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Alkulause.
Kun ei tiedostani wielä Suomen kielellä ole oikeeta

järjestettyä Maantiedettä Pyhästä maasta, eikä muutakaan
kertomusta siitä, paitsi Bätzlerin "Vapahtajamme Synty-
mämaata rajamainensa" paikkapaikoin kuwaillen kertowan
kirjan suomennus (painettu w. 1857 Helsingissä), joka tosin
on sangen tieto-rikas ja hyödyllinen kirja, mutta josta lukia
ei saa yltä-yleistä katsantoa Palestinasta, ryhdyin tän ly-
hykäisen Maantieteen kirjoittamiseen.

Kirjoittaissani olen wiljellyt jo nimi-lehdellä mainittua
Pastorin Apulaisen Stockholmissa, G. G. Beskowin ar-
wokasta ja hauskaa Matka-kertomusta "lieseminneu t>Z,n

Binai ooli ?Äls3tiua 1859—1860"; Palmblttdin
"?kl,lLLBting,, AeoFrapKi 0011
vst
on lyMt ote edellisestä) ja Alex. Kuttnerin "Geografis
von Palästina nebst ausfiihrlicher Beschreibung der heili-
gen Slätten. Pest 1861", jonka
otin ja josta ensimäiset lchdet suomensin. Paikoin olen osot-
tanut lukian kirjoittamihini "P. Raamatun Muinais-tietoi-
hin" kussa ei tila ole suwainnut laweamftaa kertomusta,
e. m. Salomonin Temppelistä.

Muutoin olen kokenut supistaa kertoelman niin lyhyeksi
kun mahdollista, ehkä tosin olisin toiwonut, ellei tarkoituk-
semme sitä olisi kieltänyt, saawani kamvemmin kussakin pai-



kassa wiipyä sekä kutakin paikkakuntaa koskewia Raamatun
Pyhiä historioita muistella.

Tämän lyhyen Maan-tieteen Pyhästä maasta lähetän
nyt Rakkaille Kansalaisilleni sillä toiwolla, että se olisi heille
joksikin awukst tätä pyhää sekä historiallisesti koko mailmassa
ihmeellisintä maata tuntemaan ja että se lisäisi halua enem-
män sitä ja sen erinomaisia waiheita tutkimaan. Sillä mitä
toki sopisi Kristityn enemmin täällä (kussa ei silmä wielä
saa nähdä sitä "maata", jossa Jesus nyt on) haluta katsella
ja tuntea kuin sitä maata kussa tämä kallis Vapahtajamme
wertaisenamme waelsi ja edestämme kuoli! Käy siis, rakas
tukiani, kerani katselemaan tätä ihanaa ja suloista maata,
ja seuraten Wapahtajaas opi täältä katsomaan ylös sitä
ijankailkista Isän maata kohden, jossa Hän nyt on ja jonne
mekin "eläwän toiwon" jälkeen pääsemme!

Pirkkalassa, 18^61.
W. C.



«U-enen uskowaisen kristityn sydän eikö tuntuwammin
tykytä Palestinan nimen kuullessansa jakuinka mahtawasti
eikö harras tuntonsa liiku tätä maata mainitessa, jossa
Kristinuskon aurinko nousi kirkkaasti, lewittäen lämmitta-
wäiset siunatut säteensä yli-ympäri koko mailman! Kuin-
ka pyhä eikö ole se maa, jossa Wapahtaja kerran waelsi,
ja ne kaupungit, jotka muistuttamat Hänen syntymäänsä,
Hänen jumalaallisia töitänsä, Hänen kärsimistänsä, kuole-
maansa ja Taimaasen astumistansa! Mutt'eiwät ainoas-
taan kristityt, maan myöskin nuot ylypäri kaikkein mait-
ten hajotetut Israelin lapset tuntemat suuren itamöit-
semyksen esi-isäinsä maahan, jossa heidän uskontonsa koto-
perä on, jossa heidän »viisaat kuninkaansa hallitsimat, ja
jossa kerran heidän kansakunnallinen uljuutensa herätti
Rooman keisarein malloitus-halun. Niin itseppä Maho-
mettiläisiäki käskee heidän pyhä kirjansa "Al Koran''
muistamaan Esi-isiänsä ja kunnioittamaan fristittyen kau»
punkeita. Näin on Palestina yksin pyhä maa."

Nimi.
JumalaltaAbrahamin jälkeen-tulewaisille ijankaikkiseksi

perinnöksi luwattu maa, kutsutaan Pyh. Raamatussa
"Kanaan", sentakia että sen alku-asujamet oliwatKhamin
pojan sumusta; myöskin tapaamme nämät nimet: "Maa,
joka rieskaa ja hunajata wuotaa", "Pyhä maa", "Is»
raelin maa." Jälkeen Raamatun ajan on sen nimiHis»
toriassa "Palestina." (R. M.t. I. n. 1 L. 1, 3.)
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Paikka; Awaruus.
Palestina» asema-paikka on Wäli- eli Keski-meren

kakoisella rannalla Aasiassa, noin 31"—33V«" walillä
pohjaista päin ja 52"—54" itää kohden. Suurin lewey»
tensa Josuan rajain määräämisen jälkeen oli 20. penikul-
maa*) idästä länteen (keskinkertainen leweytensä noin
15 penik., sen allekkin); sen suurin pituus 30 penik.
(Palmblad sanoo 38) etelästä pohjaiseen päin; sen koko
awaruus 495 lH penik. (Palmblad sanoo: korkeintaan
450 ll p. k.
(R. M.t. 1..n. 1 8. 2; IV n. 8 L. 4.)

Majat.
Sen rajat owat pohjaiseen pain Syrian wuoret, itään

päin Moabiitain ja Ammoniitain wuori-maat, etelään
päin Idumea ja kiwinen Arabia ja länteen pain Wäli-
eli Keski-meri ja Fenikia.

Maa; Wuoret.
Maan laatu on kauttaaltansa wuorista, jonka läwitse

monet wähäiset joet ja purot juoksemat.
"Sillä se maa, johonkas menet, omistamaan M, ei ole niinkuin
Egyptin maa, josta te lähteneet olette; jossa sinä siemenes kyl-
wit ja kastoit sen jalwoillatz" (se on: wesipyörän polkemalla;
Egyptissä juoksutettiin ränneillä wettä pelloille; West pumputtiin
ränneihin pyörillä, joita jaloin käytettiin) "niinkuin laali-maan;
Waan se maa, johonka te menette omistamaan sitä, on Wuori-
nen ja laaksoinen maa, jonka sade taiwaasta kastaa." (V Mos.
11: 10, 11). Näin julistaen kansalle, luwaili Moses sopiwatzti
sen maan, jota odottiwat.

Muorista owat isoimpia ja merkittäwimpiä:
1.Libanon Kalkonen wuori, 9000 jalkaa (askelta) kor-
jonka lumiset kukkulat meri-miehille jokauwas merelle

*) Tässä niinkuin ainakin maan-tieteissä lasketaan awaruudet seka mitat
Saksan penikulmiksi, joista 1tekeekö suomen penikulmaa. Kussa erit-
täin Ruotsin penikulm. laskemme, mainitsemme sen samassa.
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näkymät, on usian päiman-matkaa pitkä muoren-harjanne.
Arabialaiset runo niekat sanomat tästä, että se kantaa
Talwen päänsä-päällä, Kewään olkapöillänsä , Syksyn
helmassansa ja Suwen jaloillansa. Meren rannasta
aina harjansa päälle asti on se »vaatetettu hehkumimmilla
kasmuilla ja työteliäiltä ihmis-käsilta tyynimmin miljelty.
Muuratuilla penkereillä noustaan ylös ikään kuin trappuja
myöden, jotka omat täynnä istutettuja SiMiäis-puita
(Mulbär) SilM-matojen hoitoa marten, josta asukkaat
täällä jo melkein yksistänsä elantonsa saamat. Walkoiset
haamistot, Platani-puistot, Tammistot ja Akasia-metsistöt
omat lukemattomain Sata-kieli-nimisten laulu-lintujen
asuntoina, ja nuot jalot, ihanat miina-puun köynnökset
maatettamat muoren-kyljet. Raamatussa usein mainittu
Sederi-pnu, josta Damid rakennutti asuntonsa ja jota
Salomo tuotti suureen Jerusalemin temppelin rakennuk-
seen, saatiin tältä muorelta, ja mielä nytkin on sen kor-
keimmalla kukkulalla ihana Sederi-metsistö, jossa luetaan
350 emä-puuta. Monen näiden jättiläis-puitten warfi
on 40 jalkaa ympärinsä ja heidän ikänsä armotellaan ole-
man 3000 muoden paikoilla.

Itään päin tästä jalkautuu Libanon Ccele-syrian la-
keuden läwitse nimellä:,

2. Antilibanon, jonka eteläinen osa on se alati lu-
mella peitetty Hermon, josta Jordanin wirta alkunsa saa,
ja joka etelään päin sekä Keski-(Wäli-)merta kohden
pitkittää kohta kerrotuilla ylängöillä.

3. Galilean ylänkö-lakeus (1000 jalk. k.), jolla
alalla on Naphtalin ttmoret Tibenan merestä (Genesa-
retistä) Keski mereen asti ja ne muori-jatkokset, jotka käy-
mät Jordanista Karmelia kohden, joihin kuulumat:

a) Pyhät lvuoret Kapernaumin tienolla, joista on
ihana katsanto Hermonin lumisille kukkuloille ja Genesa-
retin sywyyttä kohden. Tällä wuorella piti Wapahtaja
muori-saarnansa; täällä Saladin Jerusalemin kuninkaan
Guidon wangikfi otti ja Frankkein sota-joukon walloitti
ia heti senjälkeen oli Jerusalem hänen omansa.
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b) Thabor, ihanin kaikista muorista, jonka ihanuu-
den Schubert näin wertailee: "Niinkuin kulta kaikista me-
talleista, niin on Thabor kaikista mailman muorista
ihanin; se on kuin kasteen-herne ruusun lehdellä, joka
kirkkaalla pinnallansa sinertämän taimaan ja auringon
säteet kumailce; niin seisoo tä "pyhä muori" siellä miher»
tämällä Esdrelonin lakeudella; ne muistelot, kuin hänen
Tammeinsa marjossa herajämat, omat ihanimmat ja suloi-
simmat kuin auringon säteet ja taimaan sinermä kasteen-
herneen kumastimessa. " Tämä muori, koroltaan
5000 jalkaa, seisoo yksinään keskellä Esdrelonin lakeutta;
muodoltaan on se kuin huipustansa tasan poikki-hakattu
kukkura, jonka päällistö on lamea tasanen keto, jonka par»
tailla kasmaa tammia ja terebinttiä. Täältä on ihana ja
lamea katsanto-ala kaikille tahoille: Hermonin lumi-selkä,
Karmelin, Efraimin ja Samarian muoret ja Genesaretin
järmi näkymät yli-ympärinsä. Tälle muorelle asetti Ba«
rak leirinsä, josta 10,000 miehensä kanssa meni alas ja
löl Sisseran Kanaanealaisen; täällä oli linnoitus, jonka
Titus Roomalainen malloitti, ja jonka jäännökset mielä on
nähtämänä samoin kuin kolmen kirkon jäännökset, jotka
keisarinna Helena Apost. Pietarin, Johanneksen ja Jako»
bin kunniaksi rakensi, sillä täällä sanotaan lesuksen kirkas-
taminen tapahtuneen*). Wieläkin on Katholikilaisilla
täällä kappeli, jossa Pietarin päimänä, jolloin tänne pal«
jon pyhiä matkustajia kokoontuu, pidetään pyhä messu,
jonka kaksi Fransistani munkkia Nazarethistä tulemat
lukemaan.

4. Gphraimin wuoret Samariassa, jotka luodetta
kohden loppumatKarmelissa Keski-meren rannalla. Niiden
seassa on muistettawa:

a) Garizim, Samarian ja ludean rajalla, jonka
päälfe Samarialaiset Persialaisen päällikön tumalla raken-
siwat oman temppelinsä, sitte kun oliwat kielletyt osallisuu»
') Ehkei toden mukaan, waan on se luultawammin tapahtunut Hermo-

nin wuorella.
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desta Jerusalemin temppelin rakennukseen. Ehkä Johan»
nes Hyrkanus hajoitti tämän Garizimin temppelin w. 129
enn. Krist. s. pitkittyi wiha luudalaisten ja Samarialais»
ten wälillä yhä aina Kristuksen aikaan asti, jolloin se oli
suurimmallansa.

b)Karmel (Suom. Jumalan puu-tarha)*), Sama»
rian ja Galilean rajalla. Korkonsa suhteen on se tunnettu
merkki meri-miehille. Sen juurella kaswaa Öljy- ja Laa-
keri-puita, sen harjalla tammia ja kuusia ja erinomattain
kaikellaisia kukkaisia. Tän wuoren päällä oli muinen Epä-
jumalan Vaalin altiari, jonka Profeta Elias kukisti ja
sitte tappoi Vaalin papit (I Kun. 18: 40—44) Kischonin
ojan reunalla. Taalta näki hän kohta sen jälkeen, rukoil-
lessansa kowan kuiwuuden tähden, pilwen nousewan ylös
merestä, josta sade syntyi. Niistä 400 luolasta (wuoren-
rotkosta, Palmblad sanoo niitä olleen 2000) kuin tässä
wuoressa on, ja joissa Paawin-aikana eli paljon eraktaitä,
sanotaan yhden oleman Elian ja Elisan luolan, jossa edel-
linen Profeta piti kokouksia opetus-lastensa kanssa. Niissä
oli jokaisessa akkuna ylhäällä ja kalliohon hakattu makaus-
sia. Nämät eräkkäät, jotka oliwat "awo-jalka-munkkeja",
rakensiwat sittemmin Risti-retkien aikana (w. 1217) luos-
tarin, josta "Karmelitain" seura syntyi. Tästä ajasta
alkaen owat nämät Karmelitat kuitenkin mieltäneet luola-
elämää aina wiime wuosi-sadan alkuun asti, jolloin tänne
suuri "Elian luostari" rakennettiin, joka Napoleon Im ai-
kana Turkkilaisten julmuudelta hämitettiin, mutta taas
sittemmin nykyään uudesti rakennettiin.

5. luudan wuoret alkamat Jerusalemin tiennoilta
Hebronia kohden etelään päin ja itään päin Jordania
kohden. Tän wuori-jatkon kukkuloista omat mainittawim-
mat: Zion, Moriah (joista edeskäsin Jerusalemin kerto»
muksessa, sillä ne oliwat tän kaupungin muurein sisäpuo-

*) Gesenius siw. 386 y. m. sanowat, että (Kr-
mel) merkitsee wam puu-tarha, sanasta 2")2 (käräm)

lihawa maa, wiina-mnki.
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lella), ja Öljymäki, itään päin Jerusalemista, kohta toi-
sella puolen Kidronin ojaa. Tämä wuori on saanut ni-
mensä öljypuusta, jota täällä kaswoi niin hywinKristuk-
sen aikana kuin myöskin tuhannen wuotta ennen Hänen
syntymäänsä (katso II Sam. 15: 30). Nuorella on kol-
me kukkuraista, joille Salomon wieteltynä mainioiltansa
antoi rakentaa kullekkin epä-jumalan huoneen, jotka losia,
Herran hurskas palwelia, hajoitti. Tältä wuorelta, josta
koko Jerusalemin ylitse sopii nähdä, katsahti Jesus sitä
kohden ja julisti sen häwityksen tuomion ja juuri samalle pai-
kalle asetti myös tuomion täyttäjä Titus Roomalainen lei-
rinsä ja harkitsi keinoa täällä sen pikaisempaan häwitykseen.
Kuka ei tietäisi kuinka usein Öljymäki Wapahtajansa elämä-
kerrassa mainitaan! Joka ei siitä tietäisi, lukekoon Ewange-
listalsta kuinka Hän, Jumalan Poika, tän wuoren alasella
syrjällä, Gethsemanessa, hikoiliwerta meidän synteimme täh-
den! Mutta täältä, jossaHän suurimman tuskan kärsi mitä
ikänäkärsitty on, täältä eli tän tienolta Hän myös nousi ylös
korkiaan kunniaansa, astuen ylös Taiwaasen! Täällä näy-
tetäänki kaks' jalan jälkeäkalliossa, jotka tarinoiden sanotaan
Hänen »viimeisiksi jälsiksensä maan päällä ja jotka Hän olisi
painanut Taiwaasen astuissansa. Näitten jälkein päällitse
oli keisarinna Helena rakennuttanut wähäisen kappelin; ja
wieläkin seisoo siinä paikassa »vähäinen rukous-huone.

Lakeuksia.
Ehkä yltä ylitse Wuorinen, on tässä maassa paitsi

ihania laaksoja myöskin muutamia isompia tasa-maita eli
lakeuksia, joista mainittawimmat owat:

1. Akon lakeus, Pitkin Keskimeren rantaa, alkaen
Tyron tienneiltä aina Karmeliin saakka.
*) Tämä wastaan sanotaan Ewangelista Luukalta 24: 50, jossa kuu-

luu että he menit "hamaan Bethaniaan asti" mutta

sama Luukas sanoo Ap. T. 1: 12, että opetuslapset palasiwat takasin
Öljymäeltä. Taiwaasen astuminen tapahtui siis, ellei juur öljymäel-
lä, ei kuitenkaan kaukana siitä.
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2. Gsdrelonin lakeus (oikeimmin Gsdraelon), 800
jalan korkonen ylä-maa, Taborista Ephraimin muoriin
saakka, ja Jordanista Karmeliin saakka, on siis "iso lakeus"

?reötov), joksi sitä myös. kutsuttiinki, niinkuin myös
Isreelin lakeudeksi. Sen pituus luetaan 4 penik. ja
leweys 2 penik. Epäilemättäki on tämä kasmu-rikkahin
paikkakunta Palestinassa, luonnollinen hedelmä-puu-tarha,
mutta nykyään ei wiljelty, waan Arabialaisten karja-lai-
dun. Matkustawaiset, jotka täällä owat käyneet, ylistäwät
sangen suuresti sen hedelmällisyyttä ja ihanuutta. Schwarz
kertoo: "Maan-laatuansa on Isreelin lakeus senkaltainen
milja-maa, johonka ei yksikään ihmis-tasi siemeniä kylmä,
ja jonka Alentuneita tähkiä ei yksikään ihmis-käsi niitä
(korjaa). Suurin osa siemenistä kylmää itsensä ulos tu-
lentuneista tähistä, joiden ylellistä paljoutta ei yksikään
maan asukkaista miljele eikä nauti. Lammas- ja kuttu-lau-
mat sekä muu karja sotkemat tallaten näissä Luonnon
kylmö-maissa enemmän kuin syömät." Kischonin joki,
joka tän lakeuden lämitse juoksee, lisää hedelmällisyyden.
Tän lakeuden lämitse kulkimat Galilealaiset muosittain
juhlille Jerusalemiin; Jesus on siis usein tän lämitse mael-
tanut. Tä lakeus on myös usiasti ollut sota-tantereena:
täällä Saul taisteli ja kuoli; tänne sioitti Nebukadnesar,
Wespasiänus ja lustinianus sota-joukkonsa; täällä soti-
mat Risti-retkeläiset Saladinia mastaan; täällä moitti
Napoleon I Bonaparte ihanimman, mutta kenties mität-
tömimmän moittonsa. Tän lämitse käy myös.jo iki man-
hoista ajoista kauppa-karamanein tie Syriasta Fenikian
Haminoihin.

Vähäisillä kukkuloilla on ta eroitettu
3. Megiddon-lakeudesta, joka alkaaKarmelista ete-

lään päin pitkin meren-rantaa, ja jonka jatko alas-päin on
4. Saronin lakeus Akdera joesta Jaffaan asti.
5. Lakeus Sephelah eli Ala-maa meren rannalla

Jaffasta Gazaan asti, jonka alan muincn Filistealaiset
omistiwat. Maa on punasen-woipaa hieka-multaa, sangen
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hedelmällistä, mutta nykyään ei miljelty. Itäänpäin Je-
rusalemia kohden nousee maa nousemistaan Juudaan wuo-
ri-maaksi.

6. Jordanin laakso (Auton, Arabialaisilta kutsuttu
Al Gauhr), paikon kapeempi, paikon awarampi, on mo«
lemmin puolin seinitetty korkeilla, jyrkillä muorilla. Gene«
sareetin kohdalla owat matkustawaiset werranneet tän laak»
son ihanuuden Paradiisiin, jota-wastaan sen eteläinen osa
Kuoleman-meren likellä on ikäwä ja kolkko kuin kuoleman
asunto, jossa ainoastaan joen rannikolla jotakin mihertä-
wää nähdään; mutta lerikhon lähellä, kertoo Schwarz,
maan olewan ihanimman koko Palestinassa. Molemmin
puolin wirtaa seisoo monenlaisia puita, joiden miheriäiset
oksat owat niin toinen toisiinsa palmikoitut että tekemät
luonnollisen ihanan tältin, jonka katoksen alla matkusta-
wainen waelta milposessa marjossa yhdestä tällistä toiseen
ikään kuin järjestämiltä ihmis-käsiltä istutetussa puu-tar-
hassa. Jordanin suloinen kohina sekä lintuin misertämä
laulu ilahuttamat kulkian kormia ja marjokkaitten puun-
oksien läwitse tunkemaiset auringon säteet ihastuttamat
häntä niin liikuttamasti, että tä luonnon ihanuus korot-
taa hänen sydämensä Jumalan tykö ja hänen on murhe-
tunnolla itsestänsä huutaminen : "Minun Jumalani, minun
sieluni on murheissansa minussa; sentähden minä muis-
tan sinua Jordanin maalla." Ps. 42: 7.

lärwet ja joet.

Palestina on Keski-meren rannikko-maa; tä meri
(P. Raamatussa kutsuttu "suureksi mereksi") miruttaa siis
Pyhän maan rantoja noin 20 penikulman mAtkan. Silla
on kaks satamaa, yks' Akon, toinen Jaffankohdalla. Ta»
hän mereen juoksemat Palestinan läwitse seuraawaiset joet
ja purot:

1. Leontes, joka alkaa Syyriasta, juosten enemmän
mittansa ulkona Palestinasta Libanonin ja Antilibanonin
»välissä, Tyron ja Sidonin wälillä läskein mereen, jolloin
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se on 30 kyynärää lemeä. Tätä jokea ei mainita Raa-
matussa.

2. Belus, nyt Kardane, on mähäinen Akon satamaan
juoksema juoma. Suussansa on se niin matala että sen
ylitse jalkasin,kuljetaan. Tä mähäinen puro on sentoten
mainittama, että sen rannalla klasin-teentä keksittiin. Kes-
ki-aikana mietiin täältä myöskin santaa klasi-tehtaisiin
aina Wenetiaan asti (Italiassa).

3. Kischon, nykyään Mukattua, saa alkunsa Thaba-
torin ja mähän-Hermonin muorien mäliltä juoksemista
sade-mesistä ja juoksee Karmelin kohdalla Akon satamaan.
Talmis aikaan (katso Raam. Muinaistiet.) on tä jommoi-
nenki joki, mutta sumella se kuimuu ja sen suu tukitaan
sannalla niin ettei ole muuta kuin noin 3 syltää lemeä.
Raamatussa on tä tunnettu Pr. Elian historiassa.

4. Kanah, Akdera, Efraimin ja Manassen raja-juoma.
5. Jarkon, juoksema Efraimin muorilta Jaffan poh-

jaiselle puolelle.
6. Gschkol, eli Wiina-rypäle-juowa, niin kutsuttu

niistä rypäleistä, joita Moseksen makojat täältä tullessan»
sa toimat.

7. Besor juokseeJuudaan muorilta alas Gazaa kohden.
8. Sikhor, Raamatussa kutsuttu Egyptin juowaksi,

jossa ainoastaan sade-aikana on wettä, jonka tähden myös
moni matkustaja ei ole sitä löytänytkään ja on sentoten
epäillyt jos koko juomaa onkaan. Kuitenkin on se nyt
mannaan tuttama, sillä Franskalaiset omat sotineetki tän
puron reunalla.

Nämät mainitut juowat owat kuitenkin sangen mä»
häistä Palestinan oikean omituisen wesi-kunnan suhteen,
joka onki wain yksi ainoa, nimittäin:

lordani järwineen ja siwu-jokineen. Tämä "pyhä
wirta" saa alkunsa usiammista lähteistä, joista wähäisiä
puroja juoksee, yhdistyen wähä ennen kun laskemat alas
Merom nimiseen järmeen. Yks, pisin näistä alku-haaroista
tulee Hermonin wuorelta. Merom-järmestä juoksee lor-
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dani 15—20 kyynärän lewyisenä kolmen penikulman pääs-
tä Genesarethin järween (myös kutsuttu Tiberian ja
Galilean mereksi), joka on noin 2 ruots. penikulmaa
pitkä ja 2/g lewea. Sen rannat owat korkeita, wuorisia;
sen wesi selkeetä, jonkatähden aina puoli-tiehen järweä
taitaa eroittaa Jordanin sameron weden; se on myös san-
gen köykäistä, jonkatähden myöski tuulet sen helposti isoille
aalloille liikuttamat. Sangen ihania katsannolta kohtaapi
tän järwen rannoilla silmää; seisoen kukkulalla Tiberian
kohdalla näet tästä pohjaiseen päin Magdalan, Kapernau-
min ja Khorazinin jäännökset ja toisella puolen, itää koh-
den, Gadarenein maan wuoret, yhden toistansa korkeim-
man. Muinen lesuksen aikana oli tän järwen rannikot
yli-ympärin kaunistetut isoilla, rikkailla ja kauniilla kau-
pungeilla ja ihanilla puistoilla: 1800 wuotta takaperin oli
se Palestinan wäki-rikkahin paikkakunta, nyt on se autia.
Erinomattain ihana oli Kapernaumin kohta, jossa Jesus
niin usein oleskeli; tän eteläisellä puolella on V 2 Penik.
pitkä ja '/g penik. leweä wiheriä lakeus, sen arabialai-
nen nimi on el-Ghaweir ja raamatussa kutsutaan sitä
"Genesaretin maaksi." (Math. 14: 34.) losefuksen kerto,
muksen -jälkeen oli tä maallinen paradiisi, jossa ihanimpia
hedelmiä runsaasti kaswoi ja jossa ijäinen kesä kestää.
Tä järwi on peräti kalanen, jonkatähden myös muinen
täällä alati nähtiin lukemattomia kalastajia weneinensä;
lesuskin oli kulkenut ristiin rauhaan tän järwen ylitse;
mutta wiime wuonna (1860) kuuli Beskow siellä, että ny-
kyään ainoastaan yks' wene' on koko järwella nähty. *)

Näistä tienoista puhumme wielä kaupungein kertomuksessa.
Genesarethin lounaiselta lopelta lähtee sitte lordani

10—11 ruots. penikulman matkallensa Kuoleman-merta
kohden; sen rannat owat jyrkkiä kalkki- ja krutu-wuoria.
Matkallansa tan ihanan laaksonsa läwitse kokoo lordani
molemmin puolin siwu-haaroja Efraimin ja Gileadin
*) Tilamme ei anna myöden enempää kertoa, waan näytämme lukian

mainitun Beskowin suloiseen kertomukseen.
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wuorilta. Mainittawimmat näistä owat itäiseltä puolelta,
Pereasta, juoksemat joet: Manadra (Arab. larmokh,
Plinius'en Hieromar), myös kutsuttu Scheriat-Man-
dur, joka on suurin Jordanin siwu-jo'ista. Sittemmin
juoksee siihen se wähäsempilabes? ja sen perästä labok,
muita wähäisempiä mainitsematta. Pitkässä laaksossaan
juoksee Joroani mutkien ikään kun tahtoisi hän "wasta-
hakoisesti" (niinkuin losefus sopiwasti sanoo) mennä
hautaansa, Kuoleman-mereen, johon se joka päiwä las-
kee 6,900,000 tynnyriä raikasta ja kirkasta wettä. lor-
danin leweys wähä ennen loppuansa on 40—50 kyynärää,
sywyys ylipään 5—6 kyynärää.

Palestinan wesistä on jäljellä katseltawaksemme tuo
sekä tän maan että koko mailmankin erinomaisin järwi:
Kuoleman-meri, nykyään kutsuttu Bahar-Luth
Lothin-meri, jonka pituus on 12—14 maantieteell. penikul»
maa, leweys korkeintaan 3 penik. ja yli-ympärinsä 5 eli 6
päiwän matkaa. "Sen sia on sywimällä kohdalla siinä
suuressa alangossa, joka alkaa Hermonin juurelta käyden
Akoba nimiseen Punaisen-meren lahteen asti", joka paikka
tällä kohdalla muinen oli suloinen ja hedelmällinen lakeus
ja kutsuttiin Sittimin laaksoksi, josta Moses (I k. 13:10)
sanoo: "Se oli medestä »viljainen, ennenkuin Herra Sodo-
man ja Gomorran hukutti; se oli niinkuin Herran yrtti-
tarha, niinkuin Egyptin maa." Tämä järwi on siitäkin
merkillinen, että se on alhaisempi paikka koko maa-pallon
päällä, noin 1300 jalkaa alempana kuin walta-meren pinta,
elikkä Kuttnerin laskun jälkeen tyystemmin määrätty 1230
jalkaan, josta se ääretöin kuumuus tulee kuin täällä alati
on. Mikä suuri eroitus eikö ole tän Moseksen kerto-
muksen ja saman paikkakunnan nykyisen näön wälillä!
Paljon owat Luonnontutkiat ja matkustajat tän järwen
synnystä maittaneet, mutta ainakin on heidän täytynyt
palaita takasin Moseksen iki wanhaan ja yksinkertaiseen ker-
tomukseen, joka on luettawana I Mos. 19: 24—29. Se
"tuli-kiwi ja tuli", joka tän lakeuden häwitti ja tän jär-
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wen synnytti, joka niinkuin edeskäsin näemme oikeestain
"kolemasta" on nimensä saanut, waikutettiin maan-järinäl»
tä, jonka maanalainen woima suitsutti korkialle ilmaan
tulista laamaa, palamaa maanpihkaa ja tuli-kiweä, jotka
sataen alastuliwat sytyttäen ja turmellen kaikki. Tästä
jarmestä nähdään wieläkin myrkkyisiä maanalaisia tuli-kimi-
höyryjä nouseman ylös, jonkatähden ei myöskään maan-
järistys Jerusalemia ynnä muita liki-paikkakuntia enään
kohtele niinkuin muita maan osia Palestinassa. Kuoleman-
meren pohjasta nousee myös kiehumaa pihkaa (asfalt),
joka medessä kylmettyneenä uiskentelee sen päällä ja aallot
heittelemä! sitä rannoille, niin että sitä kuormittain saa-
daan. Wesi Kuoleman-meressä on muutoin kirkasta; mutta
niin suolasta että kun siihen jotakin kastetaan, metäy sen
päälle suola-kuori. Beskow lukee siinä oleman sadasosaa suolaa, jota mastaan meri-medessä on ainoastaan
osaa, siis on se miis kertaa painamampaa kuin meri-mesi,
joka tekee, ettei siihen mikään upoonnu, maan että ihminenki,
ehkei uida taida, uiskentelee siinä yhtä köykäisesti kuin
korkki. Jo ennen mainittu matkustaja Beskow sanoo siinä
uineensa ja meden olleen sangen mirmoittamaista, mutta
niin katkeraa, että oli märoannnen sitä suuhun ja silmiin
päästämästä, joita se pahasti kirmentelee. Kalat eimät
elä tässä, maan nekin, jotka Jordanin mäkemä mirta tänne
ajaa, uiskentelemat kuolleina meden pinnalla; tässä ei kas»
ma myöskään kahiloita eikä muita mesi-kasmaimia; mutta
se on tarinaa että linnut, jotka tän järmen ylitse lentä»
mät, kuolleina alas putoisimat, sillä usein on pääskyisten
nähty sen pinnalla liehakoitseman. Kuoleman-meren ym-
päristö on autio, karkea ja kauhia ikään kuin kuoleman
asunto; erittäinki kolkko on se niin kutsuttu Suola-laakso
tän eteläisellä kulmalla, jonka lämitse juoksee joki Wadi-el-
Hössa. Tällä paikkakunnalla kaswaa ne niin kutsutut
"Sodoman Omenat", jotka losefuksen ja Tacituksen
kertomuksen mukaan ulkokuoreltaan omat ihania punerta-
mia omenia, mutta joiden sisälmys on mustaa tuhkaa.
Tähän ihmeelliseen järmeen juoksee idästäpäin usiampia
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jokia, joista mainitsemme Arnon (Wadi Mudscheb) ja
Wadi el-Karrak. Läntiseltä puolelta juoksee sinne se
Pyhässä historiassa usein tamattamaKidronin oja, joka
usein kuumuuden eli helteen aikana kuimettuu.

Ilman laatu ja Luonnon tuotteet.
Niinkuin Palestinan maakin, ehkä yltä ylitse muo-

rista, on sangen waihetteinen: täällä sywä laakso, tuolla
korkia jyrkkä muori, täällä alanko maa, tuolla korkia ylänkö,
niin maihettelee juur sentakia ilmaki Afrikan polttamasta
kuumuudesta aina Pohjolan jäätämään kylmyyteen asti.
(Muistele mitä edellä Libanonista sanottiin.) Sumi ja
sen helteen aika on kuuma, mutta pohja- ja itä-tuulet
milpastamat ilman raittiiksi. Keskinkertainen lämpymyys
talmella (Sade'-aikana) on 8"—9" ja sumella marjossa 26"
Reaumurin lämpömittarin jälkeen. Ainoastaan talmen
aikana käy ukkonen. Maan rasituksia omat: 1) Maan-
järistys, josta eteläinen maan osa on mapaa äsken sano-
tusta syystä ja joka muutoinki aika Harmoin tapahtuu.
Beskow kertoo kerran saaneensa sen tuta. 2) Heinä-sirkat,
jotka suurissa parmissa tulemat Arabian erämaasta. 3)
Spitali-tauti, tuo hirmuinen lihan »vihollinen, josta
Raamatussa niin usein puhutaan.

Maan ja ilman waiheista seuraa, että tässä maassa
tawataan kaikellaifia mailman kaswaimia. Muutoinki on
maa luonnostansa sangen hedelmällinen: täällä kaswaa
ihanimmat hedelmät, »viljat sekä muut hyödylliset kasmak»
set. Mutta jos katselemme Palestinan enttistä kukoista-
maa tilaa sen nykyisen surkiasti häwitetyn tilan kanssa
rinnaksuttain , niin tuntuu ikään kun kuulisimme koko
maan Zionista huutaen walittawan: "Woi kuinka me
olemme näin h äwitetyt! me olemme peräti hämäistyt!"
IMM. 9: 19. Niin tosiaan onki tämä maa, joka muinen

Lailta suojeltun kansan asunto, nykyään
niinkuin ryowarein pesä; hänen kaupunginsa owat joko
perin-juurin häwitetyt tahi »vähäsiksi Masiksi Arabialais-
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ja Turkkilais-kyliksi muuttuneet. Beduinit (erämaan po-
jat) kulkemat hewoisine ryöwäreinä tallaten sen ihania
laaksoja. Maata ei enään täällä monikaan wiljele. Luonto
on jäänyt itse haltuunsa, eikä sekään saa rauhassaan olla.

Näistä kaikista Ilman laatua jaLuonnon tuotteita kos-
kemista asioista, kuin tässä tilan wuoksi näin peräti ly-
hyesti olemme kertoneet, osotamme lukian saamaan lawe-
ampia tietoja kirjoittajan P. Raam. muinaist. I, 11. n.
IV. n. 4.

Asujamet.

Ennenkuin Israelin lapset, jotka oliwat Noen pojan Se-
min jälkeen-tulewaiset, Josuan johdannolla tän isänsä isälle
Abrahamille luwatun maan walloittiwat Egyptistä palat-
tuansa, asuiwat täällä wiisi Kanaanin, Khamin pojan,
poikaa jälkeen-tulewaisineen, sillä tawoin että

l) Hethilaiset asuiwat Juudaan muorilla, Hebronin
tienoilla;

2) lebusilaiset Jerusalemissa ja sen ympäristöllä,
joilta wasta kun. Dawid Zionin walloitti;

3) Amerilaiset asuiwat jo Abrahamin aikana He»
bronissa ja sitte Kuoleman-meren läntisillä ranta-wuorilla;

4) Girgosit, joiden asunto-paikasta ei Raamattu
tee selkoa;

5) Hewitit, jotka pitiwät asuntoa Hermonissa ja
Sikhemissä; Nämät kansat asuiwat kaupungeissa ja hallit-
tiin kuningailta. Maassa asui wiela Keskimeren rannikolla
Filistealaiset, joista maan nimi Palestina (nykyään
Falastin). Namät luullaan alku-peräänsä olleen Egyp-
tiläisten sukua.

Valloitettuansa tan maan, asuiwat Israelin lapset
taalla likelle HOOO wuotta ja owatki tan ainoa historiat»
linen kansa. Mutta niinkuin historiasta saamme tietää
surmasiwat ja myiwät Roomalaiset suurimman osan täs-
tä kansasta orjiksi Jerusalemin häwityksessä, niin että
heistä ainoastaan wähäinen osa jai Palestinaan, joka sitte
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oli Roomin koman käden alla aina muoteen 615, jolloin
Persialainen Kosroes maan malloitti. Ia ehkä keisari
Heraklius miidentoista muoden perästä anasti sen jälleen,
joutui se pian, jo muonna 636, ynnä koko Syrian kanssa
Arabialaisten käsiin. Sitten oli Palestina joko Damas-
kun, Bagdadin eli Egyptin Sultanein hallussa, siksi kuin
m. 1517 Turkkilaiset malloittimat sen, jota päätä se nyt
on ollut näiden hallituksen alla. Näin on tämä "siunattu"
maa muuttunut "kirotuksi" maaksi, jossa asuu Mahomet-
tiläisiä ja jossa ympäri-kiertäa nälkäisiä Beduini-ryömäri-
joukkoja! Näin on tämä sen suuren Rauhan tuottajan
lesuksen syntymämaa nykyään ikään kuin suuri rauhat-
tomuuden luola, joka sitte kuin Herra Juudaan kansan
kirosi, on tallattu pakanoilta, ollut alituinen sota-tantere!

"Ihmekkö sitte", sanoo Palmblad, "että maan-miljelys
Palestinassa on alati hämiämässä, että sen kaupungit
mähitellen muuttumat kyliksi, ja nämät taas yksityisiksi
mökkilöiksi, joiden ympäri asujamet pelmon ja epäilyksen
hahmoina piilottelemat!"

Näin asuu siis tässä maassa, joka oli määrätty yk>
sin Abrahamin siemenen perinnöksi, nykyään Arabialai-
sia, Greikkiläisiä, Turkkilaisia, mähäsen myös luudalai-
sia ja Europalaisiakin.

Maan jako.
Palestina on aikain kuluessa ollut jaettu monien

historiallisten waihettensa tähden monella eri tawalla.
losua, »valloitettuansa maan, jakoi sen 12 Israelin su-
kukuntain Malilla seuraamalla tawalla: 9V, sukukuntaa
saiwat maan Läntisellä puolella Jordania, 2'/2 sukukuntaa
maan tan wirran Itäisellä puolella. Lemin suku eli Papit
eimät saaneet erinäistä maa-osaa, maan sen siaan 48 kau-
punkia, joista 6 oli "mapa-kaupunkia." *) Mutta sitä
mastaan saimat molemmat Josefin pojat, Efraim ja Ma-
li asse, kumpikin osansa.

Toinen jako tapahtui Salomonin pojan Rehabeamin
*) Katso P. Raam. Muin.t. n. IV.
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aikana w. 957 enn. Kr. s., jolloin Kuninkaan waltakunta
jakaantuikahdeksi »valtakunnaksi: 1) Juudaan waltakunta,
johon kuului Juudaan ja Benjamin sukukunnat, ja jota
hallitsi Rehabeam; 2) Israelin waltakunta, johon kuu-
lui ne muut 10 sukukuntaa, ja jonka ensimäinen kuningas
oli lerobeam.

Kolmas jako tapahtui kuningas Herodeksen kuoltua
(w. 3 jälk.Kr. s.), jolloin Palestina jaettiin neljäksi maa-
kunnaksi: Galilea, Samaria, ludea ja Pereä, toisella
puolen Jordania. Tätä, joka Kristuksen aikana tehtiin,
tahdomme edeskäsin kaupungein ja erinäisten paikkakuntain
kertomuksessa seurata, erittäin senki toten, että tä Uud.
Testamentissäki tawataan.

I. Judea.
Tähän kuului Juudaan, Simeonin, Benjamin ja

Danin osuudet sekä osa Efraimista; niin myös Idumea,
jossa Edomin lapset asuiwat. Nämät Esaun jälkeiset
pakoitti Johannes Hyrkanus (135—106) ympäri-leikkaut-
tamaan itsensä sekä Mosekfen Lakia seuraamaan. ludea
tosin on kuiwin paikka Palestinassa eikä niin hedelmälli-
nen kuin muut osat maasta; mutta pidettiin kuitenkin pää-
osana, sillä täällä oli pääkaupunki, hallitus ja koko kansan
temppeli. Tässä kerromme muistettawimmat kaupungit ja
paikat kussaki sukukunnassa.

1. Benjamin:

Jerusalem. Tän ihmeellisen kaupungin wanhasta
sekä nykyisesta muodosta on paljon kirjoitettu. Tä onki
tosin koko mailman ihmeellisin ja muisti-rikkahin kaupunki.
Ei tämä ole ainoastaan Palestinan historiallisten waihet-
ten keskuus; waan koko mailman hengelliset asiat löytämät
täällä selityksensä. "Ehkä siansa on kuiwilla kukkuloilla,
ilman jokea, ilman maan-wiljelystä, ilman ettei kauppa,
tiedetten harjoitus, eikä elannon-keinoin keksinnöt ole sen
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suuruutta tehnyt, on Jerusalem kuitenki »vaikuttanut koko
läntisen mailman »vaiheissa enemmän kuin mikään suurinki
mailmaa hallitsema kauppa-kaupunki." Syystäki siis saa
sen lameampi kertomus siansa tässä.

Wanhan Jerusalemin perustus on laskettu ei kaumanka
jälkeen Wedenpaisumisen, sillä jo Abrahamin aikana oli se
niin mahtama, että sillä oli kuningas. Se on siis seiso-
nut kumminkin noin 4000 muoden paikoilla, ja on niin
muodoin tosinki "wanha." Sen manhin nimi oli Salem
(rauha), sitten lebus, ollen lebusilaisten pääkaupunki,
joiden kuninkaan losua moitti. Sitte kutsuttiin se leru-
salem (rauhan asunto), jonka Greikkalaiset sanomat, niin»
kuin myös Uud. Testamentissakin on kirjoitettu Hieroso-
lyma (pyhä Solyma). Tä ei ollut ainoastaan ikänsä, py-
häin muistoinsa ja historiallisten waihettensa muoksi eri-
nomainen kaupunki, maan se oli myös suuri kaupunki,
sillä parhaallaan ollessa luettiin siinä 120,000 asukasta ja
Pääsiäisin, jolloin kansa maan joka kohdalta sinne kulki
juhlaa mieltämään, luettiin siellä olleen 2,700,000 ihmistä.

Kaupunki itse on rakennettu kukkuloMe; sen ympäri
on laaksoja ja niiden toisella puolen iaas wuoria. Kor-
kein sen ympäristöllä olemista muorista on se jo edellä»
käsin kerrottu Öljymäki, jonne Jesus usein ehtoisin ope-
tuslastensa kanssa pakeni kaupungin kohinasta ollaksensa
hiljaisessayksinäisyydessä Isän sekä omainsa kanssa. Tän
muoren läntisellä syrjällä, ehkei paikasta nykyään marmaasti
tiedetä, oli Gethsemanen yrtti-tarha, jossa Hän edestäm-
me merta hikoili. Öljymäeltä on lamea katsanto koko
Jerusalemin ylitse. Täältä alas astuttua tullaan losa-
fatin laaksoon, jossa on Kidroni, paikon kolmen aske-
leen lemyinen, muinen sangen sywä, mutta nyt kulmilla
olema oja. Tän läntisellä puolella, »vastapäätä Öljy-
mäkeä on Moriahn muori, jonka päälle Salomo rakensi
mainion Temppelin, jonka Nebukadnezar hämitti ja Esra
taas uudesti rakensi; mutta jonka mihdoin Titus niin
perin juurin maahan tasotti, ettei ainoastaan kimeä kimen
päälle jäänyt, maan mielä perustuksctki kaimettiin, niin että
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auralla sopi kyntää sen sian niinkuin myös koko kaupun-
ginki. Tässä häwityksen tilassa oli Jerusalem aina wuo»
teen 137 jalk. Kr. s., jolloin keisari AGNus Hadrianus
lähetti sinne uus'-asukkaita, hajotti ne huonot mökit kuin
sitte sen häwityksen sinne oli rakennettu ja perusti uuden
kaupungin, jota aina Constantinuksen aikaan asti kutsut-
tiin Illm Capitolina. Tällä aikaa unohtui fen wanha
nimi "Jerusalem" niin, ettei sitä enään yhteisesti muistettu.
Kauhia tosin oli sen häwitys ollut, kuin ei ainoastaan
siansa jäänyt tuntemaksi, waan wielä nimikin ajaksi katosi.

Pyhimpiin paikkoihin (Temppelin sialla, Ristinwuorelle
y. m.) asetettiin Roomalaisten epäjumalain muisto-pat-
saita. Wihasta kristityltä kohtaan ja tyhjäksi tehdäksensä
Kristuksen ennustuksen, "ettei sen wanhan temppelin sialle
ikänä enään luudalaisten temppeliä rakennettaisi", antoi
keisari lulianus wuonna 363 käskyn tänne rakentaa uu-
deu temppelin. Mutta perustuksia kaiwettaissa ja lasket-
taissa, nousi maan alta tulen liekkiä, jotka estiwät hänen
ylpiän yrityksensä. Tämä tapaus on tosi. Tällensä jäi
siis sen wanhan temppelin sia, siksi kuin kaupunki joutui
Arabialaisten käsiin wuonna 636, jolloin Kalif Omar
tälle sialle rakensi muhkian Mahomettiläisen moskön (kir-
kon) nimeltä ElHauran (pyhyys).

Moriahn pohjaisella puolella on Akra-wuori, jossa
suurin osa nykyisesta kaupungista on. Tä kenties ei kos»
kaan ole ollut Moriahsta laaksolla eroitettu wuori, ei kui-
tenkaan Simon Makkabeuksen ajasta asti, joka hakkautti
ja tasotti tän wuoren, ettei wihollisten sopisi temppelin
wuorta sieltä ampua; eikä sanota erinnäisen laakson jäl-
kiakaän nahtäwän enään. Akran pohjaisella puolella oli
muinan etu-kaupunki Bezeta, joka nyt on ulkopuolella
kaupungin muuria. Tän Roomalaiset Jerusalemia saar»
laissaan ensiksi walloittiwat. Lanteen päin kay nykyisen
kaupungin muuri aina Refaim- eli Gihon-laakson reu-
nalle asti, jossa luultawasti enttisen lerusaleminki länti-
nen muuri oli.
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Volgathan mäki ("Pää-kallon paikka"; Nouß Oal-
varia), jossa Jesus ristiin naulittiin, on nykyisen kau-
pungin sisäpuolella; mutta Ewangelista Johannes sanoo
(L. 19: 17, 20) että se paikka oli "läsnä kaupunkia",
josta ihan selwästi seuraa, että se oli ulkona kaupungista.
Mutta nyt näytetään Golgatha muistoillensa ja kirkkoi-
nensa "keskellä" nykyistä kaupunkia. Keisarinna Hele-
na, joka tälle kohdalle on kirkon rakentanut, on siis neu-
won-antajineen ja munkkeineen pahasti pettynyt tahi pe»
tetty oikeasta paikasta. Mainittu hurskailla keisarinna,
tehden 80 wuoden ijässä pyhän retken Palestinaan wuonna
326, antoi rakentaa yli 30 kirkkoa pyhiin paikkoihin. Ei
mikään paikka saattanut siis olla enemmän hartaassa
mielessään kuin juuri se paikka, jossa Mailman Vapahta-
ja Jesus oli kärsinyt, kuollut ja haudattu. Mutta kuinka
nyt enään löytää sen sian, joka jo aikaa sitte oli kaikkein
muistosta mennyt. Nähdäksemme miten hän tästä siasta
erehtyi ja kuinka löyhän tiedon päälle hän walitsi nykyi-
sen paikan keskellä kaupunkia Pyhän haudan kirkolle
(joksi sitä kutsutaan), näet tuosta miten siasta selloon sai.
Jo wanhuuttain oli nimittäin taru liikkunut, että Adamin
pääkallo olisi haudattu samaan paikkaan kussa Kristus
ristiin naulittiin, josta sitte myös nimi Golgatha (pää-
kallon paikka) oli tulemanansa. Wieläki näyttämät mun-
kit P. Haudan kirkossa kallion halkeimen, jonka maan
jännä Kristuksen kuollessa teki ja josta Adamin pääkallo
sanottiin ilmaantuneen. Tän mauttoman munkkilais-sa-
dun johdosta kaihan sitte tämän paikan P. Haudan kir-
kolle walitsi, samate kuin hän Öljymäellä (katso mitä tästä
ennen on sanottu) mastoin kahden Ewangelistan todistusta
ne siellä kalliossa olewaa kaks' ihmisjälkcä luuli Kristuk-
sen Taiwaasen astumisen paikaksi. Että siis haudan kirkko
on määrällä paikalla ei yksikään epäile. "Joka itse paikal-
la", sanoo Beskow, "saa tutkia paikkakunnan tilaa ja
laatua, on helposti käsittämä tän asian koko mahdottomuu-
den." Mutta koska se kerta siinä on, niin tahdomme
sanasen sanoa sen historiallisista waiheista. Helenan raken-
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taman kirkon Sederi-puinen katto wietiin Roomiin, jossa
sen palasia pimitetylle kansalle pyhinä jäännöksinä jaettiin.
Egyptin Kalif Almansor Hakim häwitti koko rakennuksen
11-wuosisadan alussa; mutta keisarinna Zoe rakensi sen
jälleen w. 1048. Tän kirkon enin osa häwitettiin walkeelta
w. 1807; kuuden
ja Armenialaiset sen uudesti, mutta niin peräti mautto-
maksi, että "kuka ikänä sen näkee, hänen tekee mielensä
kumota sen." Sen sisälöä emme sen arwoisena pidä, että
sitä tyystin katselisimme, sillä koska itse kirkkokin on mää-
rällä paikalla, niin omat myös kaikki sen sisälläki näytel-
tämät marsin Katoliikkilaisten (Paamilaisten) satuja, joita
ei yksikään ajattelemainen mutsi kuullella, mielä mähemmin
uskoa. Niinkuin, että siellä näytetään malkonen marmori-
kiwi, jonka päällä sanomat Josefin Arimathiasta woidelleen
Kristuksen ruumiin, toinen kiwi, jonka päällä enkelin piti
ylösnousemisen aamuna istuneen y. m. senkaltaisia munk»
kein keksintöjä! Kuka kristitty eikö tosinkin tahtoisi
nähdä sitä paikkaa, kussa Jesus ristiin naulittiin ja hau-
dattiin; mutta missä se oikein lienee ollut, ei ole siitä wielä
kaikilla tutkinnoilla tähän päiwään asti saatu tietoa.
Saataneenko mastakaan, mai lukeeko Herramme Jesus sen
etsinnön turhuudeksi, koska siinä jo on kyllin ja enempi
kun synnin ahdistaissa woimme uskoakaan, että Hänen
totisesti on todistettu Golgathalla kärsineen synteimme so-
winnoksi ja täällä on nousnut ylös haudasta meidän wan»
hurskauttamisemme tähden (Rom. 4: 25).

Laakso Tyropeon, joka eroittaa Zionin wuoren Mo-
riahsta ja joka Silvan lähteellä kohtelee losafatin laaksoa,
mainitaan yleisesti olewan sama kun se muinanen Gehin-
nom eli Hinnonin lasten laakso, jota Uud. Test. kut-
sutaan Gehenna, merkitsemä yhtä kun "helwetti", sillä
tässä laaksossa harjoitettiin jumalattomain luudan kunin-
gasten aikana kaikellaista kauhistusta; täällä polttiwat
uhraten lapsiansa epä-jumalalle Molokille y. m. s. (II Kun.
23: 10). Sittemmin koska ta kauhistus hyljättiin kamok-
suiwat luudalaiset suuresti tätä laaksoa. Sinne wietiin
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kaikki saastaisuus Jerusalemista, niinkuin kuolleet eläimet,
mestatut ihmis-ruumiit, kaupungin kaikkinainen lika j. n.
edp., jonka tähden siellä myös alati walkeeta pidettiin nai-
den saastaisuutten polttamiseksi. Tässä Hinnonin lasten
laaksossa on nykyisen Jerusalemin eteläinen raja; muinen
kawi kaupungin muuri Zionin päällitse. Tän »vuoren
»valloitti wasta Dawid lebusilaisilta, niinkuin ennen sa-
noimme, ja rakensi sinne tukeman linnan.

Näin olemme nyt käyneet yli ympäri Jerusalemia.
Ennen oli se »varustettu »vihollisia »vastaan kolmella wah-
walla muurilla. Sisimmäinen oli wanhin ja sillä oli 60
tornia; keskimäisellä oli 14 ja uloimmaisella ,

joka oli
25 kyynärää korkia ja 10 kyyn. paksu, oli 90 wahwaa tornia,
joiden »välimaa teki 200 kyynärää. Näissä muureissa oli
seuraawaiset portit: West-, Helvois-, Lammas-, Kala-,
ja Wanha-portti; koillisella puolella oli Benjamin- ja
Tina-portti; läntisellä puolen: Laakso-, Lanta- jaKeski-
portti. Niitä oli »vanhassa kaupungissa 12.

Wanhan Jerusalemin muistettawimpain rakennusten
seassa mainitsemme wain: lehowan Temppelin, jonka
Salomo ensin rakensi Moriahn wuorille, josta Raamatussa
on kertomus. (Sen muoto ynnä historialliset waiheet
owat laweammin kerrotut P. Raam. Muinaistied. IV nios,
9 luku ; tilan ahtauden wuoksi jätämme siis sen tästä pois
osottaen lukian mainittuun kirjaiseheui). Antonia-linna,
jonka Simon Makkabeus w. 140 e. Kr. s. rakensi ja Hero-
des sittemmin wahwisti. Tän walloitettua Titukselta, oli
Jerusalem! jo hänen käsissään, joka askel' askeleelta »voi-
tettiin ja samate myös häwitettiin, siksi että wihdoin
Temppeli yksin oli jäljellä, jota Titus mieli säästä.
Zionin wahwa linna 2380 jalan korkeudella, jossa kau-
pungista ja Temppelistä paettuansa wielä 18 »vuorokaut-
ta itseensä suojeliwat.

Nykyinen Jerusalem on niinkuin warjo enttisestä.
Sen muuri, jonka Sultan Suleiman wuon. 1542 rakensi,
on paljosta heikompi kuin ne wanhat oliwat; se on 20
kyyn. korkia ja ainoastaan IV2 kyyn. paksu. Siinä on
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seuraawaiset portit: Damaskun-, Efraimin-, Stefanin-,
Kulta-, Lanta-, Zionin- ja laffan-portti. Huoneet
nykyisessä kaupungissa owat rakennetut neli-kulmaisista
kiwistä, usiammat sawesta, tasaisilla katoilla, niinkuin ai-
nakin itäisillä mailla, ja ilman akkunoita kadun puolelle.
Näitä huoneita katsellen, sanoo eräs Palestinasta kirjoit-
taja, *) "luulisi niiden oleman hauta-ftatsaita kirkko.pihassa
keskellä erä-maata." "Jerusalem", sanoo toinen **), "on
hauta-kaupunki; kaikki muoret omat koloiksi komerretut
kuolleitten luu-fäilyiksi, ja niiden siwut owat täynnä hau»
toja. Asujamet täällä näyttää oleman ainoastaan lukemat»
tomain hautain martioita." Täällä onki paljo muistetta»
wia hautoja; mutta pitkälle metäisi niistä kaikista kertoa.
Täällä näytetään paitsi Kristuksen hautaa, e. m. Pyhän
neitsy Marian hauta, Absalomin, losafatin, Zakarian,
Josefin Arimathiasta, Risti-retkestäjäin kuningasten Gott-
friedin ja Balduinin, mainitsematta Juudaan kuningasten
hautoja, y. m. m. Muutoin on tän kaupungin alla luke-
mattomia muoreen hakatulta holoja (pitkiä kaytämiä).
Beskow sanoo käyneensä yhdessä, mähän itään-päin Da-
maskun portista kaupungin muurissa olemassa, monia
satoja kyynäriä pitkässä, kapeessa muoren holossa, joka oli
metinen ja liukas ja jonka simuilla siellä täällä oli jyrkkiä
symiä onteloita. Tämän maan-alaisen holon löysi Dr.
Barklay, Lähetys-saarnaja Jerusalemissa, neljä wuotta
sitten, siitä erinomaisesta sattumuksesta, että hänen koiransa
tän holon kohdalla kerran rupesi niuhasti haukkumaan ja
kaikin woimin käpäleillänsä repimään soraa pois muurista,
josta hän sitte likemmin katsottuansa löysi pimeän, soukan
holon. Tä hoto oli muinaiseen aikaan ollut tuttu ja "py-
hät kertomukset" puuhaamat että sen löydettyä Kristuksen
tuleminen olisi läsnä.

Nykyisen Jerusalemin kadut owat, Beskowin kertoel»
man jälkeen, epätasaisia ja kapeita; paikon on niiden pääl-
litse rakennettu kiwisiä holwia auringon warjoksi. Iks'
*) Chllteaubrillnd. **) Palmblad.
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niistä kutsutaan vl» «loloro»» (kärsimisen tie) sentakia että
lesuksen sitä myöden piti kantaneen ristiänsä, y. m., joita
kaikkia munkit näyttelemät, totisesti sanoen ne oikeiksi pai»
koiksi. Mutta ken moi kaikkia näitä paamilais-taruja us-
koa, joka mähänki näitä seutuja tutkii, muistellen, että sitte
Kristuksen ajan tämä kaupunki jo likelle wiis'-toista ker-
taa on »vihollisilta anastettu, ryöstetty, hämitetty ja maan
tasalle tomuksi tasotettu.

Nykyisen kaupungin »vähäpätöisyys enttisen suhteen
on nähtäwä sen wäestöstäki, joka, ehkä monella eri tawalla
määritty, kuitenki korkeimmanki laskun jälkeen nykyään on
sangen turha sen enttisen wäestön suhteen. Muutamat
lukemat sen nyt tekemän 10,000, toiset aina 30,000.
Mutta Beskomin mielestä luotettamain laskuin jälkeen a-
suisi siellä nyt: 4000 Mahomettiläistä, 6000 luuoalaista,
1200 Roomalais-katoliikkiläistä, 1610 Greikkiläistä, 280
Armenialaista, 150 Syrialaista, Koptilaista ja Abyssi-
nialaista ja 100 Protestanttilaistaki (joilla täällä myös
on kirkko); siis yhteensä 13,340. Kaupunki on jaettu
neljään suureen osaan, joissa kussakin eri uskolaisia asuu:
koillisella osalla asuu Mahomettiläisiä, luoteisella kristityltä,
lounaisella Armenialaisia ja kakoisella luudalaisia.

Kaikkia tan eriskummaisen kaupungin kerrottawia koh-
tia ei suwaitse näin lyhyen kirjan tila tyystemmin tuu-
mailla; me olemmeki waan ottaneet tähän erinomaisimmat
kohdat muistineen. Tosin ylentää se kaikkein ajattele-
waisten ihmisten mieltä (ihmetyttääpä itse Mahomettiläi-
siä ja pakanoitakin) että saada silmin nähdä niitä paikkoja
eli lukea niistä, joissa mailman suurin ja ihmeellisin his-
toriallinen persoona, Jesus Kristus, on maeltanut, josta
kaikkein täytyy tunnustaa että Hän oli ainoa synnitöin!
Mutta erittäinki rakkaita owat nämät paikkakunnat usko»
waisille Kristityille, jotka tämän lesuksen pitämät ainoana
kalliina Vapahtajanansa! Sinä jokakerani nyt olet näitä
maita ja tätä kaupunkia katsellut ja murehtit sitä, että
nämät nykyään owat pakanain hallussa, lohduta itsees sillä,
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että sinulla on itse tämä Jesus, joka uskon kautta asuu
sydämessä!

Muut Benjamin osakkeella mainittawimmat paikat
owat:

Bethfage, Öljymäen itäisellä rinteellä, nyt autia.
Täältä Jesus aasin lainasi Jerusalemiin ratsastaaksensa.
300 askelta lounaan päin tästä on

Bethania, myöskin nykyään autia kylä, jossaMaria,
Martha ja Lazarus muinen asuiwat ja Jesus sen wiimeks'
mainitun kuolleista herätti. Täällä Jesus myös mielui»
semmin oleskeli ludeassa. ollessaan.

Gilgal, likellä Jordania, oli se paikka, johon Israe-
lin lapset, käytyänsä mainitun »virran ylitse, asettiwat lei-
rinsä ja muistoksi siitä, että kuiwin jaloin pääsiwät ylitse,
pystyttitvät 12 kiweä. Tähän syntyi sittemmin kaupunki,
josta ei merkkiäkään enäan ole jäljellä. Muutamia sawi-
hökkeliä, joissa Beduineja asuu, on täällä; keskellä kyläänsä
seisoo wanha korkia torni, luultawasti Risti-retkien aika-
na rakennettu. Wähäsen länteen pain on

lerikhon (Palmu-kaupungin) jäännökset, 4 penikul-
maa Jerusalemista, joidenwälillä tie käy Wuorisen erämaan
lawitse, jota nyt kutsutaan Qvarantania. Täällä Jesus
paastosi 40 »vuorokautta; tällä matkalla näytetään myös
se korkia wuori, jossa Hän perkeleeltä kiusattiin. Wanha
lerikho walloitettiin ja häwitettiin Israelin lapsilta huu-
dolla jabasunain soitannolla; mutta se rakennettiin uudesti;
kun. Akhab wahwisti sen ja kun. Herodes kaunisti sen.
Kristuksen aikana oli täällä wahwa tulli, jonka päämies
Zakheus oli. Wespasianus häwitti taas tän kaupungin
ja Hadrianus rakensi sen uudesti. Nyt on se »vähäinen
kylä, jossa on wain 50 asuntoa. Häwitysten ja uudesti
rakennusten kautta on sen sia muuttunut aina »vanhaltan-
sa; jäännökset omat kuitenkin lähellä nykyistä kylää.

Bethel (Jumalan huone), Profetailta kutsuttu Beth-
Aven (synnin asunto), sentakia että lerobeam tänne kansalle
epä-jumalaksi asetti kultaisen »vasikan, on 2'/2 Penik. Ie-
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rusalemista pohj. päin. Tä on sangen tuttu paikka Wanh.
Test., ehkei Emangelistat sitä mainitse.

Rama, nykyään kylä jäännöksinen, jossa Greikkiläi-
siä asuu. Tä on penikulman päässä Jerusalemista, jonne
se myös näkyy. Täällä »voideltiin Israelin ensimäinen
kuningas Saul.

Wähempiä Benjamin osakkeella olemia paikkoja nimit»
telemme tässä: Ai, ennen iso kaupunki; Ajaton laakso
kaupunkinen; Gibeon, mapa-kaupunki; Gmaus, jossa
Jesus, noustuansa kuolleista, ilmoittiikse 2 opetuslapsellen-
sa. Roomalaiset polttimat sen, mutta keis. Heliogabalus
rakennutti sen jälleen.

2. Gfraimin osalla:
Siloh, johon Herran Arkki florettiin, koska Israelin

lapset oliwat Jordanin ylitse tulleet, ja jossa se myös oli
Elin kuolemaan asti. Tämä kaupunki oli wielä w. 1320.

Efraim saman nimisellä wuorella, jonne Jesus pakeni
Lazaruksen kuolleista herätettyänsä.

Gazer, jonka asukkaita eiwät Israelin lapset moit-
taneet ennenkuin Egyptiläiset tän anastiwat ja kun. Sa»
lomonille antoimat.

Timrath Herah, jonka losua sai osaksensa ja jossa
hän myös on haudattu.

3. Danin osalla:
loppe, nyt Jaffa, on tawallisen suuri, hymin raken-

nettu kaupunki meren rannalla, Jerusalemin Hamina, joka
kuitenkin on "awoin meren puolelle eikä niinmuodoin myrs»
kyissä woi laiwoja suojella eikä siis Haminan nimeä kan«
nata" (Beskow). Täristään loppen olewan manhim-
pia kaupunkeita. Tästä Prof. Jona mastoin Jumalan
käskyä meni merille; täällä herätti Pietari Tavithan kuol-
leista. Tämä kaupunki, niinkuin melkein kaikki paikat, on
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käynyt kowicn waihetten läwitse. Omar »valloitti sen w.
636, Gottfried w. 1099, Turkin sult. Saladin w. 1188,
samaten Turkkilaiset w. 1517, ja wiilnein Napoleon w. 1798,
jolloin Franskalcliset sitä kohtaan menettiiwät pahemmin
kun Turkkilaisilta ja Beduineilta woi odottaa. Napoleon
tahrasi täällä nimensä, silla kaupungin warjelioista antoi
hän, niiden »voitettua, armottomasti ampua 3000 miestä,
siitä syystä wain ettei tahtonut niin paljo wankia elättää.
Neljä tuntia kesti tä hirwiä työnsä. Nykyisessä Jaffassa
on 5000 asukasta, joista 1000 kristittyä, 150 juudalaista
ja loput mahomettiläisiä.

labne, Filistealainen kaupunki, nyt Arabialainen kylä.
Gkron tahi Akkaron, jossa epäjumalaa Baal-Zebub

(kärwästen herra) palweltiin.
Modin, Makkabeusten koto-perä, nykyään wähäinen

kaupunki.
Gath, Goljathin syutymä-kaupunki, Filistean kunin»

gasten asunto, jonka Dawid anasti. Se on wuoren kuk-
kulalla, josta on sangen lawea ja uljas katsanto, joka ta«
holle. Wanhasta kaupungista on täällä muutamia jään-
nöksiä, joiden »välissä nykyisen Gathin huoneet owat.

Thimna, jonka ulko-puolella Simson poltti Filistea-
laisten wilja-maat.

H. Juudaan osalla:
Tällä sukukunnalla oli kaikista suurin maa-ala; sen

merkillisin, kaikille ihmisille kallis paikka on Mailman
Wapahtajan syntymä-kaupunki, tuo wähänen

Bethlehem, josta Herra Prof. Mikhan kautta (5:1)
sanoo: "Sinä Bethlehem Efrata, joka wähäinen olet
Juudaan tuhanten seassa", mutta josta hengellisessä
tarkoituksessa sanotaan, "ettei se suinkaan ollut wähin
Juudaan seassa" (Math. 2:6); sillä Herra
lisää: "Sinusta on minulle se tulewa, jokaIsraelissa
on hallitsia olewa, jonka ulostaymys on ollut alusta
ja ijankaikkisuudesta." Se on penikulman lounasten
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päin Jerusalemista, korkeella wuoren kukkulalla, jonka juu-
rella on ihana, hedelmällinen laakso, josta myös nimensä
Gfrata ( hedelmällinen) ja "Beth-lehem" (— leipä-huone)
tarkottain sekä maallista että hengellistä hedelmällisyyttä.
Täällä näytetään se wuoren holo ja se seimi, jossa Jesus
syntyi, kauniissa ja suuressa kirkossa, jonka keisarinna
Helena w. 327 rakennutti sen ylitse. Että keis. Helena
tästä paikasta, niinkuin lesuksen haudasta, y. m. olisi
erehtynyt, siihen epäilykseen ei luule Beskow mitään syy-
tä olewan. Palmblad sitä wastaan päättää (kenties mää-
rin), ettei se siellä wielä seisoma kirkko olisikkaan Helenan
rakennuttama, maan että se sittemmin jälkeenwuoden 1263
olisi rakennettu. Kaupungissa on noin 300 asuntoa ja
1500 asukasta, jotka melkein kaikki omat kristityltä.

Bethlehemin ja Jerusalemin wälillä on wähänen ra-
kennus, jonka alla sanotaan ja totisesti myös luullaanki
olewan Rakhelin hauta, jota kaikki Kristityt sekä luuda-
laiset cttä Mahomettiläiset kunnioitsewat.

Hebrvn (5 penik. Jerusalemista etelään) on sangen
wanha kaupunki, joka luullaan wanhemmaksi kuin Damas-
kus Syriassa ja Laon Egyptissä, joiden ikä on satuinen.
Hebron on kauniilla paikalla Eskholin laaksossa. Täällä
asuiwat Patriarkkaat Abraham (jota täällä Mamren puis-
tossa Jumala puhutteli), Isaak ja Jakob, joiden hauta
nimeltä Haram (Makpelan rotko) täällä on merkillisin, sillä
jo 4000 wuotta on se pyhänä pidetty, niin ettei yksikään
niistä häwityksistä, joiden jälkiä melkein kaikissa muissa
Palestinan paikkakunnissa on nähtäwä, ole tätä siaa koh-
dellut. Hebronin wäki luetaan oleman 10,000, joista 500
luudalaista, muttei yhtäkään kristittyä, joita ei täällä
kärsitä.

Siph ja Gngeddi, lähellä Kuoleman-merta, owat wä-
häisiä Dawidin historiassa tawattawia paikkoja.

Karmel (El Kirmel) saman nimisellä »vuorella, myös-
kin tunnettu Saulin ja Dawioin historiassa.

Kades-Barnea, Israelitain lewäys-paikka Erämaas»
sa, josta Moses lähetti wakojia Kanaasen.
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Gaza (nykyään kutsuttu Ghuzse) likellä merta, Fi-
listealaisten eteläisin kaupunki, on wanhimpia mailmassa,
sillä se oli jo aikoja ennen Abrahamia. Warmaan ei tiedetä
enää missä wanha Gaza oli. Luultawastikkin oli se me-
ren rannalla, jossa jäännöksiä on. Nykyisen kaupungin
seutu puolen penik. yli-ymparinsä on paljasta santa-maata.
Sen sisällä eli keskellä on kaupunki puutarhoine kuin
wiheriäinen luoto. Tunnettu Simsonin historiassa. Sii-
nä luetaan nyt olewan 5000 asukasta.

Askalon, muinen rikas Filistealaisten kaupunki, ny-
kyään on siellä yks' ja toinen mökkeli, jäännöksiä ja,tuu-
len kokoomia santa-kummuja. Se on meren rannassa.

Asdod myöskin Filistealainen kaupunki, joka on san-
gen korkialla paikalla. Tänne tuotiin Herran Arkki koska Fi-
listealaiset sen oliwat ryöstäneet. Näissä kolmessa wii-
meks' mainitussa kaupungissa palweltiin Dagon-nimistä
epä-jumalaa. Ennustukset näiden kaupungein häwityksestä
owat myös niin toteutuneet, ettei niistä enään ole jäljellä
kuin muutamia kiwiä ja muurein jäännöksiä.

3. Simeonin osalla:
Ziklag. Tän polttiwat Amalekitat, mutta Dawid

rakensi sen taas.
Bersaba. Palestina» eteläisin kaupunki, jonka täh-

den maan koko mitta sanottiin "Danista Bersabaan", poh-
jaisesta etelään. Nimensä on se saanut Abrahamin tänne
kaiwamista kaiwoista sekä siitä lvalasta, jonka teki Abi-
melekille. Täällä on wieläkin kaks' kaiwoa, joissa on rai-
kasta wettä.

II. Samaria.
Siihen kuului pohjainen osa Efraimista, puolen Ma-

nasseeta ja suurin osa Issaskharia. Maa on yhtä muo-
rista kuin ludeakin, mutta paljosta hedelmällisempää. En-
nen mainittuun luudalaisten ja Samarialaisten (joita
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wieläkin on jäljellä 150) wihaan lisäämme, osotteeksi kuinka
katkera se oli, että kun luudalaisten oli matkustaminen
Galileaan tahi takasin, eiwät menneet Samarian läwitse
waan tekiwät ennemmin pitkän kierroksen Perean kautta.
Mutta Jesus kulki aina Samarian läwitse ja moni Sa»
marialaisistaki otti Sanan Jumalan »valtakunnasta »vas-
taan, joka lesuksessa heitä lähestyi (katso loh. 4. l.).

1. Gfraimin osalla:
Sikhem, jonka luudalaiset kutsuirvat haukkunimellä

"Sikhar" juoppoin asunto, nykyään Nablus, jos»
sa on noin 8000 henkeä, kaikki, paitsi 150 Samarialaista
ja 500 kristittyä, mahomettiläisiä. Sikhem on Ebal- ja.
Garizim-wuorten wälissä, hedelmällisessä laaksossa; itäi»
sellä puolen kaupungista on se lesuksen ja Samarian
»vaimon kanssa-puheesta muistettawa Jakobin kaiwo,
"jonka ympärillä nyt on muurein jäännöksiä, kaiketikkin
kristittyin ensiaikoina tän päälle rakennetusta kirkosta."
Sikhemin ikä on wähinnäkin 4000 wuotta.

2. Manassen puolella:

Samaria, 206 wuotta Israelin »valtakunnan pää-
kaupunki, jonka alkuperä tyystin kerrotaan IKun. 16:23,24.
V5. 702 walloitti Assyrian kun. Salmanassar sen. Kau-
punki, nykyään kutsuttu Sllbusth on kauniilla kukkulalla
jäännöksine. Siellä on nyt waan 60 asuntoa ja 400 hen»
keä. Paitsi monia muistoja kuin Raamatussa Samariasta
luetaan, mainitsemme ainoastaan, että Filippus täällä pe»
rusti kristillisen seurakunnan Ewangeliumin saarnalla.
Täällä luullaan Profetan Elisan ja Johannes kastajan
haudat oleman.

Megiddo saman nimisellä lakeudella. Tästä län»
teen päin

Gnttinen Caesarea meren rannalla, rakennettu He»
rodekselta Palestinan paä-kaupungiksi, josta ei enaän ole
muuta jäljellä kuin raunioita, joissa schakalit, hyenat ja
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kärmeet pitämät asuntoa. Caesarea on tawattawa Aposto»
lein Te'oissa. Tästä Karmeliin pain on

Dor, nykyään Torturä niminen kylä 500 asukkaalla.

3. Issaskharin osalla:
Ginea, nyt Dsehinnin niminen kylä, muinen Sa-

marian ja Galilean raja-kaupunki. Täällä niinkuin mel-
kein joka paikassa nähdään raunioita ja pilarien jäännök-
siä, jotka muistuttamat, että tämäkin ennen on ollut mah°
tawa kaupunki.

Thirza, jonka ihanuus mainitaan Salom. Kork. W.
6: 4, muinen Israelin »valtakunnan pää-kaupunki.

III. Galilea.
Tähän kuuluu osa Issaskharista , Asseri, Zebuloni

ja Raftali. Galilea on Palestinan ihanin ja hedelmällisin
maakunta. losefuksen aikana oli siela yli 200 kaupunkia,
joissa «siassa oli 150 tuhatta henkeä. Sen pohjainen
puoli on sangen Wuorinen. Tässä maakunnassa oleskeli
Jesus usein, täältä kuuluu paljo sulossa muistoja Hänen
elämästänsä ja jumalaallisista töistänsä; täältä myös oli-
wat melkein kaitti Hänen Opetuslapsensa kolosin.

1. Issaskharin osalla:
Bethsean, nyt Balsan, jonka muurin päälle Filis-

tealaiset ripustiwat Saulin ja poikainsa kuolleet ruumiit.
Gilboa, jossa Saul tappoi itsensä omalla miekallansa.
Isreel (Esdrela) saman nimisellä lakeudella, tunnettu

Gideonin, Akhabin ja Nabothin historiassa.
Nain, Thaborin ja wähän-Hermonin wälillä, jossa

Jesus herätti Lesken pojan kuolleista. Nykyään köyhä kylä.

2. lebulonin osalla:
Tiberiaö, juur Genezarethin rannalla, niin että sen
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aallot tän muureja matamat. Keisari Tiberius perusti
ensin tän kaupungin; mutta losefus sanoo Tetrnrkan He-
rodes Antipan (Johannes kastajan tappajan) sen w. 16
e. Kr. s. perustaneen ja ystämänsä keisari Tiberiuksen ni-
mellä nimittäneen. Täällä ei asunut luudalaisia ennen
kuin Jerusalemin häwityksen jälkeen. Neljännellä wuosi-
sadalla rakennettiin tänne keis. Konstantinuksen käskystä
ensimäinen kristillinen kirkko. Kalif Omar walloitti sen
wuonna 640. Nykyinen Tabaria on tawallisen suurikau-
punki 2000 asukkaalla, joista 800 luudalaisia. Tän ym-
pärillä on muuri, jonka eräs Arabialainen Päämies miime
wuosi-sadan keski-ajalla rakensi, mutta maan järistykset,
jotka usein näitä paikkakuntia kohtelemat, owat sen niin
hajottaneet, että paikoin taitaa sen reikistä hewoisella ajaa.

Kana, muoren »vierulla, nykyään kylä kutsuttu Ka-
naan. Raunioissa täällä sanoo Palmblad löytymän kiwi-
kruukuja 60 kannun wetoisia; Beskow taas sanoo täällä
ei laisinkaan mitään wanhoja jäännöksiä nähneensä, josta
päättää tän ei koskaan suuren kaupungin olleen. lesuksen
ihmetyö häissä täällä on muistettawa.

Sepforis, nykyään kylä kutsuttu Sefurieh, jota ei
Raamatussa ollenkaan mainita. Ennen oli se Galilean
pää-kaupunki, siksi kun se kunnia Tiberialle annettiin;
keis. Nero antoi sille enttisen armonsa ja kutsui sen vio
Omaren.. losefus kertoo tän olleen Galilean suurimman
kaupungin.

Nazaret, runsaan penikulman luoteesen päin Thabo-
rista. Ihanassa wuorimaassa oli Nazaret korkeimmalla
kukkulalla niinkuin kruunu, josta nimensäkin saanut. Tä
oli lesuksen lapsuuden ja nuoruuden koto, silla täällä äi-
tinsä asui. Sen paikan ylitse, jossa Marian huone oli,
on rakennettu muhkia kirkko. Itse asunto-huoneensa, jossa
Enkeli hänelle synnyttämisensä ilmoitti, on antanut Paa-
wilaisille kummallisen uskon-kappaleen, jota ei taida olla
mainitsematta naurettawaisuudensa tähden. "Kuin Maho-
mettiläiset yhäti pääsiwät wallan päälle Palestinassa ja
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kaikista paikoista kristityltä karkottiwat, wietiin tämä
Marian huone pois Enkeleiltä (w. 1294), jotka sen laski»
wat Fiumen kaupunkiin Dalmatiassa ja siitä siirtiwät sen
Loretton wuorelle Italiassa, jossa se wielä seisoo", ja jonne
lukemattomia Paawialaisia joka wuosi käy pyhälläretkellä.
Tämän tarun wahwisti Paawi Leo X uskon-kappaleeksi
wuonna 1518. Nazaretissa näytetään myös Josefin työ-
huone, Kristuksen pöytä, jossa Opetuslastensa kanssa söi,
sekä synagoga, jossa Jesus Nazaretiläisille selitti Esaian
kirjaa ja jossa Hänelle kowin suuttuiwat. Myös Greik-
kiläisillä on täällä N. Marian Ilmestyksen kirkko, mutta
on ulkona kaupungilta lähteellä (jota kutsutaan "N. Ma-
rian lähteeksi"), josta sanomat Marian olleen mettä nou-
tamassa silloin kuin Enkeli hänelle ilmestyi. Tästä eri
paikasta on näiden uskontoin wälillä ollutriita. Nykyi-
sen kaupungin rakennukset omat kaikki »valkoisesta kiwestä
ja on siis Nasra mitä kauniimpia kaupunkia Palestinassa.
Wäki-luku täällä on 4000 henkeä, jotka kaikki, paitsi 680
mahomettiläistä, omat kristityltä.

3. Asserin osalla:
Akko, pohjaisella puolella saman nimistä lahtea, jos-

sa on Palestina» paras Hamina. Akko-nimi tawataan
Raamatussa Tuom. 1: 31, 33; se kutsuttiin myös Pto«
lemais jonkun Ptolomeus nimisen Egyptin kuninkaan
jälkeen, muttei kaiketikkaan Ptolemeus Soterista, joka sen
w. 312 e. Kr. s. häwitti. Arabialaiset kusuwat sen Akka,
Risti retkein aikana oli sen nimi ja nyt
Paawalin matkoista on tä tunnettu. Risti-retkien aikana
oli tä kaupunki alati sota-kenttä, joka usein piirritettiin
ja »valloitettiin ja jossa silloin weri wirtana walui. Tä
oliki myös wiiminen paikka, jossa Risti-retkestäjät itseensä
puolustiwat siksi kuin wihdoin Turkkilainen Khalib Ibn
Kalawun w. 1291 werisellä taistelulla sen anasti, jolloin
siellä 60,000 kristittyä tapettiin sekä orjiksi myytiin ja kau»
punki ympäristöneen tykkänään häwitettiin, jossa tilassa se
oli aina wiime wuosi-sadan alkuun asti. Muistettawa
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on Napoleon I:n kahdeksan kertainen turha koe walloittaak»
sensq tätä w. 1799. Nykyään on se, ehkä muutoin huo-
nosti rakennettu ja, »varustettu, sangen mahtawa kauppa-
kaupunki Syrian ja Egyptin wälillä. Wäestö on 5000
henkeä.

Hefa, nyt Haifa, Karmelin wuoren juurella, meren
rannassa. Siinä on 2000 asukasta.

H. Naftalin osalla:
Bethsalda (Suom. Kala-huone) Genezarethin länti»

sellä rannalla. Tä oliki nimensä mukaan oikein kalasta-
jäin kaupunki; täältä oliwat apostolit Andreas, Petrus,
Johannes ja Jakob kotoisin. Muutamat tuulemat tän ja
Bethsaida Julias toisella puolen Jordania oleman saman,
jotka kuitenkin oliwat eri kaupunkeita, josta »viimemaini-
tusta ei enään muuta ole jälilla kuin kiwi raunioita. Tan
kalakaupungin tienoilla Jesus wiidellä leiwällä ja kahdella
kalalla rawitsi wiis'-tuhatta miestä.

Kapernaum ynnä Khorazin ja molemmat Bethsaidat
omat niin hajonneet ettei niiden wanhasta siasta tahdo
selkoa saada. Kuitenkin luullaan enttisen Kapernaumin
olleen siinä kussa nyt arabialainen kylä Ta>hhewn on,
jota ennen oli kutsuttu Kafernaum. Täällä Jesus usein
oleskeli tehden täällä monta ihmettä ja opettain synagogassa.
Kapernaum oli ikäänkuin Hänen kotonsa sitte kuin Naza-
ret Hanen hyljäsi. Tän tienoilla Hän walitsi 12 Opetus»
lastansa ja piti wuori-saarnansa, y. m.

IV. Perea.
Maa "toisella puolen" Jordania, W. Test. kutsuttu

Gilead, alkaen Hermonista Arabian erämaahan asti. Ta-
ma jaettiin Rubenin, Gadin ja puolen Manassen sukukun-
nille; mutta pakanoita ei koskaan täältä karkotettu. Ba-
bylonian wankiuden jälkeen kadottiwat Hebrealaiset koko
Perean, joka joutui ensin Syrialaisten ja sitten Rooma-
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laisten haltuun. Keis. Augustus antoi sen Herodeksen
sumulle. Kristuksen aikana hallitsi sen pohjaista osaa
Filippus (>j- 35 j. Kr. s.), jonka maahan Jesus useinpa'
keni Inudalaisten wihan tähden. Pereassa nähdään pal-
jon suurten kaupungein jäännöksiä raunioina Roomalaisten
ja Makkabeusten ajasta. Silloin oli tä maakunta rikas jaku-
koistawainen, ehkei niin paljo maan »viljelyksestä kuin karjan
hoidosta. Kertomuksemme maasta jaamme kuin seuraa:

1. Pohjainen osa, johon kuului ne enttiset Tra-
khonitis ja Iturea eteläisellä puolella Damaskua, Gaulo-
nitis ja Auranitis (Hauran) itään päin Genezaretistä.

Lais, sittemmin Dan, Palestina» pohjaisin paikka,
Jordanin lähteellä, Hermonin juurella.

Paneas eli Caesarea Filippi, nykyään Banias,
yhden wähäisen joen warrella joka yhdistyy Jordanin tois-
ten lähde-yaarain kanssa, likellä Merom-järwea. Tänne
pakeni Jesus Fariseusten »vainon tähden.

Gaoara, larmok-joen lähellä, oli yks' niistä kymme-
nistä kaupungeista, jotka tälle maan seudulle antoiwat ni-
men "Kymmenen kaupungin maa" "Gadarea-
laisten maa" (Luuk. 8: 26) j. n. edp. Täällä nähdään
uljaita jäännöksiä.

Golan, Gaulon, wapa-kaupunki.
Astaroth,Keski-aikanaßossra; silloin myös wahwa

ja mahtawa kaupunki, jonka tähden Ristiretkestäjät myös
sitä anastaa kokiwat w. 1142, mutta heidän täytyi »veden
puutteen tähden palata takasin, sillä heinäsirkat oliwat
täällä wedet myrkyttäneet.

2. Keski osa, larmok-joesta Arnon-jokeen asti, Ru-
benin ja Gadin osa. Maa likellä Jordania on jyrkkää
muorista, kutsutut Gileadin muoriksi.

Gerasa, saman nimisen joen warrella, jonka kun.
Balduin II häwitti w. 1121 kun ei hän enään sitä woi»
nut suojella. Paikan nimi on nyt Dseherrasch täynä
raunioita.

Pella, jonne kristityt Jerusalemista pakeniwat, w. 70
Tituksen sitä piirrittäissä. Tätä ei mainita Raamatussa.
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Mahanaim tunnettu Jakobin, Isbosetin jaDawidin
historiassa.

Ramoth Mizpa wapa-kaupunki.
Bethabara, Jordanin ylitse-käynti paikka, jossa Io-

Hannes kasti ja jossa lesuski sanotaan kastetuksi.
Hesbon, ikiwanha kaupunki, jonka Moses walloitti.

Se on »vähäisellä kukkulalla.
Täällä Arnon-joen pohjaisella puolella on Nebo-wuo-

ri, nykyään Attarus, josta Jumala Mosekselle osotti «u-
-watun maan ja jossa hän myös kuoli ja Jumalalta hau-
dattiin. Muutoin luullaan tä siksi Neboksi, johonka Ru-
ben kaupungin rakensi, ja Moseksen wuoren olleen toisen
pohjaisemmassa.

Makhaerus, nyt Mkaur (lähellä Kuoleman-merta),
jonka losefus sanoo ollen wahwimman linnan Palestinassa.
Tänne antoi Herodes Antipas wiedä Johannes kastajan
wankiuteen, jossa hän myös tapettiin.

3. Eteläinen osa, ennen kutsuttu Moabitis Moa-
bitain maan, etelään päin Arnon-joesta Karrak-eli Hössa-
jokeen asti. Tätä kutsutaan nykyään Karrak. Tähän
maahan Israelin lapset Egyptistä palattuansa ensin tuli»
wat. Täällä hallitsi silloin Balak niminen kuningas, jo-
ka lähetti Bileamin Israelin lapsiakiroomaan, mutta jonka
Jumalan käskystä täytyi siunata heitä. Moabilaiset sai-
wat tätä maakuntaa hallita aina siihen asti kuin Dawid
heidät walloitti ja werollisiksensa teki. Täällä oli muinen
wahwa kaupunki

Khark Moba (II Makk. 12: 17) eliKharak Moab,
nyt Karrak, kalkki-wuoren kukkulalla, johon on kowerrettu
paljon holoja wilja-aitoikss, ja jonka päältä on lawea kat-
santo Kuoleman-meren ylitse aina Jerusalemiin saakka.
Nykyään on se huono kylä. Tätä koki Saladin w. 1183
turhaan walloittaa.

Rabbath Moab, likellä Arnon jokea, oli muinen
Moabin kuningasten asunto. Tämän häwitti maan järis»
tys wnonna 315.
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