuloista. Samalla taivoin
herättää suurta huomiota sekin, kuu suuret cedripuut hengen
alalla kukistumat. Monta suurta miestä on miimeisten
muosien kuluessa kukistunut. Näyttää siltä, kuiu tarttuma
tauti rmmoaifi tällä alalla. Simeelliscu, uskonnollisen, tval-
tiolliscn ja kauppamaailman keskuudessa tuulemme me oi-
keita maanjäristyksiä, jotta omat syntyneet Libanonin cedri-
puiden tlttistnmisesta. Se on peloittawaa. Profeetta Sa-
tarian taivoin täytyy meidän hnndahtaa: „Ulwo sinä cyp-
ressi, sillä cedripuu oii laugenuut!" Jotkut pienistä puista
iloitsemat siitä. Kun joku suurempi liikemies joutuu hii-
miöön, tuputtamat pienemmät kauppiaat käsiänsä ju sano-
ivat: „Sc oli parhaiksi hänelle!" Kun joku suuri muttiomies
kutistuu, taputtamat alhaisemmat lvirkamiehet käsiänsä ja
sanomat: „Sen saattoi jo armainkin." Kun jollekulle ete-
»viille snarnaiuichelle käy huoaosti, uiin nauramat huonompi-
lahjaiset wirkaweljet sille ja luulemat itse saamansa etua toi-
sen lankeemuksesta. Oi, »vcljeui, ei kellään ole mitään hyö-
tyä simeydellisestä haaksirikosta. Ei pajupuulle Damaskon
uurtojen reunoilla, ci palmupuulle Jerikon lakeuksilla eikä
ainoallekaan öljypuulle ole mahaakaan hyötyä Libanonin
ceoripllun kukistumisesta. Itkekäämme sen sijaan ja rukoil-
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kaamme sckii kuulkaamme uiitä ueuluojn, joita Paamali au-
tot Galatalaisille : „katso itseäs, cttes siuii myös kiusattaisi."
Ei kukaau ihiuine» olc marmalla pohjalla cn»c»kuin tuolc-
mausa jälkceu, ellei häu ole Herra» marjclittse» alaiseaa.
Ei kostaa» olc maailma nähnyt suurempaa ajattelijaa, tuin
Frnncis Bnco» oli, ja tämä» kirjoittama sovuin Or^u-
muu" o» ihiiieteos tirjallismtde» alalla. Maitta hänellä
oli mnotiiista palkkaa 38,000 dollaria ja maikka hiive» omai-
silutcnsa no»si useampiin miljoouiiu, kukistui hän kuitenkin
maailma» korkeimmalta tuomnriuistuimelta lahjomisen uh-
rina. Hän tmmusti rikoksensa, tuomittiin snljettumaksi To-
mcrm» maakilaan ja jo»t»i sitc» m»osisatojen yle»tatsecu
ja pilkan esineeksi. „Ulwo sinä, cypressi, sillä cedripn» on
langennut!"

Warren Hastings kohosi yhä kunniassa ja armossa,
kunnes hän pääsi Indian tcuraalikilwcrnööriksi, ja johtawic»
heittilöiden kateus häue» aitallansa ilme»ee julmuuteua niitä
raatalaistausoja tohtaau, joita häu oli lähetetty hallitsemaan,
kunnes hän joutui syytteen alaiseksi Westminster'in oikeu-
dessa, missä Sheridcin, Fox, Edmuud Burte ja koko Eng-
lannniu kausa miskclimät syytöksiänsä häntä ivastaan.
„Ulmo sinä, cypressi, sillä cedripuu on lange»n»t!" Sa-
mallaisia esimerkkejä silveellisestä turmiosta löytyy meidän-
kin^ aitanamme, mutta miuä en tahdo »iitii luetella, etten
loukkaisi mielä elossa olemia ihmisiä, jotka murehtimat ou-
nettomia sittulaisiansa. Sääli langenneita, maan älä ylen-
katso ja pilkkaa heitä. Eräs ameriikkalainen tuomari kertoo
seuraaman tositapauksc». Muutamassa arwossa-pidettäwässii
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perheessä sai tytär huolelliseu musikaaliseen kaslvatukscn.
Hänellä oli enää yksi oppikurssi liipitäytäivänii lopullista tnt-
kiiltoa lvmtev. Isän marat olimat loppuneet, nutttu uiin
harras oli tämä anttamann tytärtänsä, että hän muutnmaua
hairahdukseii hetkenä omin lupinsu otti esimiehensä rahoja,
ja kotia tultuansa sanoi hän tyttärellensä: „Tiissii saat ra-
hoja, moidcttsesi päättää oppikurssisi." Äiti nuluisti pahaa,
ja häu sai miehensä kertomaan asian oikean laidan. Sa-
mana ehtoona meni äiti kauppiaan kotiin, jättirahat takai-
sin sekä pyysi anteeksi tätä hairahdusta. Mutta anteeksi-
pyyntö hyljättiin, ju mies »vangittiin. Tnomari, tuntien
asian perinpohjin, pyysi kauppiasta jättämään koko jutuu sik-
silisu, jos ei muutoin, niin edes maimon ja tyttären tähden.
Mutta tämä ei myöntynyt pyyntöön, ftiiinmastoin mciati
hän kominta rangaistusta. Tuomari jatkaa sitte, että sama
hcltymätöu mies jontui myöhemmin itse syytteesen maan
lain rikkomisesta. Jos joku luulee seisomansa, niin katso-
koon, että hän ei lmttee. Ei mitään onnentoimotuksia, maan
kyyneleitä ainoastaan, kun joku cedripuu kukistuu maahan!

Mutta on olemussu yksi Libanonin cedripuu, joka
aina ou kohottama latwaansa kaikkien muiden puiden yli.
Se on Kristus, jonka Hesekiel lvcrtaa ihanaan cedripnn-
hun, ja kmkellmsten tmtvaan lintujen sanoo hän tekeivän pe-
sänsä sen oksille. Rakenna pesäsi tähiia suureen cedripuu-
hun. Riehukoot sitte myrskyt, wuwuhdelkoon muu, lakat-
koon aika olemasta ja alkakoon ijankmkkisuus, kaikki on kui-
tenkin silloin hyivin.

Mutkallani Palestiinassa ja Syriassa ei mikään teh-
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»yt nunnan sellaista ivailutusta tuin kasmalvat puut -

tärpättipuut, iviikunupuut, tumuristit, öljypilut setä palmu-
ja cedripuut. Kaikkia näitä mainitaan raamatnssa. Sc
aika on myös kerran tulema, kun yhä kehittymän pnnturha-
miljclytscn kuutta koko maa on pniden ja kukkasten marjossa.
lesaias sanoo muutamassa paikassa, että „Libanonin tun-
nia annetaan hänelle" ja eräässä toisessa paikassa: „KaiM
pant kedolla pitää käsillänsä yhteen lyömän. Hongat pitää
orjantappurain sijassa kasmamcm ja myrttipuu nukulaisten
edestä." Oi ihunuu uikaa! Joudu! Joudu piuu!

Minä iloitsen siitä, että tuimaan pyhässä maassa, sa-
moin kuin Palestiinassa ja Syriassa, on runsaasti puita.
Johannes näki niitä katujen marsilla, joen molemmilla ran-
noilla, ja ne mttoimat hedelmänsä knnakin kuukautena. Tie-
dättehän warmaau, miten snuresti puut kaunistamat kau-
punkia täällä Ninan päällä. Minun miclitnivitukseni tni-
mnnstn yhä laajenee, kun Johannes puhuu puilla kauniste-
tuista pyhän kllupuugin kaduista. Ihanat pnut! Jaspis-
muurit, suihkulähteet ja temppelit eimät mielä riittäneet.
Maailma tarlvitsi mielä enemmän. Kaiken tämän loiston
ja komenden täytteeksi näen minä elämän puuu leivittämän
oksiansa. Ne eimät ole niiden alastomien oksien näköisiä,
joita me nyt katselemme ja jotka kodittomien runoilijoiden
tumalla pitkinä talmisina öinä lveisaamat surullista tvalitus-
lvirttänsä tai tuule» huokaillessa helkytteleiviit surusämeleitii,
sillä tuimaallisten puiden lehdet eimät koskaan kuihdu. Joko
me sitte »vaeltelemme mirruu rannoilla tai käyskentelemme
marttyrien kodissa, tmmaallisessa temppelissä tai ijankaikki-
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sen kiimakaan palatsissa, niin kaikkialla on puitu ympäril-
lämme. „Antuaat omat ne, jotka hänen käskynsä pitämät,
että heidän moimansa elämän puussa olisi." Stonelvall
Jackson sanoi senraalvat sattuivat sanat, ollessaan mcil-
iniina lähtemämi tästä maailmasta: „Menkiiämme tlto»»c
toiselle puolelle ja lemahtakaamme puiden ivurjossu."

Oikaisu.
Siwulla 132. riwi lli on: Ptolemais. lue: Ptoleniaisin piispa.


