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

Ellsmttlliitleu Mmm
.. M. MMllllssn.

„Ei ole minulle puolittainlaan sanottu."
1 Kuninll.. 10: 7.

Nykyisen Ameriikan neljästäseitsemättä miljoonasta
asukkaasta selä niistä miljooneista, jotka owat jo maelta-
neet kaiken maailman tietä, on ainoastaan wiisi tuhatta
käynyt pyhällä maalla. Lukuisien Europaan matkailijain
joukosta tulee tuskin wiisi prosenttia Roomaan saakka, tus-

kin kaksi prosenttia Athenaan ja tuskin neljännes prosenttia
ulottamat matkaansa Palestiinaan. Niiden harwojen jou-
kosta, jotka käymät pyhällä maalla, eiwät useat huomaa
matkallansa mitään muuta, kuin »vahingollisia hyönteisiä
sekä Itämaan kaupunkien ruokottomuutta, ja kotia palat-
tuansa katumat he koko matkansa-tekoa. Myöskin sangen
Harmat, matkan päätyttyä, kykenemät kertomaan hamainnoi-
tansa; kieli ei taida selittää, mitä silmä on nähnyt.



Paitsi sitä, että höyrylaimat tekemät nopeita matkoja
Atlantin-, Adriatin-, ja Wälimeren yli, saatatte te ja teidän
lapsenne piakkoin matkustaa pyhään maahan, tarmitsematta
kulkea meren yli. Muutamia rahamiehiä on matkustanut
Beringin salmelle, joka tuudenkolmatta Englannin penin-
kulman laajuisena eroittaa Ameriikan muun maailman man-
tereesta, aikomuksessa rakentaa sillan toisesta maanosasta toi-
seen. M tämän, kolme pientä Diomedes nimistä saarta yh-
distämän, sillan, joiden saarien Malilla mesi ei ole sanottaman
symää, ja missä eimät myöskään jäiimuoret ole esteenä, kiitä-
mät junat sitte Ameriikasta amaran Sibirian halki. Täällä on
tänäänkin läsnä henkilöitä, jotka tarmitsematta kärsiä meri-
tautia, taitaisimat terran käydä siinä ihmeellisessä maassa,
missä Abrahamin, Mooseksen, Damidin, Salomonin, Kris-
tuksen ja Herodeksen historia maltaa sellaisella moimalla mat-
kustajan, että kun tämä matkan päätyttyä irroittaa jalkansa
satulan jalustimesta, tuntee hän sellaisen liikutuksen, jota
hän ei koskaan elämässänsä ole ennen tuntenut.

Aiman onnellista ja hauskaa matkaa pyhään maahan
taidetaan sanoa mielii harminaiseksi. Mutta se aika on
tulossa, jolloin tällaiset matkustukset eimät tuota minkään-
laisia hankaluuksia eimätkä ole harminaisiakaan. Sen sijaan
kun nyt kymmenkunta henkilöä matkustaa sinne, matkustaa
sinne Mastaisuudessll ihmisiä tuhansittain. Aiman äskettäin
lähetettiin kaksi höyrymeturia lopesta Jerusalemiin; rauta-
teitä rakennetaan parhaillaan, ja kohta kaikumat siellä kon-
duktöörien huudot: „lerusalemiin matkustajat jäämät tä-
hän!" — „Katsitymmentä minuuttia aamiaista Marten Ti-
beriassa!" — „Tyrukseen menemän junan maihto!" —

„Damaskukseen matkustajat jäämät tähän!"



Suurimpana esteenä Palestiinaan matkustamiseen on
monelle veloittama maltameri, ja, maikka minä olen kym-
menen kertaa purjehtinut tämän yli, on matka kumminkin
tuntunut minusta joka kerran yhä peloittamammalta. Minä
yhdyn täydellisesti siihen, mitä muutamana ehtoona kuulin
sanottaman, kun Mr Beecherin kanssa aijoin puhua meri-
mies-lähetyksen muosijuhlassa New-lorkissa. Eräs saarnaja
lausui seuraamat Ilmestyskirjan sanat : „ja ei meri silleen ole",
kun samassa Mr. Beecher, joka istui mieressiini, muistellen
äskettäin päätettyä matkaansa Atlantin yli, huudahti:
„Amen, siitä olen iloinen!" Kun rautateitä on ehditty ra-
kentaa halki kaikkein maiden, käy maailman pyhimmässii
paikassa niin paljon ihmisiä, walmiina sitte kertomaan, nä-
kemiänsä, että mapaauskoisuutta pidetään suoranaisena mie-
lettömyytenä, sillä ei kukaan rehellinen ihminen taida pyhässä
maassa käytyänsä jäädä mapaauskoiseksi. Tämä raamattu,
josta minä saarnaan, on melkein kadottanut armonsa, sillä
siitä luin niistä tapahtumista, joista siinä kerrotaan juuri
niissä paikoin missä ne tapahtuimat. Muutamat sen leh-
distä kastuimat, kun Galileanmeren aallot myöryimät pienen
aluksemme yli, ja sitten oli kirja heiteltämänä satulapussista
toiseen, mutta yhtäkaikki on se minun mielestäni uusi kirja,
uudempi kuin mikään muu kirja, olkoonpa se maikka eilen
kustantajan käsistä julkisuuteen lähetetty. Koko elinaitani
olin kuullut puhuttaman Palestiinasta, minä olin siitä luke-
nut, puhunut, saarnannut, meisannut, rukoillut ja uneksinut,
kunnes mielikumitukseni siitä olimat kasmaneet suureksi kuin
Himalaian muori, ja kumminkin täytyi minun huudahtaa
Saban kuningattaren tawoin: „Ei ole minulle puolittain-
kaan sanottu!"



Kyetäkseni kirjoittamaan kirjaa Jesuksen elämästä ni-
meltä „Seimestä istuimelle", niin asianmukaisesti ja elämästi
kuin mahdollista, lähdin miime lokakuussa matkalle Palestii-
naan, ja marraskuun wiimeistä päiwää masten yöllä jokäys-
kentelin Wälimerta kyntämän höyrylaiman „Senegalin" kan-
nella. Tämä oli erittäin suuri höyrylaima. Matkustajia
oli mähän, sillä tähän muodenaikaan omat ilmat tamalli-
sesti hymin myrskyiset, ja humimatkailijoita ei miellytä
matkustaa niin myöhään. Kaikki tähdet upeilimat sinä
yönä kirkkaina amaruudessa. Nämä malon sotajoukot naut-
timat äskettäin kiilloittaneen kilpensä. Me käyskentelimme
edestakaisin mahatulla laiman kannella. Monta sanaa ei
puhuttu, sillä kaikkien sydämet maltasi tuo painama sana
„huomenua". Akropolis, joka korkeine pylmäinensä ja iha-
noine tempveleinensä oli muutamia päimiä tätä ennen meitä
niin miehättänyt, oli nyt mielestämme mähävätöinen. Egyp-
tin pyramidit, ihmeellisine, manhanaikuisine muureiuensa oli-
mat kutistuneet kokoon ja Rooman colosseum ei ollut enää
niin suuri raunio, kuin se muutamia Miikkoja sitten oli näyt-
tänyt oleman. Kaikki, mitä me olimme nähneet ja kuulleet,
olimat nyt muuttuneet mähäpätöisiksi, sillä huomenna, huo-
menna saamme me nähdä pyhän maan. — „Katteini, mi-
hin aikaan saamme nähdä Palestiinan?" „los tuuli ja
meri pysymät nykyisellä asemallansa, niin näemme maan
päimän sarastaessa", mastasi tämä ystämällisesti. En kos-
kaan ennen ole niin hartaasti odottanut yön loppumista
kuin nyt. Minä siirsin akuttimen syrjään hyttini akkunan
edestä, niin että uuden päimän ensimmäinen koitto taitaisi
herättää minut. Mutta tämä oli tarpeetonta maromaisuutta.
Aiman mahdotonta oli uyt nukkua. Kuka taitaisikaan olla



Eikö yöstä tule koskaan loppua? Tulee todellakin.
Jo alkaa hämärtää, lankana taimaan rannalla myöryy suu-
ria pilmiä, ja eräältä laiman kannella kaivelemalta mahdilta
kysyn minä: „Mikä näkyy tuolta kaukaa?" „Se on maa",
mastaa merimies. „Maa!" huudahtin minä. Kohta oli-
mat kaikki ystämämme hereillä ja lähenemän rannan piir-
teet alkoimat yhä selmemmin meille näkyä. Ankkuri heitet-
tiin sitte mereen, satamau suulle, puolen (engl.) peninkulman
päähän maasta, sillä, mailta loppe on ainoa Palestiinan sa-
tama, on sinne kumminkin pääsy mereltä mitä Maikein.
Aika ajoin ci sinne tule ainoaakaan laimaa moneen miikkoon.
Wiisikahdeksatta jalkaa toisistansa olemien kallioiden Malille
täytyy matkustajat laskea maalle pienillä menheillä. Me-
ren pohja on siinä täynnä luurankoja, muistona niistä mat-
kustajista, jotka maalle pyrkiessään omat henkensä menettä-
neet. Seitsemänkolmatta pyhissämatkailijaa hukkui kerrau,
kun heidän pieni menheensii särkyi kallioita masten. Monet
roomalaisten, syyrialaisten ja egyptiläisten ristiretkeilijäin
laimat omat siellä pirstaleiksi hajonneet. Eräs kirjailija,
joka eli sata wuotta sitte, kertoo, miten hän kerran eräänä
myrskyisenä päimänä seisoi lopen satamassa ja näki miten
kolmestakymmenestä laimasta ainoastaan seitsemän Pääsi
maalle, muut laitti hajosimat pirstaleiksi kallioita masten,

niin tunteeton, että nukkuisi silloiu, kun millä hetkellä HY-
mänsä saattaisi näköpiiristä rnmeta siintämään silmiin se
maa, missä ajan ja ijankaikkisuuden hämmästyttiimimmät
tapahtumat omat toteentuneet, lankeemuksen ja lunastuksen
maa, sama maa missä se taistelu taisteltiin, joka awasi
meille taimaan, Gottfriedin, Saladinin, Josuan ja Jesuksen
maa.



Merkillistä on, ettei näitä kallioita ole dynamiitin
awulla hajoitettu ja kulkuwäyliiä amattu, niinkuin Amerii-
kassa tehtiin „helmetin portille"*), niin että suuremmat aluk-
set eimät tarmitsisi jäädä ankkuriin kaumas sataman suulle,
maan pääsisimät matkustajinensa ja lastinensa suoraan telak-
koon. Mutta meidän on muistettama, että tämä maa kuuluu
Turkin maltikan alle ja turkkilaisissa oloissa ei ole edistyminen
ketjuttama. Mahometin oppi wihaa mukamia telakoita, höyry-
menheitä, rautateitä ja kirjapainoja, sanalla sanoen kaikkea
edistymistä. Pimeys taistelee aina malkeutta mastaan.
löttö mihaa aamuruskoa. „Pysykööt maan nämä kalliot
paikoillansa", sanoo Turkin hallitus, „me emme tahdo, että
muuta uskoa tunnustamat ja toisenlaisiin elämänaloihin
tottuneet ihmiset sinne tulemat; jos meren suolaiset aallot
heidät hukuttamat, olkoon se maroitukseksi toisille tunkeilijoille;

tadottoon kohta teidän yhdeksästoista wuosisatanne, Mapaine
aatteinensa ja uusine keksintöillensä!" Turkin hallitus olisi
hämitettiimä maan päältä, ja se onkin hämiämä. Minä ky-
syin usealta Palestiinan asukkaalta, onko Turkin sulttani
koskaan käynyt siellä. „Ei," wastasiwat kaikki. „Mintäh-
den hän ei koskaan käy täällä, maikka tämä maa on hänen
aluettansa?" Silmäiltyään ympärillensä ja makuutettuna
siitä, ett'ei kukaan syrjäinen kuullut heidän puhettansa, ivas-

tasi eräs : „Sulttani ei uskalla tulla tiiune." >— Minä uskon
sen aiman todeksi, sillä jos sulttani tulisi käymään lerusa-

ja tuhansien hukkuneiden matkustajien ruumiit wiruiwnt ran-
nikolla, myrskyn lakattua.

*) Helwetin portiksi kutsutaan erästä hywin ahdasta salniea
New-lortin kaupungin edustalla.



lemissa, niin ei hän luultamasti koskaau sieltä hengissä pa-
läjäisi takaisin. Koko Palestiina mihaa häntä. — Omassa
pääkaupungissaan, Konstantinopolissa, näin hänen käymän
muutamassa moskeassa rukoilemassa, ja henkimartijoina oli
hänen ympärillänsä seitsemän tuhatta aseellista miestä.
Kalliita rukouksia tosiaankin. Luonnollisesti ei sikäläinen
hallitus haluakaan parempaa satamaa loppeen. Lopetta-
koon Jumala tämän kansojen kirouksen, tuon muosisatoja
Manhan melhon, Turkin hallituksen! Kukistukoon se Ju-
malan ja maimon ikuisen pilttanapidon ja häpäisemisen täh-
den ! Ia kadotkoot sitte nämä kalliot lopen sataman edus-
talta!

Kun laskeuduimme alas laiman kupeella riippumia
kapeita portaita myöten, tuulimme me hälinää, melua ja
kirouksia noiu Miiden- tai kuudentoista erimärisen ja eri-
kielisen ihmisluokan suusta. Kaikki olimat ulkomuodoltaan eri-
näköiset, mutta täydellisesti yhdenkaltaisia karttamassa päästä
kantamaan tawaroitamme ja meitä itseämme erittäin kor-
keaa palkkiota mastaan. Kaksikymmentä menhetta oli odot-
tamassa, ja ainoastaan kymmenen matkustajaa oli maalle
pyrkimässä. Oppaamme tuuppi toisia syrjään, toisia hosui
hän jykemällä kepillänsä, ja niin rajusti, jota ei suinkaan
olisi sumaittu meidän maassamme, mutta joka kumminkin
täällä näytti oleman ainoa tehokas keino, raimasi meille
tietä muutamaan menheesen, jota oli kuljettama meidät
maalle. Viidentoista minuutin kuluttua olemme me Je-
suksen maassa. Jo kuulemme melun satamasta ja miiden
minuutin kuluttua saamme me astua maalle. Weneen kok-
kaan tarttui nyt muutamia henkilöitä, jotka olimat kantan-
neet Meteen auttaakseen meitä satamaan. Me maftisemme



hurmauksesta, me hengitämme niin teivcästi, pienestä men-
heestä hyppäämme me maalle, ja sunnuntaina 1 p. joulu-
kuuta I'BB9 k:lo 8 aamulla koskettaa meidän jalkamme Pa-
lestiinan maata. Aina on tämä ftäimä ja tämä hetki olema
meille Pyhänä muistona. Muistakoot tätä hetkeä ja tätä
aamua, jolloin me saimme astua maalle ja katsella seu py-
hiä muoria, minun lapseni ja lasteni lapset lvakatvina hel-
linänsä, meidän täältä poismentyiimme, ja tuntekoot he sa-
mankaltaisia pyhiä liikutuksia, itkekööt, naurakoot, meisatkoot,
ja riemuitkoot sellaisesta maallenoususta.

Wuorien takana on loppe sata miisikymmentä jalkaa
korkealla mäellä. Tämä kaupunki on erittäin ihana ja omi-
tuinen niin erilainen muista kaupungeista, kuin jos se
olisi Mars'in tähdelle rakennettu, missä tähtein tutkijat oli-
mat äskeisinä öinä nähneet oleman ankaran lumisateen.
Sangen hauskalta tuntui meistä 010 lopessa. Tämä on
sama kaupunki, missä Dorkas, tuo raamatusta tunnettu
ompelijatar, eli, kuoli ja mirkosi kuolluista jälleen eloon.
Muistanettehan, miten köyhät lesket tuukeilimat kuolleeu
hymäntekijiinsä ruumiin ääressä ja näyttclimät mainajan
töitä sanoen: „Dortas on tämän tehnyt;" „Dorkas ompeli
tämän" j. n. e. Erään raamatunselittäjän, Lightfootiu, kä-
sityksen mukaan asettimat he hänet erääsen huoneesen, jo-
hon oli pääsy kaikilla mapaa, ja köyhät maimot määnteli-
miit käsiänsä ja maikeroimat sekä haettimat Pietarin, jota
ihmetyön tantta herätti mainitun suositun maimon jälleen
eloon. Erityinen ylösnousemuspäimä oli tälle mainiolle
suotu. Hän oli se esituma, jonka mukaan mouct meidän
aikamme naiset omat muodostaneet elämänsä, ja, kun talmen
myrskyt alkamat ulivoa, ryhtyy kymmeniä tuhansia tällai-



sia unisia Brooklynista, New-lorkista, Lontoosta ja kai-
kista muista kaupungeista koko kristikunnassa toimeen, kaikki
yhtä hymäsydämisiä ja uhraamaisia kuin Dorkas lopessa.
Jumalalle olkoon kiitos, että Dorkaksen kiitettälvä toimi on
yhä edelleen lisääntymässä!

„Mitä tekee tuo mies tuolla?" kysyin minä tulkiltamme,
kulkiessamme lopen katua. „Hän kantaa muodettausa."
Suuret joukot Itämaan kansasta makaamat aina ulkona
taimas-alla, ja tämä on syynä siihen, eltii näissä maissa
löytyy niin paljon sokeita. lötaste laskeutuu makaajain
silmiin ja synnyttää silmätauteja, jonka tähden joka kahdes-
kymmenes henkilö Egyptissä on umpisokea. Itämailla käy-
tetääu muoteeksi ohutta, kapeaa patjaa, millaista peittoa ja
päänalaista, ja kun makaaja aamusella herää, sitoo hän
nämä kolme esinettä yhteen, heittää ne hartioillensa ja kan-
taa ne pois. Tähän lviittasi Jesus sanoessaan sairaalle
miehelle: „Ota muoteesi ja käy!" Amerikkalaista tai eng-
lantilaista muodetta tarmitaan lvähintääntin neljä miestä
kantamaan, mutta Itämailla moi yksi henkilö hymin hel-
posti kantaa muoteensa.

Mutta nenääni tulee haju lopen ympärillä olemista
suurista nahkatehtaista. Wielä tänäkin päimänä on nah-

kojen lvalmistaminen siellä tuottelias toimi. Ia tämä muis-
tuttaa minulle ftarkkari (nahkuri) Simonia, joka asui lo-
pcssa ja oli apostoli Pietarin ystämii. Minun luuloni
mukaau oli nahkatehtaan katku Pietarin hajuhermoille yhtä
mastoinmielistä kuin muidenkin. Mutta raamattu sanoo:
„Hän piti majaa Simon parkkarilla (nahkurilla)." Lähe-
tyksen työntekijä ei saa olla niin hienotunteinen. Epäile-
mättä toi Simon joka ilta tehtaasta muassaan masitannah-



kojen ja häränmuotieu hajua, mutta Pietari asui kumminkin
tässä perheessä, ei ainoastaan sentähden, ettei kukaan kauppias
tarjonnut hänelle kukkasten ja puutarhojen keskellä olemaa
komeaa totiansa, maan mielä opettaakseen kaikkia miehiä ja
maimoja, jotka koettamat parantaa maailmaa, ett'eiwät he saa
olla herkuttelijoita eikä suinkaan halmeksia mitään työtä.
Jumalan seurakunta on menehtymässä ylpeydestä ja kors-
keudesta. Me puserramme kyyneleitä silmistämme maail-
man kärsimysten tähden sata markkaa maksamaan nenä-
liinaan ja annamme pennin köyhäin aivuksi. Monet omat
halukkaat harjoittamaan lähetystointa ylhäisten ja simisty-
neiden keskuudessa, mutta eimät tahdo lähteä micmään leipä-
palaa likaiselle syrjäkadulle, eimät tahdo opettaa lähetys-
kouluissa, missä lapset eimät ole siistityt ja pestyt, eimätkä
tahdo koskettaa sitä kättä, jonka kynnet omat puetut suru-
pukuun saippuan kaipauksen tähden. Sellaiset teko-uskonnol-
liset henkilöt saattamat työskennellä hajuivesien tuoksussa,
mutta ei sellaisissa paikoissa, missä parkkisammiot lewittii-
mät mätelvää katkuansa ympäristölle. He eimät suinkaan
tahdo mierailla Simonin tykönä.

Wiime sodassa wirui Virginiassa erään ladon par-
ivessa kuusi- tai seitsemänkymmentä haamoitettua sotilasta
niin lähellä kattoa, että elokuun aurinko tuli heille sietämät-
tömäksi. Miehet olimat nääntymäisillään lväsymyksestä ja
tukahduttamasta ilmasta. Eräs etetvä kristillisen seuran
jäsen sanoi silloin muutamalle mieressänsä 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: „anna minulle hiukan mettä ja käsiliina, minä tahdon



Puhuessamme Pietarista tulee meidän myöskin pis-
täytyä sillä katolla loftessa, missä hän ilmestyksen kautta
sai nähdä, että emankeliumia ei ole saarnattama yksinänsä juu-
talaisille maan pakanoillekin. Se oli ihmeellisintä, mitä kos-
kaan on tapahtunut. Mennessämme tälle katolle kuljimme
me erään Manhan lähteen ohi, missä suurissa kiivissä oli
jälkiä niistä nuorista, joilla mesisankoa oli mimuttu ylös
ja alas. Tämä lähde oli marinaan monta sataa muotia
manha, ja minä uskon Pietarin juoneen siitä. Neljä tai
wiisi medellä täytettyä pukin- tai masikannahkaista leiliä oli
lähteen ääressä. Kohta nousimme portaita myöten katolle.
Juuri tällaisella paikalla lopessa sai Pietari, suurustaa
odottaessaan, kun hän tunsi olemansa nälkäinen, ilmestyksen
tai unen tai joutui horroksiin. Päästyämme katolle, sanoin
minä perheelleni ja ystämilleni: „kuunnelkaa, kun minä luen,
mitä tällä paikalla on tapahtunut." Kohta saimme kuulla
koko kertomuksen. Me luimme, miten Pietari katolla hor-
roksissa ollessaan näki taimaan aukeneman ja sieltä tuleman
alas suuren liinaisen, neljältä kulmalta sidotun, jossa oli
lampaita, lvuohia, härkiä, muulia, kyyhkysiä, käärmeitä ja
kaikenlaisia eläimiä, jotka lentämät ilmassa, kaivelemat ke-
dolla tai maassa matelemat. Ia kun ääni käski Pietarin syö-
mään näitä, ivastasi tämä : „en suinkaau, Herra ; sillä en ole
minä ikänä syönyt mitään yhteistä ja saastaista." Kolme
kertaa näki hän samau uueu. Sitten kuului tolkutusta
oivelta, ja kolme miestä tuli ja kysyi: oliko Pietari siellä.
Ihmetellen, mitä tämä uni taitaisi merkitä, astui Pietari
portaita alas ja kohtaa kolme muukalaista oivensa edessä.

mielelläni pestä heidän jalkansa." Toisella näistä oli per-
keleen henki, toisella taas Kristuksen henki.



Nämä kertoimat hänelle, että eräs hurskas mies, nimeltä
Kornelius Cesarean kaupungissa, oli myöskin nähnyt unen
ja että tämä oli lähettänyt heidät pyytämään Pietaria tu-
lemaan sinne saarnaamaan. Noudattaen tätä kutsumusta
jätti Pietari lopen ja lähti Cesareaan. Uni oli antanut
hänelle malmistusta saarnaan, sillä tämän unen kautta oppi
Pietari näkemään, ettei ketään ihmistä saa pitää saastai-
sena, ja kun hän ennen oli uskonut, että hänet oli lähetety
saarnaamaan yksinomaisesti juutalaisille, meni hän nyt saar-
namaan pakanoille, joita pidettiin saastaisina.

Näetkös, miten nämä kaksi unennäköä someltumat yh-
teen — Pietarin unennäkö katolla ja Korneliuksen unennäkö
Cesareassa. Samoin olen usein halvainnut, että sallimuk-
sen kohtalot, kaukaiset tapahtumat ja unet merkillisesti so-
meltumat yhteen. Uni seuraa toistansa ja samoin tapah-
tuma tapahtumaa. Viidennentoista muosisadan suurena
tapahtumana oli Ameriikan löytäminen. Kirjapainotaidc
oli saman muosisadan lapsia ja on läheisessä yhteydessä mai-
nitun keksinnön kanssa tuottamassa maloa uuteen maailmaan.

Mdyslvallat käsivoimat siinä määrässä, että mc pcl
kasimme yhden hallituksen oleman moimattoman pitämään
niitä ohjissa, mutta silloin keksittiin sananlennätin, joten
me nyt mähemmässä kuin tunnin kuluessa taidamme »vaih-
taa puhetta kunkin erimaltion kanssa. Sisällisen sodan ai-
kana tarmitsimat sotajoukkomme suuria lvaatelvaroja ja tä-
män tarpeen tyydyttämiseksi keksittiin ompelukone. Ääret-
tömän amaroita, miljamia mainioita on tässä maassa, jotta
tylliksi riittäiviit antamaan ramintoa miljoonille kotoperäisille-
asukkaille ja miljoonille muukalaisille; mutta kun lvanha
lyntämis-, karhitsemis-, leikkuu- ja puimistapa näyttäysi



kelpaamattomaksi, keksittiin höyryaurat, höyrykarhit, leikkuu-
jn puimakoneet, joten näitä suuria töitä taidettiin helpom-
min suorittaa. Maan metsät eimät ajanpitkään taitaneet
antaa riittämästi polttopuita, mutta silloin saimme me
puuttumat tarpeemme hiilikaimoksista. Puumulisadot oli-
mat runsaat, . mutta werrattain mähäarmoiset, kun emme
ymmärtäneet niitä oikein käyttää hylväksemme, ja juuri sil-
loin oitealla hetkellä keksi Hargreaves kehruukoneen. Maa-
ilma ei taitanut ainiaaksi tyytyä maloaineena käyttämään
talikyntteliä ja walastalan rasmaa. Me suuresti tarmit-
simme parempaa maloa, kun Pensylmanian muoret parahiksi
amasimat muoriöljymirtansa, jotka antoimat kansoille malo-
ainetta. Mutta muoriöljylähteet alkoiivat kuilvua, ja silloin
keksittiin sähkötvalo, jota muutti yön päimätsi. Näin liit-
tymät laitti tapahtumat toisiinsa, ja meidän maailmamme
hallintotapa on ihmeellinen, tosta juuri Herra hallitsee maa-
ilmaa. Usein tuntuu meistä tapausten tultu oudolta ja
jumalalliuen koneisto näyttää mielestämme käymän määrään
suuntaan, me pistämme kätemme ratasten mätiin ainoastaan
saadaksemme sen muserretuksi. Mutta minä sanon: „jiitä
tämä tekemättä!" Lopuksi käy kaikki hymin. Kornelius ol-
koon Ccsareassa jaPietari lopessa, mutta heidän uuennäkönsä
solveltumat yhteen. On olemassa yksi käsi, joka ohjaa maa-
ilmaa, ja se on Jumalan käsi; yksi tarkoitus, joka suuntaa
kaikki parhaasen päin, ja se on Jumalan tarkoitus; yksi sy-
dän, joka sykkii rakkaudesta, anteeksiantamaisuuoesta ja
säälimytsestä, ja se on Jumalan sydän. Usko häneen! Älä
murehdi mistään! Tapausten juonet eimät ole sotkeentu-
neet. Ei mitään onnettomuutta ole olemassa. Kaikki kul-
kemat määrättyä suuntaansa historiassa ja maailmassa.



Minä otaksuin mielessäni että juuri samalta paikalla,
missä me laskimme maalle lopessa, lähti profeettaloona mui-
noin purjehtimaan. Ensi terran elämässäni taisin minä nyt
täydellisesti käsittää tämän historian. Jumala käski Joonaan
mennä Ninimehen, mutta profeetta ei mennyt sinne, maan
tuli tänne loppeen. Ollessani useita Miikkoja pyhällä maalla
keskustelin matkustajien kanssa olisiko mahdollista käydä
Ninilvessäkin. Tämä minun esitykseni ei saamuttanut kan-
natusta. Matka Ninimehen on lväsyttämä, ja tie kulkee
erämaan halki. Nyt huomaan mielii yhden syyn, miksi Joo-
nas ei tahtonut mennä Ninimehen. Hän ei ainoastaan
»vastustellut tätä matkustusta sen surullisen sanoman tähden,
jota hänen tuli sinne miedä, maan myöskin matkan pituu-
den ja hankaluudeu tähden setä pelosta joutua ryömärein
käsiin, ja niin tuli hän tänne loppeen ja astui erääsen tai-
maan. Mutta matka inuuttui hänelle onnettomaksi. Hän
lunasti matkustajapiletiu koko matkaa Marten, mutta lailva-
yhtiö ei puolestansa täyttänyt somituita ehtoja. Ei »vielä
tänäkään päilvänä ole se maksanut matkustajamaksua takai-
sin. Se seikka, että ihmiset saattamat epäillä kertomusta
loonaasta, on suurempi ihme kuin itse tämä raamatussa
kerrottu tapahtuma. En tarminne huomauttaa, mitä histo-
riankirjoittaja Plinius kertoo muutamasta kaksikymmentä
jalkaa pitkästä »valaskalasta, jonka nahka oli ollut puoli-
toista jalkaa paksu ja jouka luuranko kuljetettiin lopesta
Roomaan. Sellaisia tapahtumia, kuin Joonaan kirjassa on
kerrottu, on tapahtunut tuhansia kertoja. Herralla on aina
»valaskala »valmiina jonkun matkan päässä merellä sitä ih-

Kun heräät unesta tuolla ylhäällä, on selittiimä uni kolkut-
tama olvelle tuolla alhaalla.



mistä Marten, joka maeltaa määrälle suunnalle. Uskoton
Joonas! En ollenkaan ihmettele, että itse malaskalakin wä-
sti sinuun. Kertomus tästä profeetasta ei ole meille aino-
akaan esimerkiksi maan myöskin »varoitukseksi, sillä maailma
ta'witsee uiin hyivin tvilkkumajakoita tuin myöskin karimiit-
tvja näyttämään missä luotoja Piilee. Raamatun kertomuk-
sessa puhutaan miimeiscksi profeetan napisemisesta. Tämä
niiel närkästyi siitä, että Ninitvetä ei hämitetty, ja »vihoissansa
meii hän muutaman pensaan marjoon, suojaan polttamalta
auringolta. Mutta kun mato kalmoi tätä pensasta, niin
et<ä se alkoi kuimettua, ja auriuto paistoi Joonaan kaslvoi-
hm, silloin huudahti Joonas »vimmastuneena: „minä kuoli-
sin, ennenkuin minä eläisin!" Profeetta »vihastui siitä, että
hän kadotti auriugonlvarjonsa ! Kaivahtakaa hillitsemättö-
myyttä!

Asuntoni portailta loftessa katselen lähellä rantaa ole-
mia hietasärkkiii ja melkein odotan niiden näyttämän tveren-
tarwaisilta. Mutta niin ei kuitenkaan käy; sateet omat jo
lauman sitte huuhdelleet lviimeisetkin jälet siitä iverenmuo-
datutsesta, jonka Napoleon täällä pani toimeen. Napoleon
johti sotajoukkoansa näitä rantoja pitkin. lopessa oli hä-
nellä neljätuhatta albanilaista, jotka hän oli mangeiksi ot-
tanut ja lumannut heille suojelustansa. Mitä teki hän näillä?
Mahdotonta oli hänen ottaa heitä mukaansa ja riittämää
määrää sotamiehiä ei hänellä ollut jättää heidän »vartioik-
sensa. Mutta keinon keksiminen ei ollut »vaikea sille mie-
helle, joka taisi murtaa herttaisen losefinan sydämen, ja
joka, kun häneltä kysyttiin, eikö tuo suuri ihmishengen hukka
hänen tappeluissansa ollut liian kallis hinta hänen maitois-
tansa, olkapäitänsä kohottaen ivastasi: „muna on ensiksi ri-



lopesta silmiiileu aamulle Wäliineren ulapalle katsel-
lakseni toista tapahtumaa. Monen peninkulman laajuudella
näen meden oleman mustaua. Ääretön joukko hirsiä m
kiinnitetty toisiinsa. Se on hirsilautta, Libanonilta tuotuja
cedripuita, jotka kuningas Hiram antaa Salomolle 20,000
korista surlvotuita nisuja, 20,000 torista »vehnää, 20,000 bat-
hista öljyä ja 20,000 bathista miiniä. Näiden cedripuiden hak-
kaamista jn meistelemistä Marten on ollut Libanonin »vuo-
rella työssä 70,000 kirmesmiestä. Paksuilla pajunoksilla
ja rautakiskoilla omat hirret liitetyt toisiinsa ja micdyt lop-
peen sieltä kuljetettamilsi Salomonin temppelinratennutselle
lerusalemiiu, me olemme näet siirtyneet ajassa muutamia
tuhansia muosia takaperin. Mainittu cedripuulautta kulje-
tetaan satamaan lopen eteläpuolelle. Pitkillä kekseillä »ve-
detään hirret maalle, mistä ne miesmoimalla nostetaan ja
ladotaan maunuihin. Mylmimiit härät »valjastetaan kuor-
mien eteen, jotka sitte pitkässä jonossa kulkemat Jerusalemia
tohti. Ia näistä rosoisista cedripuista ivalmistetaau sitte
koristettuja pylmäitii, kauniita alttareja, taiteellisesti leika-
tutta lustoja, komeita kattoja, »viehättämiä harppuja ja ku-
ninkaallisia Maunuja. Tämän jonon hitaasti kulkiessa lo-
pesta yli Saronin kentän Jerusalemia kohti, ajattelen sitä

kottaiva, ennenkuin siitä taidetaan lvalmistaa piirakkaa."
— Hänen käskystänsä talutettiin sotaivangit hietasiirkälle jc>
tapettiin — tuhannet toistensa jälteen murhattiin. Heidin
»verensä »vuotaa mereen, puna sekaantuu sineeu, kamala niih,
jota ei Jumala eikä ihmiset taida koskaan unhottaa. Te,
jotka suositte »vilkkaita »vastakohtia, asettakaa nämä kaksi ta-
pahtumaa rinnakkain — Dorkas neuloiuensa ja keisarillinen
teurastaja tikareillensa.



miesjouttoa, jota oli aivullisena Salomonin temppelin ra-
kentamisessa sekä sitä suurta joukkoa, joka parhaallaan ra-
kentaa mielii korkeampaa ja jalompaa temppeliä: »vanhurs-
kauden temppeliä maan päällä. Meidän kristityt esi-isiimme
rakensimat samaa temppeliä hiki päässä ja kyyneleet silmissä.
Pitkä jono kristityitä työmiehiä kulkee lvicliikiu eteenpäin,
ja samoin kuin Salomonin temppeliä rakennettaessa toiset
kaatoilvat puita kaukaisella Libanonilla, toiset sitoilvat niitä
yhteen pajunoksilla, toiset metimät likoutuneita hirsiä maalle,
toiset sowittiwat ikeitii härille ja toiset liittimät hirsiä ra-
kennukseen, sittenkuin toiset olimat ne höylänneet ja siisti-
neet, kaikki tehden työtä saman temppelin rakentamista Mar-
ten, maikka osa heistä ei koskaan saanut sitä omin silmin
nähdä, samoin uhratkaamme mekin kätemme, hartiamme ja
sydämemme manhurskauden temppelin rakennukseen, joka on
maan päälle kohoama. Ihden meistä tulee sitoa haalva,
toisen kuimata kyynel, kolmannen opettaa jollakin luokalla,
ucljiinuen puhua ystäiviillisiä sanoja, ja itsekunkin meistä
tulec olla malmiina lamalla tai toisella olemaan amulliseua
työssä siksi kunnes ijankaitkinen aamurusko on matama kul-
taansa »valmistetun temppelin harjalle, ja maa on laskema
miimeisen taakkansa sen loistamien porttien eteen ja »vii-
meinen matkamies on notkistuma pollvensa sen alttarin
ääressä. Tätä temppeliä mihittäcssii tekemät kaikki maan
ja taimaan sotajoukot kunniaa, sillä — „katso, tässä on
cuemmäu kuin Salomo !"

Ensimmäinen piimiini pyhässä maassa on loppuun
kuluuut. Aurinko on jo ummistanut silmänsä tulemalle
yölle. Minä seison erään ramintolan kuistilla, jonka muu-
tamat uskonintoilijat Maineu maltiosta olimat pieuinä tap-
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paleina kuljettaneet loppeen, Nämä olimat näet tulleet
Palestiinaan luulossa saada näkytväisessii muodossa koh-
data Kristusta. Minun asuinhuoneessani oli kerran asu-
nut »vuosisatamme kristitty sankari — tuo Englannissa,
Kiinassa, Egyptissä ja koko maailmassa tunnettu kenraali
Gordon, joka oli tväkelvä Jumalassa ja »väsymätön hymien
töiden teossa. Waitta on myöhäinen »vuodenaika, Ip, jou-
lukuuta, tuoksuna ilma kumminkin puutarhassa kasmamista
kukkasista ja akkunani edessä kaslvaa atacioita, tamaristia,
apelsiiniftuita ja neerioita.

Tukahduttamasta ilmasta ja päimän »vaimoista tun-
nen olemani miisynyt. — Hytvää yötä! Huomenna matkus-
tamme me Jerusalemiin.



Toinen päimäni pyhässä maassa. — Olemme lopessa.
Kello on kuusi aamulla, ja meidän tulee jatkaa kiirusti mat-
kaamme, joutuaksemme ennen ehtoota Jerusalemiin, jonne on
täältä yksimiidettä (Eng.) peninkulmaa. Me saatamme joko
ratsastaa kameelilla tahi hetvosella tai myöskin ajaa man-
nuilla. Mutta koska nyt oli »viimeisen kerran tilaisuus
tarjona Palestiinassa saada matkata Maunuilla, niin »va-
litsimme sen mattustuSteinon. Tupsuilla ja helisewilla »val-
jailla koristetut hemoset »valjastetaan Maunujen eteen, ja
tirjamaputuisen tuttiimme seurassa lähdemme me matkaa-
maan siihen paikkaan, joka kahdentoista tunnin kuluttua on
antama aihetta meille tutkimaan sekä aikaan että ijantaitti-
suuteen kuulumia seikkoja. Jää hyiviisti, Wälimeri, ihanoine,
sinertiimine miireinesi, joita ainoastaan jumalallinen kemisti
taitaa sekoittaa ja »valmistaa, ja hohtalvine aamuruskoillesi,
jonka ainoastaan kaittimaltias taitaa sytyttää! Minä ter-
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Wnen Mm ftlestiillllsst.
„Sitte tulin minii Jerusalemiin."

Gal. 1: 18.



Kohta olemme jättäneet kaupungin. Molemmin puo-
lin tietä on tiheässä kaktusiaslveja; ei sellaisia kaktuksia,
jotka kaslvamat meillä kukka-astioissa parin kolmen jalan
korkuisiksi, maan sellaisia, jotka omat Maunujamme korkeam-
mat. Nämä kasivit oivat erittäin kauniita kukoistuksessaan,
ja niillä on terätvämmät puolustus-aseet kuin millään muulla
luodulla olennolla. Me matkaamme lähes neljän sadan puu-
tarhan läpi, joissa kllslvaa aftelsiineja, sitruuneja, miikunia
ja granaattiomenia, ja jotka kukoistusaikancmsa lähettämät
hymänhajuisia suitsututsiansa Herralle ylistykseksi. Mat-
kalla kohtaamme me suuria laumoja öljynassatoilla ja he-
delmämasuilla kuormitettuja kameeleja setä muutaman »va-
rattaan muhamettilaisen neljän »vaimonsa kanssa — kolme
liiaksi. Kamecli on uljas, jalomielinen, »valama, majestee-
tillinen ja samalla kertaa naurettama olento. Kuljettaja
napsauttaa ruoskallansa kameelin etujalkaan ja elukka las-
keutuu polmillensa mastaanottaakseen matkustajan selkäänsä.
Kameelin noustessa seljallensa on matkustajan parasta py-
sytteleytyii lujasti kiinni selässä, sillä muutoin saattaa hän
keikahtaa selällensii maahan elukan kohotessa etujaloillensa
tai myöskin suiu-päin, elukan tehdessä samaa liikettä taka-
jaloillansa. Maan asukkaat tuntemat kummiukin hiiueu ta-
pansa, »vaikka usein saa nähdä ratsastajan laskeutuman sel-
jasta maahan kaivelemaan, oikoakseen jalkojansa. Parasta
on miiistyii syrjään kameelin tieltä, sillä se ei tahdo py-
sähtyä mistään eikä näytä juuri tahtolvau katsoa jalkoihinsa.

Kerran näin kadnlla muutaman lapsen sintoowan kameelin

mehdin teitä, Efraimin ja luudan kutkutat, joille me muu-
tamien hetkien kuluttua saamme kiilvetii, sillä aikamme insi-
nöörit taitamat laatia teitä minne hymänsä.



Täällä kohtaamme ihmisiä, jotka omat ftiirrellcet kas-
ivoihinsa, käsimarsiinsa ja käsiinsä kaikellaisia kumia, samoin
kuin merimiehet tamallisesli kaikissa maissa piirtelelvät kä-
simarsiinsa laiman tai jonkun muun lemmikki-esineen kumia.
Juuri tähän itämailla »vallitsemaan tapaan »viittasi Herra,
sanoessaan seurakunnallensa: „minun käsiini olen minä si-
nun pyiiltänyt."

Suureksi osaksi omat nämä seudut tuimia kankaita,
mntta keinokkaasti tehtyjen tanamien ja »vesijohtojen tantta
ou niistä muodostettu hedelmällisiä maisemia; ja näihin
tanamiin, joita on johdettu sinne tänne puutarhojen ja mai-
nioiden tostuttamisetsi, solveltumat nämä raamatun sanat:
„niintuin lvesipurot on kuninkaan sydän Herran kädessä,
hän johtaa sen minne hän tahtoo."

etujalasta saamastaan potknsta seitsemän tai kahdeksan ja-
lan päähän tien miereen.

Nyt mäellämme aivaroiden maisemien halki, jotka oivat
yleisen israelilaisen liittokunnan omat. Satalvuotias isra-
elilaisten ystiilvä Montefiore, pankkiiri Rotschild ja monet
mnnt jalomieliset ihmiset omat maksaneet monen israelilai-
sen edestä matkakustannukset Palestiinaan sekä omat lah-
joittaneet heille siellä kappaleen maata miljcltämätsi. Tämä
on ainoastaan alku jumalallisen ennustuksen toteentumiseen,
että näet tämä kansa on saama pyhän maan jälleen omak-
sensa. Tiellä Jopesta Jerusalemiin ja kaikilla muillakin
teillä, jotka lveimät Natsaretiin ja Galileaan, näimme me
joukottain juutalaisia maeltaivau pyhille paikoille joko fty-
hiinmaeltajina tai jäädäkseen sinne uudisasukkaiksi. Kaikki
Luojan sormet näyttämät miittaaman siihen päimään, jolloin
israelilaiset jälleen saamat palata Palestiinaan. En tar-



koita sitä, että hywin toimeentulewat israelilaiset muista
maista sinne lähtisimät. Mieletöntä olisi heidän jättää
edulliset toiminta-alansa Ameriikan kaupungeissa, missä heitä
pidetään parhaimpina kansalaisina, ja siirtyä kahden meren
ylitse alkamaan uutta elämää muukalaisessa maassa. Mutta
muutamissa maissa heitä kohtaan toimeenpantu lväkilvalta
ja main» on piakkoin sadoin kerroin lisäämä israelilaisten
siirtymistä Palestiinaan. Pääsy sinne tulee monta kertaa
mukalvammaksi, kunhan rautatie lopen ja Jerusalemin Ma-
lilla, josta lviime sunnuntaina puhuin, on ehditty saada
»valmiiksi, ja tätä paitsi on mielii saatu lupa toisen radan
rakentamiseen Damaskuksesta Akko'n lahteen, joka rata yh-
distetään lopen kanssa ja näin muodostuu suuri rannitko-
rata. Mainitun radan »valmiiksi tultua saattaisimme me
muutamissa tuimissa matkata pyhän maan halki. Juuta-
lainen siirtolaisseura Englannissa ja Wenäjällä kokoo Ma-
roja israelilaisten siirtämiseksi Palestiinan, sekä maan ja
maanmiljelyskalujen hankkimiseksi heille, ja niin paljon on
halullisia matkustamaan, että täytyy armanheitolla määrätä,
mitkä perheet saamat matkustaa ensiksi. Israel oli Juma-
lan omaisuus-kansa alusta alkaen, ja Herra on lulvannut
johtaa sen jälleen kotimaahansa, eikä mikään »voima taida
pakoittaa Jumalaa unhottamaan lupaustansa tuhannen eikä
mielii lviidenkäiin tuhannen ivuoden kuluttua. Ne, joilla on
menestystä »vieraissa maissa, menettelelviit lviisaimmin py-
symällä siellä, missä he omat. Mutta niiden israelilaisten,
joita hallveksitaan, ahdistetaan ja »vainotaan, on paras kään-
tää silmäyksensä siihen nousemaan aurinkoon, joka ennustaa
heidän lvapauttansa. Mennessämme Saaronin kentän yli
kohtasimme useita huutuun puetuita naisia. Täällä pide-



tiiiin sopimattomana, että maimolväki kulkee ilman hunnutta,
ja heidän huntunsa on niin tehty, että se peittää kokonansa
heidän kasmonsa. Mies ei saa nähdä tuleman amiopuoli-
sonsa kasmoja, ennenkuin kihlauksen tai »vihkimisen jälkeen.
Tästä omat seurauksena monet surulliset ja onnettomat
amioliitot itämailla, sillä onhan Jumala luonut kasmot ih-
miselle ilmaisemaan hänen luonnettansa, ja milpillisyys sekä
petollisuus taidetaan tamallisesti lukea ihmisen kasmoista.
En ymmärrä miksi Jumala olisi luonut kauniit kasmot,
jollei tatseltamaksi ja ihailtamaksi. Mutta tuolla kulkee joukko
rujostuneita »vaimoja matkalla loppeen, kantaen Päälael-
lansa suuria taakkoja polttopuita, 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 »vaimostansa tartvitsee mies ainoastaan sanoa: „mene
tiehesi, minä en huoli sinusta enää " Waimo on orja kai-
kissa maissa, paitsi niissä, missä Kristuksen emankeliumi
on hänet korottanut haltijattareksi. Ia kumminkin löytyy
sellaisia tvaimoja meidän kristityissä maissamme, jotkakers-
tailemat mapaaustoisuudestaan, ja naineita miehiä, jotka
pilkkaamat sitä ainoaa uskontoa, joka on antanut maimon,
äidin, tyttären ja sisaren niinelle oikean merkityksen.

Mikäs on tuo paikka? Se on Raman kaupunki, missä
kuuluisa profeeta Samuel syntyi, eli ja kuoli. Lähellä sitä
on neljänkymmenen marttyrin torni, joka on saanut ni-
mensä neljästäkymmenestä marttyristii, jotka kuolimat Je-
suksen nimen tähden; mutta jos torni pystytettäisiin kai-
kille, jotka samoina aikoina joko sodassa tai rauhan lvalli-



Nyt matkaamme mahtikojujen, pienien oljista ja sa-
mesta tehtyjen linnoitusten ohi, missä aseilla »varustettuja
miehiä oleskelee koko yön ja osan päimästäkin suojelemassa
matkustajia rosmoilta. Näissä muoren rotkoissa asustaa
miehiä, jotka tekemät murhia huivin »vuoksi, ja pienikin raha-summa riittää palkkioksi roslvoille heidän taistelustaan mat-
kustajia ivastaan. On olemassa ainoastaan yksi tehokas
puolustuskeino näillä seuduilla, s. o. mieraanmaraisuus.
Jos »vaan taidetaan jakaa »vaikka halpakin ateria arciapia-
laisen kanssa, niin saadaan olla marinat hänen suojelukses-
tansa, ja näin on ollut laita ikimanhoista ajoista saakka.
Herran ehtoollisen perustuksena on tämä tapa, erityinen
ystämyyden osoitus nautitun yhteisen aterian jälkeen. Tä-
hän tapaan miittaa Walter Skott merrattomassa Talismani-
nimisessii kirjassaan, kun Saladin yhdellä ainoalla miekan-
iskulla hakkaa pään poikki iviholliseltansa, joka malja kä-
dessä seisoo hänen majassansa, ja ennenkuin tämä ehtii ko-
hottaa maljan huulillensa, on jo pää irtaantunut hänen
ruumiistaan niin nopeasti, että »vihollinen mielii kuolonis-
kun saatuansa seisoo jaloillansa malja oikeassa kädessä.

tessa omat tällä tiellä menettäneet henkensä, niin ivoitaisiin
torninhuippuja myöten astuskella lopesta Jerusalemiin.

Kristittyjen maat omat ainoat, joissa saatamme mat-
kustella aseettomina. Ihmishenki ja persoonalliset oikeudet
pidetään korkeimmassa armossa näissä maissa, ja olenpa
iloinen ustoessani, ettei koko Ameriikassa, Atlantinmcrestä

Itämaan kansojen keskuudessa mallitsemain lvieraan-
waraisuussääntöjen mukaan olisi Saladin ollut mahdoton
antaa »vihollisellensa tätä onnetonta iskua sitte, kun tämä
olisi ehtinyt koskettaa maljaa huulillansa.



Edelleen mattaamme me yli Saaronin laakson. Täällä
kasivoi se kukkanen, jonka mukaan lesusta kutsuttiin „Saa-
ronin kukkaseksi." Erilaisia mielipiteitä on ollut olemassa,
mihin sukuun tämä kukkanen kuului. Muutamat artvelemat
sen kuuluneen Musa-sukuun, toiset uHrLiBBUB-sukuun; jot-
kut maatilvat tätä kunniaa eräälle iri^-lajille, ja mielii jot-
kut »väittämät sen olleen Mutta
meidän on muistettalva, että koko Saaronin laakso on yh-
tenä aaltoilemana mcrenii märimimahoutsista, kclväisten tuu-
lahdusten puhaltaessa sen yli. Jättäen tasmeintuttijat omiin
armeluihiusa tästä, poimin kauniimpia ja hymänhajuisimpia
kukkasia ja sidon niistä seppeleen sen nimen tnnniatsi, jota
on kaikkia nimiä suurempi.

alkaen Tyyneenmereen saakka, löydy ainoakaan paikkaa, missä
ei saatettaisi liikkua turtvallisina ilmau puolustusaseitta.
Mutta kaikilla matkoillamme Palestiinassa tarmitsimme me
tuliaseita. Matkustaessani kerran näillä seuduilla ei mi-
nulla ollut mitään muuta asetta tuin ainoastaan uusi-testa-
menttini. Minä kysyin tulkiltani: „onko sinulla aseita Da-
mid?" „On," mastasi tämä. „Onkos näillä miidellätoista
tai kahdellakymmenellä muulinajajalla, kantajalla ja pallve-
lijoilla myös aseita?" „On," mastasi hän, ja näistä mus-
tauksista tunsiu olemani lelvollisempi.

Samoilla paikoin, missä nyt olemme, oli muinoin ne
kentät, joille Simson lähetti kettunsa palamme tulisoihtui-neusn. Ketut eimät suintaau ole harminaisia tässä maassa.
Kerran tapasin yhdessä ainoassa parmessa pari tai kolme-
kymmentä kappaletta. Pitkin koko karatvania tnului huuto:
„tettuja! katsokaas kettuja!" ja yön kuluessa haukkuilvat ne
tuin koirat, niin ettemme saaneet ollenkaan nukkua. Ne ke-



Kaikki tämä tapahtui »vihasta. Erilaisia mielipiteitä
liikkuu jumaluus-oppineidemme keskuudessa tästä. Minä
kumminkin opin tästä tapahtumasta, että suuri mies saat-
taa joskus tehdä itsensä syypääksi kamaliin tekoihin ja että,
jos ihmiset tahtoisilvat täyttää neroansa koettamaan saada
parannusta aikaan sen sijaan kuin he saattamat aikaan tur-
melusta, miu maailmamme olisi kaikin puolin paljoa pa-
rempi, kuin se nyt on. Kumminkaan ei ole se tuli, jota
ketut sinä yönä lelvittimät Palestiinassa »vieläkään sammu-
nut; se on lelvinnyt yli koko maailman, ja kamalat ketut
ihmishaamussa juoksentelemat mielii tänäkin päitvänä sytyt-
telemässä maltiollisia tulia, mihan tulia sekä uskonnollisten
riitakysymysten tulia, ja ivanhurskauden mainioita häivite-
tiiän kaikkialla maailmassa. Suuret ihmisjoukot olimat
kuukausittain ahkerasti tehneet työtä kylmäessään ja istut-
taessaan Palestiinan peltoja ja »viinitarhoja, mutta kolme-
sataa armotonta kettua riitti yhtenä ainoana yönä muutta-
maan tuhaksi kaiken tämän työn hedelmät.

tut, jotka näin ja joiden haukuntaa kuulin, olimat »varmaan
samojen kettujen jälkeisiä, joita Simson käytti kamalaa mur-
hapolttoa toimeenpannessaan. Maan »varallisuus oli sen
»viljasadoissa, ja nyt oli elonkorjuu-aika, jolloin Milja oli
tuimaa. Kolmesataa kettua otetaan kiinni ja sidotaan hän-
nistänsä yhteen jollakin tulenkestämällä langalla, tulisia ke-
käleitä kiinnitetään näihin lankoihin, ja sitte päästetään ke-
tut juoksentelemaan sinne tänne elomainioilla. Liekit hälvit-
tämiit elutuhilaat, miinitarhat ja olimitasmit, ja laaksoissa,
muorilla ja kylissä kaikuu hätähuuto: „tuli on irti!" Ia
näin poltetuilla poluilla liikkuu sitte Nälkä, Hätä ja Hälvi-
tys.



Leivittäkää ajatuksenne siiivet »vatmiitsi liitelemään,
sillä me oleskelemme pyhällä maalla. Tuolla kaukana on
Keriat-learim, jonne Herran arkki pysäytettiin, kunnes Da-
mid tuotti sen Jerusalemiin. Tuolla alhaalla syntyi Jo-
hannes Kastaja. Tuon mäen takana on Emaus, jonne
Kristus kulki opetuslapsinensa iltahämärässä. Täällä maan-
miljelijiit parhaallansa kyntämät peltojansa, ja heidän ytsi-
kurkiset auransa omat tarkkoina todistuksina Jesuksen pnheista.
Ameriikassa ja Englannissa on auroilla taksi kurkea, mutta
Palestiinassa käytettälvissä auroissa on ainoastaan yksi.
Tähän perustumat Jesuksen lausumat muistettawat sanat:
„kuka itänänsä kätensä auraan laskee ja takansa katsoo, ei
se ole somelias Jumalan »valtakuntaan." Härkää kiirehdi-
tään kulkemaan eteenpäin kepillä, jonka päähän on kiinnitetty
terätvä rautapuikko, ja härkä miisaasti kyllä on tekemättä
mustarintaa, sillä siinä tapauksessa se ainoastaan ivahin-
goittaisi itseään. Tähän tapaan »viittaa Herra sanoessaan
Saulille: „työläs on sinun potkia tutkainta ivastaan."

Täällä on Ajalonin laakso, kuuluisa Josuan taiste-
lusta »viittä kuningasta »vastaan sekä kuun pysähtymisestä
kulussansa. Hengessä olen näkeminäni kuun pysiihtywiin.
Kukahan ei olisi joskus nähnyt kuun taisteleman auringon
kanssa etuoikeudesta? Mutta kun päimän kuningas ja yön
kuningatar, jotka eimät ennen eimiitta jälteen Josuan aitoja
ole hetkeksikään pysähtyneet kulussaan, Josuan käskystä äk-
kiä seisahtuimat, on tämä tapahtuma kylliksi riittälvä saat-
tamaan koko maailmankaikkeuden liikkeelle. „Kuu seiso alal-
lasi Ajalonin laaksossa!" Toisen kerran saamme nähdä au-
ringon pysähtymän Gibeonissa, mutta nyt onkin meillä puhe
ainoastaan kuusta, ja meidän on muistettama, että tämä



Tuollo. on Makkedan luola, jonne mainitut »viisi ku-
ningasta olimat paenneet hakemaau suojaa ja jonne ne sitte
suljettiin; samassa luolassa saimat he hautansatiu. Me
pysähdymme katselemaan tätä merkillistä luolaa, joka muu-
tamien hetkien kuluessa kerran oli saanut olla linnoituksena,
Mantilana ja hautakammiona.

oli siihen aikaan etelvämpi taimaankappalc tuiu uyt. Kuu on
loppuun palanut, kuollut ja sammunut maailma, alvaruu-
den loistomuoteesen laskettu ruumis, odottama tuomiopäimää,
jolloin se on haudattawa. Mutta siuii päimänä, josta nyt
puhun, oli kuu otaksuttamasti elämä maailma, jakumminkin
pysähtyi se Josuan käskystä: „seiso alallasi!" Älä tuumaa-
kaan liikahda, ennenkuin losua on tehnyt tilin miiden ku-
ninkaan kanssa, jotka kallioiden rotkoissa ftiiletvät haamoi-
tettuina sankarien miekasta ja taimaan kiivisateesta !

Nyt matkaamme sen paikan ohi, missä eräs »vuosi-
satamme suurimpia pahantekijöitä Abou Gosh, piti asuntoa.
Tältä paikalta taisi tämä pitää silmällä koko seutua ja ival-
mistella murha- ja ryömäystuumiansa, ennenkuin matkus-
tajat chtimät tulla häntä lähellekään. Kerran kohtasi hän
joukon munkkeja, jotka eimät tahtoneet maksaa hänen maali-
maansa meroa ja sentähden kohta jontnimat tuliseen uuniin
paistettamiksi. Wanhoilla päimillimsii eli hän knin itämai-
nen ruhtinas, hänellä oli käskyläisensä ja ihailijansa, joille
hän jutteli kertomuksia ryöstöistä ja murhista. Kun kuu-
luisa ameriikkalainen William C. Prime matkusti tätä tietä,
oli hän nähnyt tämän ijäkkäiiu beduini-tonnan istnivan asuu-
tonsa oivella ja imcmäu piippuansa. Hänen jälkeisensä oles-
kelemat nyt samassa kylässä ja epäilemättä on otaksnttaiva,
että he eimät ole kuuluisaa kauta-isäiinsä paremmat; kum-



Edessämme on Elan puro. Tästä purosta poimi mui-
noin vittu Damid ne sileät kilvet, joilla hän puhkasi Golia-
tin pään. Kaaritettu silta on rakennettu rotkon yli, mutta
siihen aitaan kuin me olimme siellä, ei purossa ollut pisa-
raakaan »vettä. Me laskeuduimme rotkoon jakiiyskentelimmc
siellä kiivien mälissii, jotka aikakausien »vieriessä omat »veden
ivaikutuksestll höyliiiintyneet sileiksi. lunri täällä »varustau-
tui Damid taisteluun. Hän poimi purosta wiisi sileää ki-
meä. Ne kaikki olimat parhaau kokoisia, ja näin »varustet-
tuna astui hän »vihollistansa »vastaan. Jos ei ensimmäi-
nen koe onnistuisi, niin olisi »vielä neljä kimeä jälellä. Seu-
dun asema soivcltui niin tarkoin raamatulliseen kertomukseen,
että olin näkeminäni tuou muistettalvan taistelun. Tämä
on ainoa taistelu, joka koskaan on minua miellyttänyt.
Tässä oli kaksi sankaria, toinen Jumalan ja toiuen maail-
man lähettämä, ratkaisemassa koko kansan — jopa tokonai-

minkään ei ryöstö ja murhaaminen nyt enää ole niin luo-
tettamaa tointa, kuin niinä aikoina, jolloin koko Jerusale-
miin tvieivii tie oli kaikellaisten saatanallisten »vehkeiden yh-
tymäpaittana.

Me tulemme nyt Latrnmin kylään, katumaisen pahan-
tekijän kotipaikkaan. Kylässä on muntamia yksinäisiä höt-
keleitii Ajalonin laaksosta kohoaman mäen rinteellä. Tämän
»näen kukkuloilta käsin oli pahantekijä aikanansa harjoittanut
murhapolttoa ja öillisiii ryömäyksiiinsä, ja sieltä oli hän
muassaau tuonut »virheellisen omantunnon raskaan taakan.
Mutta käiiunyttyänsä sitte lumuluun, astui hän kerran kor-
keammille kukkuloille kuin nämä; ristinpuulta astui hän
»vapahduksen kukkuloille ja saamutti turmallisen tyyssijansa
armahtaman Jumalan helmassa.



sen maailman kohtaloa. Täällä on kaksi miiden sadan jalan
korkuista muoriharjannetta; toisella näistä omat filistea-
laiset, toisella israelilaiset. Taistelu on tapahtuma näiden
Malisessa laaksossa, jota tähän »vuodenaikaan lehtewät puut
marjostilvat ja missä ilma tuoksusi tiirpättipuun ja akacian
lemusta. Damid on israelilaisten etupäässä ja Goliat fi-
listealaisten. Damid on pieni tastvultaan, naisellisen nä-
köinen, »vähäinen poikaressn Goliatiin »verraten, joka oli lä-
hes kymmenen jalkaa pitkä.

He astustelewat hitaasti toisiansa »vastaan, 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. Damidilla on ase,
jolla hän taitaa taistella loitompaakin. Ihä lähestymät
he toisiansa, mutta Damid kiiruhtaa nopeimmin. „Tule
tänne minun tyköni," sanoi jättiläinen, „ja minä annan si-
nun lihasi taimaan linnuille ja kedon pedoille." Te näette,
että Goliat aikoo »valmistaa Damidista aterian kotkille ja
sakaaleille. Hän hymyili marinaan kypiirinsii aukosta. Miek-
kansa kiiressii tahtoo hän paistaa tuon pikku mintiön ja tar-
jota suurukseksi linnuille ja metsiinpedoille. ~Tule tänne mi-
nun tyköni, sinä »vaihdokas, kyllä minä sinun suusi pian tu-
kin. Ompa jokseenkin rohkea tuuma kun miiden jalan pi-
tuinen mies uskaltautuu taisteluun kymmenen jalan pituista
miestä mustaan, kiinnittäkööt nyt molemmat armeijat kuk-
kuloilta huomionsa minuun!" Damid sanoo: „Minä tulen
sinun tykösi Herran Zebaothin, Israelin sotamäen Jumalan
nimeen." Tämä onkin oikea sotahuuto. „Sotalväen Ju-
malan nimeen!" Joka taistelee tässä nimessä, hän san-



muttaa moiton. Pikku israelilainen poika on nyt äkkiä tul-
lut suureksi. Ratkaisema silmänräpäys on lähestynyt. Da-
mid ottaa linkonsa, asettaa siihen kilven, »viipottaa muuta-
mia kertoja ympäri, ja kun ase on päässyt täyteen »vauh-
tiin, linkoo hän kilven Goliatia tohti. Jättiläinen kohot-
taa käsiänsä, hoipertelee ja kaatuu seliillensä. Kiwi upposi
hänen otsaansa. Se olikin ainoa sopima paikka tähdätä.
Mutta olihan jättiläisellä kypiiri päässä? Läivistiko Da-
lvidin linkooma kiwi kypärinkin? Ei! Eräs manha rabbini
sanoo, että Goliat pilkatessaan Daividia keikautti niin ylen-
katseellisesti päätänsä, että kypiiri putosi maahan. Tämä
kertomus näyttääkin hytvin uskottawalta. Damid käytti ti-
laisuutta hyiväksensä, tähtäsi linkonsa jättiläisen paljastet-
tuun otsaan ja pnhkasi hänen pääkallonsa aiman kuin mu-
nan kuoren, ja maa lvamahti tämän mahtaman sotilaan
taatnmifesta. Eläköön Damid!

Mutta meidän on kiiruhtaminen, sillä yö saattaa mei-
dät tamata ennenkuin ehdimme Jerusalemiin. Meidän tulee
saada nähdä se ennen auringonlaskua! Me mäellämme
miettätvien olimilehtojen halki ja useiden kukkuloiden yli,
kunnes saamumme aiman alastomaan seutuun, missä kallio
on kalliossa kiinni, ja missä ei jätkiäkään näy kasmullisuu-
desta. Heivoset kompastelemat, lipeilemiit ja riuhtoiletvat,
niin että silat tahtomat murtua. Mielialamme alkaa käydä
»valamaksi. Hauska seurueemme oli päimän kuluessa ollut
mitä hilpeimmällä tuulella, mutta nyt ei kukaan sanaakaan
lvirkkanut. Minä ainoastaan sanoin oppaalle: „Huomanta,
milloin taupunti alkaa näkyä". En mitään paikkaa maailmassa
ole koskaan niin innokkaasti halunnut nähdä kuin Jerusalemia.
Luulenpa tunteeni olleen samankaltaiset kuin kristittyjen sillä



hetkellä, kun he oivat »valmiit astumaan taitvaalliseen Jeru-
salemiin. Miclitumitukseni maallisesta Jerusalemista oli-
mat joutuueet peräti häiriöön. Enkös sitte ollut nähnyt ku-
ivia Jerusalemista? Olin tosin, mutta uyt ne maan yhä
enemmän lisiisiivät häiriötä. Ne kaikki olimat kuivatut eri
näkökohdilta. Jos kaksikymmentä malokuivailijaa tumaisilvat
Brooklynia, New Jortia, Lontoota tai Jerusalemia, niin
he kaikki suuntaisiivat koneensa eri paikkoihin ja laatisitvat
yhtä monta erinäköistä kuwaa, mutta muutamien minuut-
tien kuluttua saan omilla silmilläni nähdä koko pyhän kan«
pungin. Wielii matkustamme me muutaman wuorensolan
yli eikä mitään muuta pistä silmiimme kuin laaksoja, kal-
lioita ja muoria. Päätämme tahtoo pyörryttää, katselim-
mepll minne päin hylviinsä, kunnes kuski pysäyttää »vaah-
toiset hemoset ja itään päin miitaten huudahtaa: Jerusa-
lem!" Tämä sana oli moimattaampi tuin sähköisku. Me
kaikki aloimme katsella sinne päin. Tuolla se näkyy, kanso-
jen sotasaalis, kuuluisien pyhissä matkustusten tarkoitusperä,
syy roomalaisten sotiin ja ristiretkiin; tämän paitan täh-
den olimat assyrialaiset, egyptiläiset ja toto maailma tais-
telleet; siinä oli Saban kuningatar käynyt ja saman tan-
pungiu oli Richard Leijouanmieli »voittanut. Siinä oli
Salomonin, Hesetielin, lesaian ja Saladinin koti; Sionin
muori, missä Damioin sydän murtui; Moorian muori,
»uissä polttouhrin saivu kerran kohosi; Öljymäki, missä Je-
sus saarnasi; Getsemane, missä hän oli suuressa tuskassa;
Golgata, missä hän kuoli, ja pyhä yrttitarha, johon hänet
haudattiin. Oi Jerusalem! Jerusalem! Suurin kaupunki
maan päällä, ja csikuiva taimaallisesta Jerusalemista.



Oltuani kymmenen tuhatta »vuotta taimaassa on muisto
siitä toukokuun toisen päimän ehtoosta, jolloin ensikerran näin
pyhän kaupungin, olema yhtä milkkaana sielussani, kuin
nytkin. Eräs araapialainen oli nopeajalkaisella, pikimus-
talla Heinosellaan ratsastanut pitkän matkaa »vastaamme koh-
teliaasti kutsumaan meitä ralvintolaansa. Meille oli »val-
mistettu sija muutamassa kaupungin ulkopuolella olemassa
ramintolassa. Iltahämärässä pysähdyimme tähän paikkaan
ja astuimme huoneesen, mutta minä sanoin: „Saan lausua
kiitokseni teille ystämällisyydestiinne, että olette tahtoneet
»vastaanottaa meidät huoneesenne, mutta tämä yö täytyy mi-
nun saada nuttua Jerusalemin porttien sisällä. Mieluim-
min tyydyn huonoimpaankin paikkaan porttien sisäpuolella
kuin parhaimpaan niiden ulkopuolella." Ia sitte astuimme
taas »vaunuihin ja hälisewien 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 lemeci ja kuusikymmentä jalkaakorkea. Por-
tissa on sisäänmentäessä jyrkkä käänne, niin että aseellisten
»vihollisten olisi maikeampi siitä päästä kaupunkiin. Jeru-
salemin turmallisuus oli näissä porteissa, ja kaikki raamn-
tunkirjoittajat omat käyttäneet näitä wertausinwina. Wiiden
minuutin kuluttua portista kuljettuamme olimme sitte kau-
pungissa. Damid sanoo: „Menkää hänen porttiinsa kiitok-
sella." „Herra rakastaa Sionin porttia." „Awaa minulle
»vanhurskauden portit!" Ia lesaias kirjoitti: „Menkää si-
sään portista!" Ia manti Patmotsen saarella kirjoitti:
„Kaupnngilla oli kaksitoista porttia." Kaupunkiin tultuamme
kuljimme pitkin heikosti »valaistuja, ahtaita katuja ja py-



sähdyimme sitte ratvintolaamme, josta näkyi Sionin muori,
ja sanoimme: „nyt »vihdoinkin olemme toto maailman pää-
kaupungissa." Ia ajatukset menneistä ja tulemista ajoista
risteilitvät sielussani.

Sydämellisesti kiittäen Jumalaa hänen armollisesta
suojeluksestansa matkallamme lopesta Jerusalemiin, ja lu-
jasti toilvoen saamamme kerran astua loistamasta portista
taimaalliseen kaupunkiin, kun maallinen matkamme on kul-
jettu, päätimme toisen päiivämme Palestiinassa.



111.

Kallis Jerusalem.
„los minä unhotan sinun Ic.usalcm, niin ol-

loon minun oilia tätcni unhotetiu".
Ps. 137: 5.

Psalmin kirjoittaja lausuu toiivomukscusa oleman, että
hänen oikea kätensä suoninensa ja jänteillensä lamautuisi ja
kuihtuisi, jos hän maan unhottaa tämän komean, pyhän
kaupungin, jossa hän kerran asui. Istuessaau Eufratin
lvirran rannalla kirjoitti Jeremias tämän psalmin, eikä
Damid. Minua veloittaa lausua mitiiäu, joka mimuhtua-
taan kiroukseen tai mannomiseen ja kummiukaan en Mahaa-
kaan ihmettele, jos itsekukin, joka kerrankin on Jerusale-
missa käynyt, ihastuksesta huudahtaisi, istukoonpa hiiu uyt
sitte Eufratiu, Hudsouin tai Thamesiu raunoilla: „los
minä nnhotan sinun Jerusalem, uiiu olkoou minun oikia
käteni nnhotcttu". Te uäettc, että se on aiman erilai-
nen kuiu muut kaupungit historiansa, iviicstönsä, mesilaitos-
tensa, raunioitteusa, toruieusa, mullieusu, kirjullisuuteusu,



Wihdoinkin olen tässä Jerusalemissa, ja päimän sa-
rastaessa, 3 p. joulukuuta, seison muutamalla pylmästaytii-
mällii eräiiu »vanhan taupuugin-asukkaan seilrassa, jota
osoittelee miuulle näyttämön huomattamimpia piirteitä.
„Missii on Sionin muori?" kysyn minä. „Täällä oikealla".
„Missä on Öljymäki?" „Aiwan edessänne tuossa". „Missii
on Getsemanen yrttitarha?" „Tuolla alhaalla laaksossa".
„Missii on Golgata?" Minä huomasi» sen ennenkuin mies
ehti Mustata kysymykseeni. Ei kukaau tarttaamainen ihmi-
nen saata hetkistäkään olla epätiedossa sen paitasta. Tuolla
loitompana näkyy eräs kumpu, joka ulkomuodoltaan ivimah-
taa ihmisen pääkalloon, ja raamattu sanoo, että Golgata
oli sama kuin pääkallonpaikka. Se ei ole ainoastaan pää-
kallon muotoinen, maan otsan alapuolella ou mielii symen-
uys, joka mimahtaa silmäkuoppaan ilman silmiä. Sisäpuo-
lelta on rotko aiman samanmuotoinen kuin pääkallokin sisä-
puolelta. Myöskin sanotaan raamatussa, että Jesus ristiiu-
naulittiin kaupungiuftortin ulkopuolella, ja tämä kumpu on
juuri kaupunginportin ulkopuolella, kun sitä mastoin se
paikka, jota ennen pidettiin Golgatana oli kaupunginportin
sisäpuolella. Pääkallonpaikalla teloitettiin aina pahantekijät,
ja Kristuskiu ristiinnaulittiin pahantekijänä.

traagillisten tapaustensn, muistettamien syntymäpaikkojensa,
hautojensa, tulipalojeusa ja nälänhätiensii, moittojensa ja
tappioittensa tähden.

Vapahtaja ristiinnaulittiiu aiman tien »viereen, jota
myöten ihmiset tutkimat, mäännellen päitään. Tämä »vanha
tie on olemassa siellä mielii tänäkin päimänä. Kairossa,



Egyptin pääkanpungissa, näin minä laaman pääkallonpai-
kasta, jonka kenraali Gordon, kansakuntien »välimies, oli
samesta muomaellut. Kahdeksantymmenivuotias keisarinna
Helena luuli tosin himmeillii silmillänsä näkemänsä kolme
ristiä, jotta sanottiin kaimetun maasta aiman toisesta pai-
tasta, tuin se, jota nyt sanotaan Golgataksi, mutta kaikki
uudemman ajan matkustajat omat yhtä mieltä siinä, että
kauhein murhenäytelmä, mitä koskaan on maapallollamme
nähty, tapahtui juuri tässä mainitsemallani paikalla.

Me toimoimme nähdä tuhansia seikkoja tänä samai-
sena joulukuun ftiiiivänä, ja meidän tulkkimme esitteli meille
milloin mitäkin matkaa, mutta minä sanoin: „näytii meille
ensiksi Golgata. Kenties möisi tapahtua, jos tiimisimme en-
sin muissa paikoissa, että joko sairaus tai joku muu komau
onnen kohtalo estäisi meitä pääsemästä näkemään pyhää
»vuorta. Maikka emme saisikaan nähdä mitään mnuta, niin
pitää meidän kumminkin saada nähdä se, ivieliipä aiman
tänä aamuna." Wauuujen ja muulieu saattamana olimme
kohta matkalla pyhimpään paikkaan mitä koskaau on löy-
tynyt maan päällä. Kummullc päästyämme, astuimme
eusiksi rottoou. Sitä kutsutaan Jeremian rotkoksi sen muis-
toksi, että profeetta juuri siinä paikassa kirjoitti malitus-
mirtenfii. Rotko on lviisineljättii jalkaa korkea ja sen ka-
tossa ja seinissä on nseanmiiristii kuparimalmia.

Katseltuamme näitä maanalaisia täytämiä, liihdemmc
sitte maeltamaau ylös Golgatalle. Kallion seinämissä nä-
kyy rakoja ja halkeamia, jotka epäilemättä omat syntyneet
maanjäristyksestä Kristuksen kuollessa. Täällä näemme
ivalkean talktikimikallion, jossa on punaisia juomia, malkca



märi kumanksena puhtaudesta ja punainen kuivauksena meri-
sestii uhrista, ja miuii sanoin: „tiimä kiwi olisi soweliain
muistomerkki kirkkooui, jota parhaillaan rakennetaan Amcrii-
kassa, ja kuu se kiwi, joka on Sinailta kuljetettu kameeliu
selässä halki aaivikou, saa paikkansa tämän alla, niin oivat
nämä molemmat tiwet sattuwimmat kumaukset laista ja
emnuteliumista. Nämä tiivihuulet jatkamat manhurskauden
ja armon saarnaamista mielii sittekin, kun meidän huulemme
kuolema jo ammoin on sulkenut. Minä ivieritin kilven
kalliolta alas ja toin sen mukanani kotia. Kun se ftäimä
»valkenee, joka jo taulvan on ollut rukoustemme esiueenä,
jolloiu Brooklyu'in taberuaakteli joutuu mihittämätsi —

kolmas suuri rakentamamme rakennus tässä kaupungissa —

kutsumme me teitä katselemaan tämän temppelin seinässä,
pääkäytiimiin ivieressii, olemaa kahta merkillisintä ja pyhintii
muistopatsasta kuin koskaan on pystytetty toistensa lähei-
syyteen. Toinen näistä on irtaantunut maanjäristyksen
kautta laiu autamisessa Sinain lvuorella, toinen taas on
kalliosta lohennut Kristusta ristiinnaulittaessa Golgatalla.

Mahdotonta on teidän käsittää niitä tunteita, jotka
liikttiilvat rinnassamme, kun me, joukko miehiä ja naisia,
kaikki maftahdetut Karitsau mereu kautta, kokoonnuimme Gol-
gatan mäelle. Minä sanoin perheelleni ja ystämilleni:
„miuii luulen, että tässä oli katumattomcm pahantekijän
risti, tuossa taas katumaisen, ja tässä keskellä oli hänen
ristinsä pystytettu, johon meidän toitvomme ajassa ja ijan-
taiktisuudessa perustuu". Kun aivasin raamattuni, lukeak-
scni Johanneksen eivankeliumin yhdeksättätoista lillua, pu-
halsi kylmä tuulenpuuska ivuorelta, ja synkkä pillvi kohosi



taiivaalle, jonka kautta hengellinen hartaudemme sai yhä
juhlallisemmau muodon. Minä lu in jonkuu mattaa, mutta
en saattanut jatkaa pitkältä. Kukahan tuuteellincu kristitty
saattaisitaan Golgatalla seisoessaan lukea yhtämittaa kolvalla
äiiuella tai edes olleukaan ääneensä näitä lohauuetsen ja
Luukkaau kertomuksia ristiinnaulitusta: „He ottimat lesut-
seu ja meimiit hauet pois. Ia hän kantoi ristiänsä ja meni
siihen paikkaan, joka kutsutaan pääkallonpaikaksi, mutta
hebreaksi Golgata. Siellä he ristiiuuaulitsimat hänen ja
taksi pahantekijää hänen kanssansa toisen oikealle ja toi-
sen masemmalle puolelle häntä, mutta Jesuksen keskelle".
„Katso sinun äitiiis!" — „Minii janoon!" — „Isii, anna
heille anteeksi, sillä eimät he tiedä, mitä he tekemät!" -

~los mahdollinen on, niin menköön pois minulta tämä
kalkki!" —Oi mitä sauomattomia huokauksia, mitä malitus-
huutoja, mitä myrskyisiä tuskia ja murheita nämä sanat
ilmaisemat.

Siellä istuessamme olimme melkein näkeminämme koto
näytelmän edessämme. Wimmastunut roistojoukko riehuu
mäen jnurelta alkain sen kukkulalle saakka. Nämä ihmiset
kiristelemiit hampaitausa ja lyöivät nyrkeillänsä mainotta-
maansa. Sotaratsut pureskcleivat kuolaimiansa ja korskuen
luovimat maata, tuntiessaan meren hajnn. Tuolla alempana
heitetään muntamassa seurueessa arpaa siitä, kuka saa periä
Vapahtajan pumuu. Väkijoukossa on myös muutamia mai-
moja, jotka omat nääntymäisillään murheesta; siellä oivat
Vapahtajan äiti ja täti sekä monet muut, joita häu on loh-
duttanut heidän murheessaau ja joiden synnit hän on an-
teeksi antanut. Muuau mies kastelee sienen etikassa, tiin-



Äiinettömyys maltasi meidät, kun siinä istuimme ja
ajattelimme: tämä on se keskusta, jonka ympärillä mielii

koko maailma liikkuu. Profeetat miittasilvat ennustuksissaan
tälle muorelle. Apostolit ja marttyrit huomauttimat tapah-
tumista tällä ivuorella. Koto tailvas katseli alas tälle muo-
relle. Hurjasti sadatellen Miittasi kadotus tätä lvuorta
kohti. Siihen keskittyy koko maailmanhistoria, aika ja
ijantaittisuus, ja tästä tapahtumasta omat maalarit piirus-
taneet kauniimmat taulunsa, tumaniveistäjät muodostaneet
hienoimmat marmoriteotsensa, orkesterit kaduttaneet miehiit-
tämimmiit sämeleensä, seurakunnat meisanneet ihanimmat
ylistysmirtensä, ja taimas rakentanut korkeimmat istui-
mensa.

nittäii sen ruoivon nenään ja koskettaa sillä hänen poltta-
mia, haljenneita huuliansa. — Werenjuoksn hänen lviidestä
haamaslansll on mihdoiukin tyrehtynyt.

Ilman laatu on sellainen, jota maailmassa ei ole sitä
ennen eikä sen jälkeen nähty. Se ei ollut tumallinen au-
ringonpimeneminen, josta tiihteintutkijat puhumat ja jouka-
laista mekin olemme nähneet. Taimas pukeutui surupukuun.
Päimii pimeni pimenemistään. Kohta ei taidettu temppe-
linharjaa eroittaa. Vieläkin pimeämmäksi, niin ettei kes-
kimmäisellä ristillä olemaa kirjoitnsta nähty enää lukea.
Ia mielii sitäkin pimeämmäksi; kunnes mihdoin Vapahtajan
pää maipui alas, ja hän kuolemana huudahtaa miimeisetsanansa: „se on täytetty!!"

Kykenemättöminä kaumemmin kestämään tämän näy-
telmän tekemää maikutusta siirryimme alas kukkasia ja öljy-
puita runsaasti tasmamaan yrttitarhaan, missä yleisen mie-



lipiteen mukaan Jesuksen hanta oli. Raamattu sanoo:
„Siinä paikassa oli yrttitarha ja yrttitarhassa uusi hauta".
Minä luuleu raamatussa tarkoitettaman juuri tätä yrttitar-
haa ja tätä hautaa, maikka ne nyt omat raunioiksi suistu-
neet. Astuttuamme ucljä askelta alas, tulimme perhehau-
dan tapaiseen symennykseen. Tässä oli sijaa noin »viidelle
ruumiille. Me mittasimme haudau ja huomasimme sen ole-
man kahdeksan jalkaa symiin, yhdeksän jalkaa lelveiin ja neljä
jalkaa pitkän. Se komero, missä Herramme Jesuksen otak-
sutaan lemänneen, oli seitsemän jalkaa pitkää. Herramme
ja kuninkaamme makasi siinä miimeisen unensa. Ahteen
näistä kallioista painoi Rooman hallitus siuettinsä. Ensim-
mäisenä pääsiäisaamuna mierittimät enkelit kilven tähän
hautakammioon mielviin aukon suulta. Näitä portaita ylös
astusteli moittaja liimistetyillä jaloillansa, katsellen kaupuu-
kia, joka oli hyljännyt hänet, maailmaa, jota hän oli tullut
pelastamaa»» ja taimaita, jonne hän kohta oli menewä.

Mutta meidän on kiiruhtamille» takaisin kaupnnkiin.
Siellä on kimiii, joita Salomo on sinne kuljetuttanut. Py-
siihoyppä katselemaan silminnähtälvää todistusta profetsiau
sanoille. Jeremian 31 lnlvun 40 ivärssyssii luemme, että
Jerusalem oli rakeunettalva yli koko tuhkalaakson. Minkä-
hiinlaista tuhkaa tässä tarkoitettauec? Senkölaista tuhkaa,
jota oli sinne heitetty ainoastaan sitä Marten, että profetsia
tulisi täytetyksi? Ei suiukaan. Näiden sanojen merkitys
on masta äskettäin saatu selmille. Jerusalemia rakeunetaan
nykyjään eriiiisen suuntaan, missä maa on tuhfcmsekaista,
ja kemiallisten tutkimusten kautta ou huomattu sen oleman
tuhkaa puista ja poltetuista elukoista. Siellä on syiviä



tuhtakcrroksia, jääuuöksiä kuluneiden wuosisatojcn monista
uhreista. Useampia lvuosituhansia kului, cuncukuiu taidet-
tiin ymmärtää, mitä Jeremias tarkoitti sanoessaan: „Katso,
aika tulee, sanoo Herra, että Herran kanpunki rakeunetaau
Hauauccliu tornista kuliuaporttiin asti, ja mittauuora pitää
siellä kohdastansa käymän hamaan Garebin kukkulaan a?ti
ja käymän yinpäri Goathan ja kaiken ruumisten ja tuhka-
laatson, ja laitti pellot hamaan Kidroniu ojaan saakka ja
ha»naan hemoisportin kulmaan itään Päin pitää Herralle
pyhä oleman". Jerusalemin asukkaat omat juuri tiiyttä-
mäisilliiäu tämän ennustuksen. Kourallinen tätä tuhkaa,
jonka päälle he huoneitansa rakentamat, riittää makuutuk-
seksi raamatun jumalallisesta totuudesta.

Me käymme sen paikan ohi, missä Salomo kolme
lnhatta muotta sitte laski perustuskimen mauhalle temppe-
lille. Muinaistutkijat omat toimecnpanueet täällä kaiiva-
mistöitä ja omat löytäneet temppelin nurkkakimen miisitah-
deksatta jalkaa symiistä maanpinnan alta. Kiwi on neljä-
toista jalkaa pitkä, kolme jalkaa ja kahdeksan tuumaa paksu
sekä huolellisesti hakattu ja muolvaeltu. Se» läheltä löy-
tyi sawiastia, missä perustuskiiveii laskettaessa käytettyä
pyhää öljyä ou ollut. Neljänkymmeuen jalan sylvyydestii
on löydetty sinettisormns, johou oli piirretty sanat: „Hag-
gai Sebanian poika". Tästä nähdään, että sormus on ol-
lut profeetta Haggaiu oma, ja tähän sormukseen lviittaa
profeettaa itse sanoessaan: „minä tahdon sinun pitää niin-
kuin sincttisormukscu". Kuljettuani eteenpäin, saawun kohta
Salomonin talliin, missä iviclä kilvipyllväissä näkyy joita-
kuita jälkiä hauen kahdentoista tuhannen heivosensa marha-



Nyt tulemme Omarin Mosteaan, jota on muhametti-
laisten ftyhimftiä paikkoja. Omella kohtasimme palmclijan,
joka tarjosi meille sandaalit jalkaamme. Ilman näiltä emme
saaneet askeltakaan astua eteenpiiiu, ettei jalkamme saastut-
taisi pyhää huonetta. Jos jokn olisi koettanut astua temft-
peliiu ilman näiltä jalkineitta, niin olisi hän kohta ollut
kuoleman oma. Knn olimme sitoneet nämä epiimnkamat
sandaalit jalkoihimme, ohjattiin meidät eräälle suurelle kal-
lion aukolle, johou ivanhassa temppelissä uhrattujeu elukoi-
den meri epäilemättä on tvuodatettu. Tämän moskean ra-
kentamiseen on uhrattu suuria rahasummia, mutta paikka
on niin kolkko, että minä mitä pikemmin riisuin hankalat
sandaalit jaloistani ja riensin ulos mapaasen ilmaan.

miuuoista. Loitompana näkymät ne patsaat, joiden päällä
Moonan »vuori lepäsi. Tiedättehciu, että »vuori oli liiau pieni
temppeliä Marten, jonka tähden sitä täytyi patsailla laajeu^
taa, ja minä näin kahdeksan tällaista patsasta, joistakukin
oli kylliksi mahma kanuattamaau maikka koko muoreu.

Tuolla alempana on kimiröykkiö jäännöksenä siitä sil-
lasta, joka kerran oli Monan ja Sionin iuuorten Malilla
ja jota myöten Damid kulki temppeliin rukoilemaan. Täällä
on se paikka, missä kokonaisia pollvikuntia juutalaisia on
lvuosisatojeu tutuessa mieltänyt piiimänsä »valittamalla ja
itkemällä, paiuaeu huuliansa sitä muuria masteu, joka ter-
ran on kuulunut Salomonin temppeliin. Surullisimpia ja
liikuttamimpill näkyjä oli, kun nämä monet Abrahamin jäl-
keiset kyynelsilmin ja mapisemin huulin ivalittimat Manhan
temppelin hiimitystii ja kansansa »vankeutta, yhä lukien psal-
mien kirjaa ja rukoillen Herraa, että heidän temppelinsä



jälleen koheuuettaisiin muiuaiseeu loistoousa. Tällaisia pil-
ki» muosisatoja lausutulta rukouksia ei Jumala mannaan
jätä mastaamatta, ja tamalla tai toisella on kadonnut loisto
jälleeu palaama tai tulema mielii suuremmaksi. Kurkistin
muutamien näiden juutalaisten olkapäiden yli ja huomasin
heidän lukeman Damidin malitusftsalmeja. Minulle on
myös kerrottu heidän länsnivån omituisella nuotilla tämän-
tapaista litaniaa:

„Tiissii hajoitetun templin tähden
Erämaassa me malitamme;
Raunioiksi kukistetun linnan tähden
Erämaassa me malitamme;
Vihollisien särkemien muurien tähden
Erämaassa me Malitamme;

Luulenpa, että heidän rukouksensa tulee kuulluksi, uiiu
että Jerusalem on tehittylvä suurempaan loistoon, tuin sillä
»vanhoina aitoina olikaan; tämä loisto ei kumminkaan ole
kallisarmoisissa kimissä ja komeissa rakennuksissa, »vaan si-
meellisessä ihanuudessa, joka on »voittama kaiken, mitä Da-
mid ja Salomo omat koskaan nähneet.

Mutta minun on kääntyminen takaisin sille pylmiis-
käytälvälle, missä »varhain tänä aamuna seisoin, ja ennen

Tähän haudattujen sankarien tähden
Erämaassa me malitamme;
Pappien, muinaisten opettajiemme tähden
Erämaassa me malitamme".

Jo kanlvcm kadonneen loiston tähden
Erämaassa me malitamme;



auringon lastna toimon saamani tarkemman käsityksen siitä,
minkälainen kaupunki nyt on ja millainen se kerran on ol-
lut. Katolta katsellessani huomaan sellvästi kaupungin ra-
kennetnksi sotaista tarkoitusta Marten. Minä olen marma
siitä, että joku »vanha, kokenut sotilas on »valinnut tii-
miin paikan. Kaupunki on mäellä kaksituhatta kuusisataa
jalkaa ylempänä merenpintaa, ja symät juoksuhaudat ympä-
röimät sitä kolmelta puolelta. Laajuudeltaau on se ainoas-
taan kolme cuglannin penikulmaa, ja kolme ikiivanhaa lin-
noitusta Hippikus, Pfasaelus ja Mariamue uhkaa kuole-
malla jokaista »vihollista, joka sitä lähestyy.

Seisoessani siellä katolla keskellä kaupuukia, rukoili»»
millä: „Oi Herra, näytä minulle tämän maailman piiii-
kaupuuti, niin että minä näkisin sen sellaisena, kuin se ker-
ran oli!" En ollut ottanut ketään mukaani sinne, sillä on
olemassa seikkoja, joista parhaiten saamme selon silloin, kun
olemme ainoastaan kahden kesken lumalau kanssa. Sil-
mänräpäyksessä katosi Omarin moskea, joka »vuosisatoja oli
seisonut Monan muorclla, Manhan temppelin paikalla, ja ih-
meteltälvin rakennus, mitä mikään aikakausi koskaan on moi-
nut näyttää, aukeni silmieni eteen, ja minä näin — temp-
pelin, manhan temppelin, paljon komeamman tnin Salo-
monin temppeli ja paljon suuremman tuin Serubabelin
temppeli. Se oli Herodeksen temppeli, rakennettuna yksi-
nänsä siinä tarkoituksessa, että se »voittaisi kaikki edeltäjänsä
rakennustaiteessa. Siinä kohosi se yhdeksäntoista tynnyrin-
alan laajuisella alueella. Kymmenen tuhatta työmiestä oli
ollut rakentamassa tätä temppeliä kuusimiidettä muotta.
Silmiähuikasemaa loistoa oli siiuii uähtälvänä. Komeat



pylmiisrimit kymmeuinc portteinensa ja kaksinkertaisille kaa-
rillensa, korintilaiset pylmäskoristeet hakattnine kukkaryhmi-
nensä, muuraustyöt niin sileiksi silvellyt, että ne niiyttimiit
»värähtelemän anringonpaisteessa, ristikäytämiit kaksinkertai-
sille korintilais-pyllväsrilvinensä, kaarikatot, jotka olisimat
kelmanneet »vaikka kuuiukaan palatsiin, portaat marmorista,
niin malteat kuin mastikiiän satanut lumi, lveistokulvat miu
oilvlllliset, että olisi luullut taimaauftorttien tulleen alas ja
sijoittuneen temppeliin, fasaadit lemätcn atlasknmien hartioilla,
jotka lisiisimiit loistoa mielä enemmäu, ja sciuät, joissa kul-
lanhohde himmensi hopean, karbunkclikimi kullan ja jaspis
karbunkeln», knnnes kaikki snlimat yhteen softusointuisimpiin
ja ihanilupiiu »väri»vi»vahduksiiu. Temppeli! Temppeli!
Kilvieu ylistyslvirsi ! Libanouilta tuoduista cedripuista meis-
tettyjeu palkkieu kiitoshyminä! Nurkasta uurtkaau, perus-
tuksesta kullattuun katonharjaan saakka ainoastaan ihanaa
yhdistystä kaikkien »vuosisatojen rnkonksista!

Luodessani silmäykseni talotta toiselle ilmansnunnalle
näen minä sata kuusikymmentä tuhatta neliöjalkaa laajalle
maa-alalle rakennetun kuniukaanpalatsin ; kolmesta akkunari-
mistii uhkuu komeus sisäpuolelta, täytiilvien seinät omat
moucnmärisestä marmorista, koristettuina talleilla kilvillä ja
kullalla, joista loiste heijastaa mosaikkilaattialle. Nehetvän
puutarhan ivicressä oleman kosken kohina yhtyy siimeleihin,
joita hienot sormet märähytteleiviit harppujen kielistä, ko-
meat käytälviikaiteet, joihin prinssit ja prinsessat nojantn-
mat pnhntellessaan kuninkaita ja kuningattaria, näiden täys-
tennellessä portaita ylös ja alas. Oi Jerusalem, Jerusa-
lem! Vuoren kaupunki! Jumalan kaupunki! Koko maail-



Mutta seisoessani täällä ylhäällä tänä samaisena
joulukuuuehtooua kuulen melun niistä kolmestakolmatta an-

karasta hyökkäyksestä, jotka kuluneina lvuosisatoina oivat
tehdyt Jerusalemia mustaan. Tuolla alhaalla ou Hesekielin
ja Siloan lammitol, ja tuo tuostatiu punertuu nämä medet
ihmismcrestä. Loitompana tuolla on torneja, mutta netin
yhä raunioiksi raastetaan. Tuolla omat korkeat munrit,
mutta uctin tuo tuostakin tasoitetaan maan tasalle. Kaikki
kansakunnat yhtyimcit yksistä mielin kukistamaa» »valtaistni-
melta tätä maailman kuningatarta ja ryöstämään kaikkia
temppeli» ja palatsi» aarteita. K»n Damid astuu hallitus-
istuimelle Hebrouissa, päättää hän tekemänsä Jerusalemista
mallatuiltansa pääkaupnugiu, ja hyökiiteu etelästä päiu kah-
dc»sadankahdeksa»kymi»cne» tuha»»e» luiehen suuruisen jou-
kon etupäässä, malloittaa hän tämän Jerusalemin. Tässä on
mielii toinen lernsalcmin piritys! Assyrialaiset sitoilvat
Sallheribi» johdolla ka»sak»»tia sotamaun»jensa pyörii» ja
ottimat yhdessä ai»oassa tappelllssa kaksisataa tuhatta lvan-
kia; Foiuikian ka»p»ngit polwist»iwat tämä» moittajan jät-
käin juureen; Egypti lvapisi hänen miekkansa lvälähdyksistä.
Tämä moittaja tnlcc Jerusalemiin. Vieläkin toinen piiri-
tys! Babylonian armeijat, kuningas Ncbukaduesarin johdolla,
hyötkiiämiit Icrnsalemiin, ryöstämät kaupungin aiman pe-
rinpohjin ja sitoivat kymmenen tuhatta seu asukasta tah-
leisi». Vielä toinen ryntäys. Nebukaduesar sotajonttoi-
ncnsa tllukeutuil yöu aikana muutamasta mnnrinaukosta
kaupunkiin, ja päimän koittaessa istumat he moittajiua itse

man ilo! Lnjempi Gibraltaria ja Scbastopolia! Saatoitko
koskaan joutna moittajan saaliiksi.



temppelissä, ja kaikki mitä he lähtiessään eimät lvoineet ot-
taa mukaansa — esim. maskimeren ja molemmat komeat
Jackin- ja Boas-ftylmiiät — lyömät he pirstaleiksi. Vielä
sittekin yksi hyökkäys! Mc näemme Pompejukscn, muurin-
särtijä-toneinensa, joiden käyttelemiseen tarmittiin sata
»»iestä, rytttäämii» ka»pungin munria tohti ja heittokoneil-
lansa sinkahnttclelva» kallion lohkareita kansan päälle, niin
että kaksitoista tuhatta jää kuoliaana tantereelle, ja kau>
punki jouluu Rooman kotkan kynsien saaliiksi. Katsclcppa
mielii kauheampaa Jerusalemin hiimitystä. Tilus seisoo
kymmenennen legionansa kanssa Öljymäellä, marnstettuna
hiilvitysascilla, jotta tekemät suuria reikiä kaupungin muu-

reihin ja torneihin ja samalla laimetaan salaknimantoja
taupuugin alle, niin että joukottain rakennuksia suistuu ja
ihmiset ruhjoontumat ja hukkumat murhapolton kamaliin
liekkeihin. Kaikki turmellaan ja hätvitetäiin nyt paitsi temp-
peliä, jonka »voittaja Titns tahtoo säästää. Tottelematta
määrättyjä käskyjä heittää muuan sotamies tulisoihdun
temppeliin, ja tämäkin joutuu liekkien uhriksi. Paljon muu-
kalaisia oleskeli samaan aikaan kaupungissa, yhdeksänkym-
me»täseitsemän tuhatta sotamankia otettii» kiinni, ja lose-
fus sanoo, että miljoona satatuhatta lvirui 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 Jerusalem!», joka siihe» aikaan oli niu-

hllineltilaisten mallassa, ja sen suojelijana oli mitä herttaisin,
urhoollisin ja mahtamin mies, tuiu koskaan on elänyt —



meidiin tnlee oikenden mukaan arivostclla häntäkin, »vaikka
hän olikin muhamettilainen — mainehikas Saladin. Häntä
»vastaan »varustautumat Euroopau sotajoukot Englanniu
kuumkaau Richard Leijouamielen, Ranskan kuniukaau Filip
Augustin, Tankredin, Naimuudin, Gottfried»» ja moneu
muun urhoollisen miehen kanssa sekä marssimat tnnmetau-
din ja ruton rasittamien, seutujen halki, ankarasti taistellen
ja kärsien. Kuu Saladin saa Jerusalemissa kuulla maaral-
lisililmau »vihollisensa, kuningas Richardin sairastumisesta,
lähettää hiiu kohta tämän sairaslvuoteelle oman lääkiirinsä,
ja kun hän Jerusalemin muurilta katsellessaan näkee kunin-
kaan kulkeman jalkaisin, lähettää hän kohta kuninkaalle heivo-
sen. Koko maailman silmäykset omat kiintyneet Euroopan
armeijoihin, knn nämä lähestyivät Jerusalemia. Niihdes-
säusä kaupungin, lanteeivat he tasmoillensa, maahan ja »vei-
saamat ylistysmirsiä. Keskinäiset riidat ja eripuraisuudet
jäämät uuhotuksiin, ja Raimund ja Tantred, tatterimmat
luihamiehet syleilemät toisiansa armeijain nähden. Nyt tuo-
daan muurinsiirtijät esille, heittoaseet laaditaan kuntoon,
miekat mälähteleiviit, ja joukko riehuu inuostuucena. Gott-
fried Boullionilainen kiipee ensimmäisenä muurille, jaristi-
retkeläiset, kullatin ristinmerkki rinnassa, walloittawat kau-
pungin, marssimat paljain päin ja paljain jaloin sille pai-
kalle, jonka he otaksuimat pyhäksi haudaksi ja suutelemat sen
tuhkaa. Jerusalem on kristittyjen omaisuutena! Mutta Sa-
ladiu malloitti jälleenkaupungin, ja neljänä wiimeise»ä lvuo-

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

Uusi ristiretki olisi piakkoin tehtiimä Jerusalemia ivas-



taan, ristiretki tällä yhdcksännelliitoista »vuosisadalla, su.i-
rempi kuin kaikki edelliset yhteensä. Ristiretki, johon tei-
dän ja minuu tulee osaa-ottaa. Ristiretki ilman Mlntta
aseitta kuiu aiuoastaau heugcu mieltä. Ristiretki, jonka
maikutuksena ei ole ainoaakaan haamaa, ei ainoaakaan tus-
kan kyyneltä, ja joka ei turmele aiuoaakaan kotia. Risti-
retki emankcliumin rauhan julistuksella. Risti kohotkoon
jälleen Golgatalle, ei sellaisena kuin se kerran eunen oli,
kidutuskaluua, ivaan siunaukseu merkkinä. Omarin moskea
on jättämä sijansa Kristuksen kirkolle, ja Sionin mnori on
tulema asuntopaikaksi ei Damidille, maan Damidin Herralle,
ja Jerusalem, puhdistettuna kaikesta epäjumalanpalmeluk-
scstaiisa ja tunnustaen sitä Kristusta, jonka se kerran hyl-
käsi, on tulema sattumaksi kumaukseksi taimaallisesta kaupun-
gista, jota Paawali nimittää „kaikkien meidän äidiksemme",
ja jonka Johannes näki „PYhiin lerusalemiu tuleman alas
taimaasta, Jumalalta malmistettuua". Jospa saisimvle
kaikki astua tämän kaupungin porteista sisälle, kun työmme
täällä kerran on Päättynyt ja sen temppelissä, joka on suurempi
kuin kaikki maalliset temppelit yhteensä toistensa päälle ladot-
tuina, sitte Palmella Jumalaa. Veuäläisiii pyhiinmacltajia
näkyy kaikilla teillä sen Jerusalemin ympäristöllä, jossa me
miime tallvena kämimme. Ne olimat »vaeltaneet satoja pe-
nitulmill ja Heidin» jalkansa lvuotimat merta heidän matkal-
lansa pyhään kaupunkiin. Moni heistä oli uhrannut mii-
lu eiseu ropousa päästäkseen sinne, ja heidän oli täytynyt
jättää useita kumpftaneitansa kuoleman kielissä ja kuolleina
tienlvarsille. Muuan »vanha maimo, mäsyneenä pitkän mat-
kan maimaloisuuksista, rukoili »vaellustumppaneitansa, että



nämä eimät jättäisi häntä kuolemaan, ennenkuin hän olisi
saanut nähdä pyhän kaupungin. Päästyänsä mihdoin kau-
pungin portille, ei hän taitanut ottaa enää askeltakaan.
Hänet kannettiin kauftuukiin, ja siune tultuausa lausui hiiu:
„kohottakaa uyt hiukan päätäni, että saan katsella Jerusa-
lemia". Ia kun hänen päätänsä kohotettiin, katseli hän
ylös ja sanoi: „nyt kuolen mielelläni, minä olen nähnyt
tanpuugiu". Jotkut meistä kenties samalla lamoin lviisy-
lväl, ennenkuin olemme ehtineet päästä tailvaalliseen Jeru-
salemiin, mutta kirkkaudeu cutelit tautamat meidät sinue, ja
ainoatiu silmäys Jumalau ja Karitsan temppeliin jakunin-
kaan näkeminen kaikessa loistossaan on runsaasti palkitsema
kaikki maellusmattalla kestetyt waiwalois»»det, kyyneleet ja
sydämenmurheet. Halleluja! Amen!



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 »viereen.
Jobin kertomus itämaisten Hemosten oilvallisuudesta ei oi-
kein soivellu useampiin nykyajan Palestiinan hemosiin, maikka
joskus tosiu joku siihkökipinä lvälähtäätin uiiden kamioista.
Niitä ruokitaan huonosti ja ruoskitaan armottomasti. Ame-
riittalaiset ja englantilaiset, jotta omat tottuneet ohjaamaan
helvosiansa suitsilla, istumat usein jokseenkin epämarmoina
itämaisten hemosien satulassa, kun näitä hemosia ohjataan
ainoastaan jalkojen ja äänen amulla. Suitsien kiinnittämi-
sen mauhdin hiljentämiseksi saattaa hemonen ottaa miittauk-
seksi siihen, että ratsastaja haluaa kiitää kilpaa tuulen kanssa
tai tehdä äkkikäännöksen kuin haukka. Mutta makalvasti
taitamat ne astua jyrkkiä kallioita ylös ja samoin laskeutua

IV.

MsastuMsltKll JeriKml.
„Vesi ihminen meni alas Jerusa-

lemista Jerikoon."
Luutt. 10:30.



alas äkkijyrkäuteitii. Se hewonen, jonka olin Malinnut mat-
kalleni Palestiinan halki, ansaitsee kaiken kiitoksen, sillä se
saattoi kulkea miikkokausia kertaakaau kompastumatta jyrkillä
kallioillakaau, joilla talvalliuen hemoneu olisi tustiu hetteä-
kääu Pysynyt jaloillansa.

Mc kuljimme losafatiu laakson poikki, jota herättäisi
katselijassa ihmettelyä sittekin, maikka se ei olisikaan ollut
kuuluisa historiassa, maau olisi keksitty masta wiimeisinä
aikoina. Se lvimahtaa Josemitlaatson ahtaisiin soliin tai
Jellomstonin puisto» rotkoihi». Jerusalem»'» »luurit ko-
hoamat korkealle yli tämä» losafatin laakso», jonka kaikilla
pnolilla on hautoja ja symcuuyksiä. Öljymäki ja Getsemane
oli niUymissämme, ja aurinko paistoi täydeltä terältä, kun
poikkesimme sille tielle, jota tekstissämme tarkoitetaan sa-
noilla: „Mi ihminen meni alas Jerusalemista Jerikoon ja
tuli matkalla ryömiirien kiisiiu." En koskaan ole nähnyt
sopimampaa paikkaa ryömäämiseen kuin tämä oli - sylviii
hautoja, jyrkkiä mutkia ja sywiinteitii molemmilla puolilla
tietä. Ainatiu miidcssäkymmc»essä paikassa tällä tiellä
saattamat ryömärit erittäin mukaivasti hyökätä aseettoman
matknstajan kimppuun. Tämän amunhuutoihin ja tuole-
manmalitllksiin mastaa ainoastaan kait» muorista. Tällä

Seurueesemme k»ului neljätoista henkeä ja tatsitol-
mattll tuornlajuhtaa oli kantamassa kamaroitamme. Op-
paanamme oli eräs araapialainen schcikki mustaihoise» nu-
bialciisen palwelija»sa kanssa, joka oli marnstettuna lada-
tulla pyssyllä. Tänlä scheikki oli edltsmiehciiä Turkin halli-
tuksen puolesta makuuttamassa karalvaanille suojelusta mat-
kalla.



tiellä kohtasimme me miehiä, jotka ulkonäöstä päättäen oli-
mat omiansa Robert Royn heimolaisiksi. losefus kertoo,
että Herodes kerran eroitti neljäkymmentä tuhatta miestä
temppelin rakennustyöstä, ja että suuri osa näistä heittäy-
tyi ryölviirintoimeen. Jopa niin äskettäin knin M. 1870
joutui eräs englautilaiuen matkailija, Fredrik Hcnniker, ryö-
wiirien käsiin, jotka löimiit hänet melkein kuoliaaksi tällä
tiellä Jerusalemin ja Jerikon millillä. Aina on ryömiinä
asuskellut tämän tien marsilla. Kun ihmisillä on mielii tno-
reessa muistissa joku äskettäin tapahtunut miikilvallantcko,
lausuu Jesus heille mertaukseu laupiaasta samarialaisesta,
jota tnlti tätä tietä ja otti hoidettaivatsensa erään mics-
rautau, jonka ilkeät araapialaiset olimat ryöstäneet ja haa-
moittanect. Me asetuimme atenoitsemaan lähelle erästä
manhaa kimirakennusta, jouka sauotaau oleman juuri saman
ralvintolahuonceu, missä raamatussa kerrottu tapahtuma
olisi tapahtuuut. Lokaan heitettynä ja haamoitettuua miruu
miesraukka keskellä tietä — tämän pidänkin aiman toden-
mukaisella, sillä raamatussa kerrotaau, että ihmisiä kulti
molemmin puolin hänen ohitsensa. Kaksitoista tuhatta pap-
pia asui Jerikossa, ja uiiideu tuli käydä mirantoimituksissa
Jerusalemin temppelissä. Luuleupa jonkun näistä nskonnon
valmelijoista peljästymän, saadessaan temppeliin mennessään
nähdä tämän »verisen olennon miruman edessään. „Oi",
sanoo hän, „tiissii on mies, jonka marinaan ryöivärit oivat
raastaneet. Miksi et mene kotiasi?" jatkaa hän. Pyörtynyt
mies ei mastaa mitään tai kenties amaa puoleksi sulkeutu-
neet silmänsä, kohottaa meristä kättänsä päässänsä olemaa
ammottamaa haamaa kohti ja tuskallisella äänellä kysyy:



„mitä?" — „Minnn täytyy kiiruhtaa lernsalcmiin täyttä-
mään lvclmollislluksiaui", sanoo pappi, „minun täytyy teu-
rastaa karitsa ja kaksi kyyhkystä tämän päimän nhriksi. Mi-
nulla ei ole aikaa tämän onnettoman auttamiseen; ehkenpä
joku toinen ottaa hänet hoitoonsa. Lisäksi on mielii hänen
tilansa aiman auttamaton, ja sitä paitsi niinä hoitelentin
ainoastaan ihmisten sielnja entä heidän ruumiitausa, Hy-
luästi uyt! Hauskaa ou siuua nähdä sille temppelissä, kun
olet parantnnnt." Ia näin ftuheltnansa jatkaa pappi mat-

kaansa jyrkkien kallioiden mälitse. Voi sinä ulkokullattu!
Uskonnon päiitehtämiä on haalvoitcttujen parantaminen.
Tässä olisit saattannt tehdä laupeudentyöu, joka olisi ollut
Jumalalle paljoa otollisempi kuin kaikki sinun suitsutuksesi
kolmcua miimeiseuii lviittona, ja sinä annoit tämän tilai-
suuden päästä käsistäsi. Mene matkoihisi sinä wnosisatojen
inho! Kohta senjälkeen knlkee eräs leemiliiinen samaa tietä.
Leeiviliiisten toimena oli pitää huolta soitanuosta temppe-
lissä, autella pappeja ja hankkia temppeliin kaikki tarpeet.
Tämä lcemiläinen knlkec samaa tietä, jolla me olemme tä-
nään, ja luo silmäytscnsä siinä minimaan, haamoitettuun
mieheen. „Oi, oi", sanoo Kemiläinen, „tiitä miestä on hir-
muisesti kohdeltu, ja hän tarmitsce apua. Mutta miuuu
tehtälväni on lantaa temppelitöörissä. Jos jään sieltä pois,
niin ei knlaan taida täyttää paikkaani. Ia sitä paitsi saat-
taisi suitsutusaiue sekä Miiui ja öljy siellä loppua, ja siitä
seuraisi suuri hiimäistys jumalanpallveluksclle. Vieläpä saat-
taisi jonkun papin rintalipcri kääntyä kieroon. Mutta ei
setiiiiu ole oiteiu tehty, jos jätän tämäu mieheu uäin sur-
keaan tilaan. Ehkenpä koetan tyrehyttiiii hänen werensä>



juoksua ja antaa hänelle tipua huojeutawia lääkkeitä. Mutta
temppelinmenot omat tärkeämmät kuin haaivoitetuu miehen
hoitaminen, joka knmminkin kaikessa tapauksessa kuolee.
Tämä maautie-ryölväys pitäisi saada lakkautetuksi, sillä se
on haittana meille lemiläisillekin temppelimatkallammc. —

Nyt olen jo kuluttanut tässä turhaan iviisi minuuttia".
Hän hyppää ratsnnsa selkään, ja kohta on tuo tomasydämi-
nen tenlppelinpalmelija poiskiitäessäiin pcittlinyt tieltä ko-
hoamaan tomuftillveen.

Mntta kolmas henkilö tnlce samaa tietä. Tuskinpa
saattanemme odottaa, että tämä harjoittaisi laupeutta, kun
hän ja samarialainen olimat eri kansalaisia, jotka olimat
mihanneet toisiansa useita muosisatoja. Haaivoitettu mies on
israelilainen, ja liihestywii muukalaiuen on samarialainen.
Nämä kansakunnat omat mitä törteimmällä lamalla sadatelleet
toisiansa. Heillä oli tummallakin eri temppelinsä, toisilla
heistä Garitsimin »vuorella ja toisilla Monan muorella, ja
»lelleinpä otaksun, että samarialainen, nähdessään israelilai-
sen antaa tälle mielii uusia iskuja, sanoen: „Se on sinulle
parhaiksi! Miuii lisäilen mielii samaa, mitä ryötviirit oivat
ulottaneet ja teen lopun sinnn miheliiiisyydestiisi. Tässä on
mielii takinrepale, jota he eimät ole ottaneet, ja sen tahdon
niinä ottaa mntaani. Mitä! lulkenetko rukoilla miuulta
Mielii armoa? Tuti snusi! Sinun isäsi toimittimat ju-
malanftcllveluksettsa Jerusalemissa, maikka heidiiu olisi pitä-
uyt Palmella Jumalaa Garitsimin mnorclla. Tästä saat
nyt mielii lisäksi! lastasta! tästä!" Näin otaksuu kuulemani
samarialaisen tinskaaman, antaessaan haawoitetulle ankaroita
iskuja.



Mntta samarialaiueu ei kilmminkaau tee näin. Päin
Mastoin, tulinansa haamoitetnn luokse, laskeutuu hiiu alas
hemoseusa selästä, tarkastelee haaivoitetuu kasmoja ja sa-
uvo : „Tämä micsrautta ci ole mi»»n ta»salaisia»i, ja mei-
dän isämme palmelimat Jumalaa eri paikoilla, multa häu
on kumminkill ihiuinen ja siis oleillme me meljetset. Ar-
mahtakoon I»i»ala häntä, niinkuiu miuä häntä tahdon ar-

mahtaa". Ia häu laskeutuu polmilleusa, tutkii häneu haa-mausa, oikoo hänen jäseniänsä, katsoakseusa onko luunmur-
rosta tapahtuuut ja sanoo sitte: „rakas ystämäni, älä ole
murheellinen, sillä minä tahdon pitää huolta sinusta! An-
nas kuu tllnuusteleu suonentykytystä ! Anuas kun kuulos-
tau heugitystäsi! Näissä kahdessa pullossa on minulla moi-
tetta, jotka auttamat. Toisessa on öljyä, joka huojentaa
tuskat haaivoista, ja toisessa ou miiniä, jota lvahivistaa si-
uun heikkoja lvoimiasi. Nyt tahdon lviedä sinnt lähimpään
majataloon". „Ei, ei", sanoo mies, „minii eu taida käydä,
anua miilun jäädä tähän kuolemaan". „loutamia!" sanoo
samarialainen. „Ethiin sinä kuole. Miuä nostan sinut
satulaan ja pidän sinua kiiuui helvosen selässä siksi, kunnes
pääsemme johonkin paikkaan, jossa moit saada hymiin pat-
jan ja pehmeän päiinalasen."

Samarialainen on saanut haamoitetun miehen seisal-
leen ja suurien ponnistusten jälkeen luihdoin helvosen sel-
kään. Ihmeellistä on, miteu uhraamaisnuden henki saattaa
lvahivistaa ihmistä. Me oleiume nähneet erään äidin,
kolme miikkoa malmottuansa tuuluetautia sairastaman poi-
kansa muoteen ääressä, nosteleivan tätä poikaa, joka oli
häntä raskaampi, muoteelta toiselle. Ia samoin on tämä



jalomielilien samarialai»en, ill»an toisten alvutta, nostanut
haamoitetun miehen satulaan, ja hiljaa liihtemiit he aja-
»naan lllajataloon. „Minusta näyttää, että lvoit nyt
paremmin", sanoo salnarialainen hcbrcalaisclle. „Kyllä tun-
tuu uyt huokeammalta", mastaa tämä. „Hoi, isäntä!
Tule auttamaan tätä miestä ja hoitele häntä huolellisesti!"
Sen yön mietti samarialainen juutalaisen mieressii, antoi
hänelle mettä, kun häntä janotti, käänsi hänen päänalais-
tansa, kun tämä kunmentui, ja aamusella ennenkuin sa-
marialainen lähti jatkamaan matkaansa, sanoi hän isännälle:
„Herrani, minä olen sinulle suuressa kiitollisuudeu melassa.
Hoitele tätä »»»iestä parhaasi nmkaa», ja, kun kohta palaan
tätä samaa tietä takaisin, maksan minä sinulle kaiken mai-
munnätösi hänen edestänsä. Tässä on aluksi rahaa ensim-
mäisiin tarpeisiin," Ne „kaksi penninkiä" näyttää lviihäi-
seltii summalta, mutta niiden armo oli kumminkin yhtä
snuri kuin noin »viisikymmentä markkaa meidän maassamme,
kun huomioonotamme, mitä ruoka ja asunto siihen aikaan
siellä matsoiivat.

Kuu me tänä joulukuuu päimäuii istuimme maiuituu
majatalon marjossa, missä tämä laupeudeutyö tehtiin, ja
tuljettualnmc samaa tietä, jolla tämä kamala onnettomuu-
den kohtaus tapahtui, olin minä melkein näkeminäni saman
tapauksen yhtä sellvästi, kuiu näen teidät edessäni, ja minä
sanoin telttakatoksen alla istumalle seurueelle, että yksi ai-
noa pisara käytännöllistä kristillisyyttä on suurempi arivoi-
nen kuin koko temppelin täysi jmnalanpalmeluksenmuodollisia
menoja; että laupias samarialainen näytti omaamansa enem-
lnä» »skolltoa miiden minuuti» tllluessa tuin pappi ja leemiliii-



ncn koko elämänsä aikana; että kansallismiha on tammottamim-
pia seikkoja maan päällä ja että minä kiitän Jumalaani,
kuu saan asua Ameriikassa, missä patana ja juutalainen,
protestantti ja tatoolincn taitamat elää yhdessä riite-
lcmiittä, muussa, missä erilaisuudet lahkojen, heiinojeu ja
tunsatuutien mälillä omat yhteen muletnt sunressa kansalli-
sessa sulatusmalimossa yhdeksi ainoaksi suureksi meljestun-
natsi; että se kysymys, jonka lainoftftinnt teki lesukselle,
kysymys, joka antoi hänelle aihetta lausumaan tertomutseu
laupiaasta samarialaisesta, „tuta on minun lähimmäiseni?"
on »vastattu sauoilla: „minun lähimmäiseni on ensimmäi-
nen ihminen, jonka näen oleman hädässä", setä että olveni
edessä mirnman haaivoitetuu ihmisen parantaminen, on sn-
lopuheisempi saarna, tuin se, mitä pidetään jossakin temp-
pelissä, maitta 17 penikulman päässä, ja olkoonpa temppe-
likin pinta-alaltaan maikka 19 tynnyrinalan laajuinen.

Tammikuun iviimeisiuä piiilvinä näin kerran Lon-
toossa snuren ihmisjoukon menemän Pyhän Paamulin kirk-
koon, missä kristityn sankarin Lordi Naftierm hautaustoi-
mitns oli tapahtuma. Seuraawaua päiwänä sitte keskustel-
lessani Mr. Gladstonen kanssa kaikellaisista asioista, kysäsin
häneltä, eikö hän lnullut monenkin, jonka uskontoa pidettiin
enemmän tai »vähemmän määräopftisena, kumminkiu siclul-
tauu ju sydämeltääu oleman todellisen kristityn. Mr. Glad-
slone »vastasi: „Luulempa uiiutin; manha ystämiini Lordi
Napier, jota haudattiiu eilen, tiimi luonamme kohta kun oli
palannut Abyssinian solaretkcltii, ja, kämcllessiimme täällä
puutarhassa, kertoi hän minulle scuraamau liikuttaman koh-
tauksen: „Kun palasiiume sodasta Afrikassa, oli meillä muas-



samme eräs sotilas, jonka jalka oli taittunut. Hän ei kyen-
nyt omin monninsa seuraamaan meitä, emmekä »ne taas
olisi uskaltaneet jättää häntä näiden milli-ihmisten hoidet-
tamaksi. Mutta kun selmästi viivaisimme, että meidän täy-
tyi jättää hänet, menimme mc eriiiisen kartanoon munta-
man tvaimon luo, jota sanottiin erittäin hymäsydämiseksi,
maikka hän olikin milli-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 wiisi kertaa suuremman
palkkion, kuill talvallisissa oloissa olisimme tehneet, taiivut-
taatsemme hiiutä säälimään onnetonta. Vaimo ivastasi:
„Minii en tahdo ottaa häntä hoidettaivatseni tarjoamiinne
rahojen tähden. Minä en huoli teidän rahoistanne. Mutta
jättäkää hänet ivaan tänne, minä tahdon hoidella häntä Ju-
malan rakkauden tähden." Mr. Gladstonc kääntyi minnnn
ja sanoi: „Ettckö usko T:ri Talmage, että tällä lvaimolla
oli todelliuen ja oitia uskonto, lvaikka hän kuuluikiu paka-
nalliseen heimokuntaan?" Ia minä »vastasin: ~Scn kyllä
uskon." Tehköön kaikkilvaltias Jumala laupiaiden sama-
rialaisten lnivun monenkertaiseksi maailmassa!

Eräs nuori nainen Filadelfiassa sairasti tuolinlan-
tiansa. Hän oli hylty ajan rannikolla. Hän oli »vajonnut
niin syiviisti syntiin, kuin hän suinkin oli saattanut majota.
Puoliyönlähetyksellc tuotiin sana, että mainittu nainen oli
kuolemaisillaan eräässä syuuiupesässä. Kuka lähtisi puhu-
maan hänelle Maria Magdalenan Kristuksesta. Jotkut
ticltäytyiivät sanoen: „Minii en uskalla sinne mennä."
Mutta eräs lvaalcatutriuen kristitty mainio, jonka hiukset



sowcltuilvat »vertaukseksi hauen sielunsa puhtaudesta, sanoi:
„Minä tahdon mennä sinne ja ailvan Heli". Tnltnansa
sitte hnoncescn, istahti hän kuolelvau tytön wuotcen »viereen
ja puheli tytöu kanssa siitä Kristuksesta, joka oli tullut et-
simään ja »vapahtamaan kadotetulta. Katumuksen kyyneleet
alkoiwat herahdella harhateille joutuueeu silmistä, ja lohta sen-
jälkeen kohosi hymy hänen huulillensa, uimunkuin hän olisi
jo alkanut toilvoa syntein anteeksisaamista siltä, joka oli
tullut lvapahtamaan sywimmästikin langenneita. Vähän
ennen henkensä lähtöä, sanoi sairas tälle laupeuden enkelille,
joka kallisti päätänsä hänen päänalaisellensa:
suudella minua?" „Aiwan mielelläni", »vastasi kristitty
»vaimo, ja painoi hänen poskellensa »viimeisen jäähylviiis-
suudelman lviihiiii eunen sitä hetkeä, kuin Jumala sitte an-
toi hänelle terivehdyssnudelman taimaallisessa maailmassa.
Sitä saatetaan sanoa kristillisyydeksi! Niin, se oli todel-
lista uskontoa!

Seurueemme on taas lvalmiina lähtemään matkalle;
tie kulkee halki sylviin rotkon, ja minä sanon ruhtlmichelle :

~m iksi kutsutaan tätä paikkaa, Dulvio?" Hän lvastaa:
„Tämii on Chritin oja, missä kaarneet loimut Elialle ruo-
kaa". Ia tällä ivastauksclla kumosi hän ikäni pitkät luuloni
tästä paikasta, missä mainitut aluarnnden mustat pulmeli-
jat hoiteliivat profeettaa. Minä olin luullut tätä ojaa ai-
noastaan pieneksi sylvennykseksi maassa, jouka yli jalkamies
taisi helposti kaalaamalla päästä. Mutta tässä olikin sylvä
rotko, jonka maanjäristys »varmaan kerran on muomuellut
suurimmalla laftiallansa tai pirstonut sen teräwimmällä tappa-
rallansa. Rotko on kuusisataa jalkaa sywii, Chritin oja taas



on »virla, ja tätä taidetaan, sen tlllmillaan ollessa, syystä
sanoa hopcakiilaksi, joka muuttaa lvuorct äktijyrtänteiksi.
Eliaan kaarneiden siimellisct jälkeläiset lcntelelvät »vielä tä-
män rotkon seuduilla, multa eimät suiukaau mimahdakaau
lvariksiiu, uiinkuiu me olenline luulotelleet. Ne omat niin
snuria kuiu kotkat, ja yksi ainoa niistä saattaisi nokassansa
ja kynsissänsä tantan ruokaa kuudelle profeetalle. Tästä

emme kummiukaan lanvitse olla kaarneille kiitolliset, ne
omat lihan syöpiä elukoita, ja enueu kuiu ue olisimat ru-
mcuueet Eliaan muouauhankkijoiksi, olisimat ne marmaan
tahtoneet hakata sillnät hänen päästään pesänsä äärellä,
Chritin ojan marrella, kun profeetta kiimi hakemassa aamu-
juomaansa alempana olemasta kuohumasta koskesta. Mntta
Jumala pakoitti uämät kaarueet tähän, samoiu kuin hän
aina on pakoittannt ja edeskinpäin yhä ftakoittaa kolkkojen
ja uhkaaivien koettelemustcu tuomaan apua häneu laftsil-
leusa, jos »vaau näillä on tylliksi uskoa mastaanottamaau
niitä siunauksen pisaroita, jotta tippumat uäennäisestä mas-
toinkiiymisestii, sillä suurin siunaus ei liitele malteilla, »vaan
mnstilla fiimillä. Synnintunnon ja tatnmutsen syntänmä-
riset siilvet tuomat anteeksisaamista rikoksellisille. Niin sa-
noaksemme mustilla siimillii toi ristiiuuaulitseminen Golga-
talla lunastuksen kokonaiselle maailmalle. Ameriikan »val-
lankumous toi mustilla siimillä mapauden siuilaukset siihen
maahan. Sisällinen sota toi mustilla siimillä sominnon ja
yhteisen edun harrnstnksen Ameriikan mapaamallalle. Tuo-
miopäimä tuo mustilla silmillä ylösnousemukseu maahau
kuopatulle ihmissuivulle. Ia miimeiseuä päimäuä, kun tu-
lokset elämästämme tulemat ilmi, saamme me huomata, että



suurimmat siunaukset, mitä me maailmassa saimme »vas-
taanottaa, liitelilviit aina luoksemme murheen mustilla taar-
neensiimillä. Kiitos ja kuuma olkoou Jumalalle murheen
edestä! Kiitos ja tuuma oltoou Jumalalle »vaiuon edestä!
Kiitos ja tuimia olkoon Jumalalle töyhyydeu edestä! Var-
maan et ole koskaan kuullut puhuttaman kestään miehestä
tai naisesta, jotka omat olleet maailmassa suureksi siunauk-
seksi muutoin, kuin että näillä on ollut monenlaisia mastoin-
käymisiä kcstettiiivänä. Timantti on tahottama. Nisu on
vuitawa. Mustien kaarneiden tulee lennellä. Miltä omat
ne, jotta omat lähinnä istuinta? „Nämii omat ne, jotta
suuresta maimasta tulilvat, ja omat heidän lvaattecnsa pes-
seet ja omat heidän »vaatteensa Karitsan meressä »valais-
seet."

Mntta katso! Katso, mikä näky aukeuee silmiemme
eteen kello 4 aikana tänä ftäilvänä — Jerikon lakeus, Jor-
danin ivirta ja Knollut meri! Me olemme tulleet eriiäseu
paikkaan, missä hemoset pikemmin kupeillansa liukumat kuin
kaivelemat, ja me kaikki astumme alas ratsuilta, sillä jyrkkä
pottu edessämme on kamala katsella, maikka eräs mallachia-
lainen prinsessa, joka oli tätä jyrkännettä alaskulkicssaan
määrällisesti loukkaantunut, lahjoitti suuren rahasumman
tämän tien korjaamiseksi. Me laskeudumme yhä alemmaksi,
kunues mihdoin näemme ne malkeat teltit, jotka palmelijamme
olimat meitä Marten pystyttäneet Manhan Jerikon rauni-
oille, joka kaupuuki kutistui oiuaausarmesta tehdyn tormen
raikuessa. Kuu eräässä toisessa saarnassa olen tarkemmin
kertonut tästä tapauksesta, tahdon nyt »vaan sanoa, että
seitsemiin päimiiii kulkimat papit leritou kaupungin ympäri



pnhaltaen näihin oinaansarlvesta tehtyihin soittokoneihinsa
ja että seitsemäntenä päiivänii kukistuilvat tämän komean
kaupuugin muurit autaralla ryskeellä, maikka ci ollenkaau
kuullu sotaivaullujeu jyrinää tai nähty ainoaakaan keihästä
heitettämän muuria mastaau.

Joulukuun 6 päimän ehtoolla, käyskennettessämmc tä-
män hiilvitetyn kauftuugin tiili- ja soraliijillä, sanoiu hiljaa
itsekseni: Kaikki tämä on saatu toimeen torwien soiton
kautta, jolle Jumala lähetti siunauksensa. Jerikon mnurit
eiivät kukistuneet harppujen, huilujen, cymbalien tai urku-
jen siilvelten kautta, ivaan karkeaäiinisen torweu yksinkertais-
ten töriihdystcn kautta. — Tällaista keinoa käytti Herra tu-
kistaessaan tämän syntisen taupuugiu, jota oli ryhtynyt
taittilvaltiasta ivastustamaan. Ia minä sanoin: kun näin
suuria asioita taidettiin saada aikaan siten, että Jumala an-
toi siunauksensa tälle soitannolle, niin marinaan saadaan ai-
kaan sanomattoman suuria asioita siten, että Jumala an-
taa siunauksensa eivankeliumin ihanalle ja suloiselle soitan-
nolle. Jos kaikki se hymä, mitä soitanto on aikaansaanut,
otettaisiin pois maailmasta, niin kolmas osa uskonnosta
luullakseni katoaisi. Äideimme kehtolaulut kaikumat mielii
törmissämme, maitta ne huulet jotta näitä lauluja hyräili-
iviit, jo neljäkymmentä lvnotta sitte omat tomuksi rauenneet,
laulunhyminä linuankirkoissa ja rukonshuoneissa maalla, psal-
mit skottilaisissa kirkoissa, kuorilaulut englantilaisissa kate-
draleissa, urkujen siimeleet, jotka oivat tehneet Händelin,
Haydnin ja Veethomenin nimet kuolemattomiksi, harppujeu
helinä, pyhäkoululaulunnot, jotta maltaamat itse taimaat-



Istuessamme nuotiotulen ääressä joulukuun 6 päimän
ehtoona Jerikon raunioilla ajattelimme mitä sarmesta teh-
tyjen torwien siilveleet olvat taitaneet aikaansaada sekä mi-
ten suuria asioita saatettaisiin toimeenpanna, jos ivaan

Herra lahjoittaa sinnautsensa, ja minä sanoin itsekseni:
Herran palivelijat olvat tehneet ihanan työn, ja Inmata on
lahjoittanut siunauksensa monelle saarnalle, mutta eiköhiiu
olisi hylvii, jos me enemmän kiinnittäisimme huomiotamme
soitantoon! Oi jospa lvanhat »virret wielii tckisiwiit ivoit-
toretkensii halki maailman! Koska Jeriko lvoitiin oinaan-
sarlvista tehtyjen torwien toitotuksen kautta lvalloittaa seit-
semän päiwän kuluttua, niin lvoidaan meidänkin maailma,
jos sitä seitsemän piiimää piiritetään ihanalla emanteliumin
soitolla, lopullisesti lvoittaa Jumalalle. Ei mikään lvastus-
tuksen muuri, ei mikään synnin palatsi, eimät mitkään ju-
malattomuuden mehkeet taida kestää sitä ivoimaa ivastaan,
joka on kristillisellä soitannolla ja laululla. Soitauto kai-
kui maailmaukaikkeuden perustusta laskettaessa, kun koin-
tiihdet weisasimat yhdessä. Soitantoa on olema miimeiueu
kajahdus, kun ylienkelin törmien toitotus on herättämä kuol-
leet. Tulkoon sen täydellinen moima tunnetuksi koko maail-
malle lohdutukseksi, siunaukseksi ja pelastukseksi!

kin ja snurieu seurakuntien ylistysmirret omat tuhausia syn-
nin Jerikonmuuria maahan hajoittaneet.

Silläaikaa kuin ehtoollisateriaa malmistetaan teltis-
siimme, teemme mc kämelymattan Elisan kalmolle, johon
profeetta heitti suolaa, kun mesi oli myrkyllistä ja katkc-
ranmatuista, ja heti »nuuttui mesi hylväumatuisetsi ja mir-
kistälväksi. Ia aina siitä päilvästii saakka olvat iloiset ih-



Aurinko laskeutuu Jerikon kentän taakse ja muut-
taa wuoret cnnbrau, kastanjin ja kullanmärisiksi rinta-
marustuksitsi ja linnoituksiksi; ja kuu, kohotessaan yli mno-
renhnippnjen, näyttää taimaan akkunalta, josta kuolematto-
mat olennot katselemat tätä näyttämöä. Kolme araapialaista
»vartioi nuotiotulta telttini edustalla, ja heidän hiljainen kes-
kustelunsa yön kuluessa minnlle oudolla kielellä enemmän
minua miellyttää kuin häiritsee. Sinä yönä näin uneu,
jota eu koskaan unhota, unen hämitetyn Jerikon raunioilla.
Sen kadonnut komeus oli muuttuminansa entiselleen, ja minä
näin kaupungin sellaisena, kuin se oli silloin, kun Markus
Autonius antoi sen Kleopatralle ja kun Herodes osti sen
tältä. Ia minä kuulin kopinan nopeiden hewosten kamioista,
»vaunujen jyrinän ja hurmaantuneen tatselijajouton riemu-
huudon Jerikon amfiteaatterissa.

misjoukot rientäneet, hypellen kilvellä kilvelle noutamaan
mettä tästä lähteestä, joka on ihanimpia paikkoja näillä
seuduilla.

Ia siellä oli »valkeaa marmoria miheriössii palmu- ja
balsamipuulehdoissa, sankarirunou säkeitä kilveen hakattuina,
basaltin, mustan kuin yö, kirjailtuna aamuruskon lamoin
säteilemillii talleilla kilvillä, harso-ompelnksia niin punaisia,
tuin jos ne olisimat wastitiiän olleet mereen kastellut tais-
telutantereella; kimaltelemilla timanteilla koristettuja pukuja ;

mosaitkitöitii, ivalteita tuin merenwaha aamuauriugon heloit-
taessa; kattomaalauksia, niiu kauniita kuin puoliyöntaimas;
suurehkoja torilirakenuuksia ja rakeunustaiteellista komeutta;
niin hinvciiii telvytmielisyyttä, että kielestämme puuttuu sa-
noja ilmaisemaan sitä, ja sentähden täytyy meidän luuodos-



taa uusi ominainen sana tätä Marten ja kutsua sitä „hero-
dittiseksi".

Kaupungin ympäristö näytti minusta oleman »valkeana
pumpulista, jota Theuiuksen kertomuksen mukaan siellä ker-
ran runsaasti kaslvoi. Minä olin näkeminäni sokeriruoko-
jen, apeisiini-, miiluna- ja tranaattiomenapuiden »viljamat
sadot setä niin tuotsulvia tasmeja, joita aiuoastaan siellä
saattaa taslvaa, »nissä troftiitillinen aurinko suutelee maata.
Ia mieleeni johtui se hetki, kuu Herodes kaiken tämän ko-
meuden keskeltä lähti kaiken maailman tielle, kastien sisa-
rensa Satoinen kohta hänen kuolemansa jälkeen mestautta-
maan etelvilnmät niistä juutalaisista, jotka hän oli kaupun-
kini kuljettanut ja muutamaan sirkukseen salmannut aikomuk-
sessa murhata heitä; ja minä olin kuuleminani sanansaatta-
jan töytäiiwiin näyttämölle ja sanoman: „Herodes on kuol-
lut! Herodes on knollut!" Sitte näin mielä unissani, mi-
ten Jerikon ihanuus katosi, »varjo peitti marjon, hälvitys
seurasi hiimitystä, ja onnettomuus onnettomuutta, kunnes
olin näkemilläni — kenties seurauksena Elisan lähteen liri-
semisestä —^ »vapahduksen lähteiden, awowna syntiä ja saas-
taisuutta »vastaan, syöksymän yli Jerikon lakeuden, jatkaen
juoksuansa yli koko Palestiinan ja sitte yli koko maanpiirin,
kunnes kaikki niiden rannikoilla kasmamat orjantappurat
muuttuilvat kukkasiksi, kaikki erämaat humitarhoiksi, kaikki töl-
lit palatseiksi, kaikki hautausmatkueet morsiussaatoitsi, kaikki
sodissa »vuodatettu meri ihanoiksi ruusuiksi, kaikki huokaukset
ylistysmirsitsi, „Danten Inferno", Danten Dilvina Come-
dia'tsi", kadonnut paratiisi löydetyksi paratiisiksi, kaikki kyy-
neleet kristalleiksi ja kaikki ruostuneet miekat auran luotti-



miksi, ja uuissani olin näkeminäni Jerikon muurien, tör-
mien soidessa, uudestansa kohoaman. Ia jotu kertoi mi-
nulle, että samoin kuin nämä muurit Josuan aikana tukis-
tuimat torwien soidessa, rakennettiin ne nyt uudestaan elvan-
keliumin pasuunan kaikuessa. Vielä olin näkeiviniini erään
miehen liihestylväu majani olvea, ja minä sanoin: „Knka
olet sinä ja mistä tulet?" Mies mastasi: Minä olen
sama samarialainen, josta kuulit puhuttaman majatalossa
Jerusalemin ja Jerikon »välillä, ja joka otti hoidettamak-
sensa ryölvärien käsiin joutuneen miehen, ja nyt olen juuri
palannnt tänne parannettuani »viimeisen onnettoman »vii-
meisen haaman maan päällä." Silloin hyppäsin ylös muo-
teeltaui teltissiini termehtiäkseni häntä, kun samassa uneni
katosi, ja minä huomasin kaiken tämän olleenkin unta, mutta
kumminkin sellaista unta, joka kerran on kääntymä todelli-
suudeksi niin totta kuin Jumala on puhunut totuutta ja
Kristuksen emankeliumi on maailman yleinen lääke. Kuu-
ma olkoon Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niinkuin
alusta on ollut, on nyt ja aina on olema maailmassa lak-
kaamatta. Amen.



>^ v.

Kullllut men ja Illrdllltin wirta.
„tzän rupee muoriin, niin ne snitselvat"

Ps. 104: 32.

Psalmista Daivid kertoo näillä sanoilla jostakin tuli-
muoresta aiman samoin kuin Church puhuu Cotopaksiasta
Ajatelkaammepa jotakin mnorta, joka muosisatoja on ollut
asemillansa liikkumatta, kuu taimaan Herra ojentaa sormensa
sen huippna kohti, ja kohta syöksee lvuoren sisästä paksua
samua ja tulta. „Hiin rupee muoriin, niin ne suitselvat".

Jumala on ainoa olento, joka taitaa järjestää ja tar-
kastaa tulimuoret, ja tuon tuostakin saattaa hän ne liikkee-
sen. Niistä maalauksista, joita me miiine marraskuussa
katselimme maasta taimetun italialaisen taupnngin, Pom-
pejon, rakennusten seiniltä, näkyi, että tämä kanpuuki ei

*) Cotopaksia on 18,880 jalkaa korkea tulinmori Audein muoris-
tossa, Etelii-AmeriikaZsll.



saattanut olla pitkäaikainen. Monine palatseillensa, rehe-
»vine puutarhoinensa jn uhkeine ftylmäinensä oli tämä kau-
punki Vesuivius »vuoren juurella, jonka rinteillä oli lviini-
tarhoja ja »varakkaiden kauppiaiden palatsimaisia asuntoja.
Tässä kaupungissa oli marmoria ja pronssia, keisarillisia
kylpylaitoksia, puutarhoja, suihkulähteitä ja kolosseumi, jonka
lvihkimysjuhlassa 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-
litsemien paheiden tähden. 4 p. elokuuta m. 79 kohosi
musta samupatsas läheisten muorien päälle ja lemisi ym-
päriinsä, sanoo Plinius, jota oli omin silmin sitä näke-
mässä, laajeten yhä lalveainmalle. Lopuksi alkoi siitä sataa
kaupungin päälle hienoa tuhkaa, hohkakimeä ja rikkihaftftoisia
höyryjä. Kohta mirtaili laamaa pitkin katuja, niin että
ainoastaan Harmat ihmiset taisimat Päästä pakoon.

Ei mitään muu tuin malloilleen päässeet maanalai-
sen tulen moimat ole »voinut aikaansaada sitä merkillistä
näkyä, jonka Kuollut meri meille tarjoo. Viime joulu-
kuussa näin minä tämän meren ja maistoin sen katkeraa,
suolaista mettä. Tästä paikasta on kirjoitettu niin paljon
kirjoja, että ne moisimat täyttää kokonaisen kirjaston, ja on

Kaupunki hankaantui siten laaman peittoon, ja nyky-
jään, tuhannen kahdeksan sadan muoden perästä, on muu-
tamia sen asukkaista löydetty laamaan hautaantuneina ja
balsamccraantuneina kanpungin kamalassa hiilvityksessii. Ju-
mala käski tulimuoren tvoimien hämittämiiän tämän ritot-
sellisen kaupungin. „Hiin rupee muoriin, niin ne suitseivat".



koetettu saada tiedettä ja ilmestystä ristiriitaisiksi toisteusa
kanssa. Mutta jos me myönnämme, että Jumala on pan-
nut tulimuoren »voimat liikkeelle, niin tulemme yhteen ai-
noaan johtopäätökseen. Geologia, kemia, geografin, 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 on kirjoittanut. Tie, jota tänään mat-
kustamme, ei ole niin jyrkkä ja senmuoksi emme tarmitse
niin maromasti pysytteleytyä satulassa, mutta seudun luonto
sitä enemmän kiinnittää huomiomme, ja kun helvoset alka-
mat tuntea hajua asfalttijiirmestä tai Kuolleesta merestä
kohoamista höyryistä, olemme »ne »valmiit astumaa»» alas
satulastamme ja raamatuistamme lukemaan niitä tapahtu-
mia, jotka sattuimat sinä ftäitviinä, kun „Herra rupesi muo-
riin, ja ne suitsimat".

Me mattaamme Masadan ohi, missä muuan tama-
limmista tapauksista, mitä te koskaau olette kuulleet kerrot-
taman, tapahtui. Näiden synkkien ja kolkkojen kallioiden kes-
kelle rakensi Herodes linnoituksen. Suuri ryömärijoukko,
jossa oli noin tuhat heukilöii, malloitti sittemmin sen. Kun
Rooman sotajoukot ryntiisimät tälle paikalle ja ryömärit ei-
mät enää »voineet tehdä »vastarintaa, piti näiden päällikkö,
Elcasar, ponteivan puheen, kchoittaen heitä ennemmin kuo-
lemaan kuin antautumaan lvangeiksi. Ensiksi suutelimat
miehet -perheitänsä, jiittimät heille kyynel silmin jäähymäi-
set ja sitte keihäällä lälvistimät heidän sydämensä, jolla la-
moin kaikki mainiot ja lapset tapettiin. Sitte malittiin ar-
lvalla kymmenen miestä^ joiden tuli murhata kaikki muut



miehet, ja kukin mies asettui »vaimonsa ja lastensa ruumii-
den »viereen odottamaan kuolemaansa teloittajainsa keihäistä.
Kun tämä oli tehty, murhasi yksi uiiistä kymmenestä toiset
yhdeksän, ja lviimeiseksi eloon jäänyt teki lopuksi itsemurha».
Kaksi tvaimoa ja wiisi lasta oli piilottautumalla iviilttänyt
tämän kohtalon, ja nämä sitte kertoitvat, miten ne yhdct-
siinsataa kuusikymmentä oli tapettu. Karu ja kolkko luouto
kaslvattaa jäykkiä luonteita, hywiä tai pahoja. Melkein
kaikki suuret lvaltiomiehet, suuret pahantekijät ja suuret teu-
rastajat olvat syntyueet ja kaswaneet »vuoristoissa. Suuria,
mahtcnvia neroja syntyy hartvoin tai ei loskaan tasangoilla.
Ne ihmiset, jotka paisumat kuuluisiksi joko hylvän tai pahau
palmeluksessa, omat talvallisesti syntyneet muoristoissa.

Tulkaa mutaamme, kun me simuutamme Masadan,
missä mainittu hirmuniiytelmii tapahtui, ja menkäämme
jonkun matkaa siitä eteenpäin, kunnes tuulemme suolatitei-
den narstaman hemosten astuessa. Te olette joutuneet sille
paikalle maailmaa, jota Jumala on enimmin hylkinyt maan
päällä. Te, jotka tähän saakka olette kuivailleet meri- tai
järmi-sanalla tarkoitettawan jotakin lumoaivau miehiittämää
paikkaa luonnossa, jotakin suurta helmeä, jonka rakas Ju-
mala on laskenut marjotkaan laakson helmaan, muuttakaa
mielipiteenne jiirivestä ja katselkaa tätä Meden pintaa, jota
raamattu kutsuu suolaiseksi mereksi ja losefus asfaltti-
mereksi. Muulienajajat ottamat helvoset hoitoonsa siksi ajaksi,
kun me menemme rannalle ottamaan kädellemme muutamia
pisaroita tätä mettä, joka on sekoitusta rikistä ja pihkasta,
ja on kuusi kertaa suolaisempaa kuin Atlantin meren mesi,
jossa on suolaa neljä prosenttia, luu sitä mastoin tässä on



kuusikolmattll ja neljännes prosenttia suolaa. Sir-i-kolin
järtvi Indiassll on korkein järmi maailmassa. Kuollut meri,
jonka rannalla me nyt olemme, on alhaisin. Siitä ei mesi
pääse juoksemaau mihinkään muuhuu järiveen, aiman yksin-
kertaisesti siitä syystä, että mesi ei taida »valua muoren
rinnettä ylöspäin. Se nielee lordaninmirran medet näyt-
tämättä miihiiäkään kiitollisuuttansa ja tekemättä koskaan
tiliä siitä, minne ne kaksikymmentä miljoonaa kannua Mettä
joutuu, jonka se »vuosittain saa tästä pyhästä joesta. Se
mastaanottaa puiden oksat ja pölkyt, joita Joroani tuo
muassaan, himuttelee ne- tvuoripihkalla ja jättää ne sitte
rannikoille ja kareille mätiinemääu.

Vesi Callihoen kuuluista lähteistä lähellä suolaisen
»ucren rantaa, joissa kuningas Herodes kiimi kylpemässä
sairautensa tähden, myrkyttyy kohta, knn se maluu tähän
mereen. Ei ainoaakaan kalaa uiskentele siinä, eikä ainoaa-
kaan hyönteistä oleskele sen pinnalla. Se kammoo kaikkea
eloa, ja jos yrittäisitte uida siinä, niin te ihmeteltämän
nopeasti tohoisitte meden pinnalle, aiman tuin meri tahtoisisauoa: »me emme sumaitse olleutaan eloa täällä, maan me
pidämme parempaua kuolon". Ne jotka koettamat kaalata
tässä meressä tai sukeltaa siinä, hyökkiiiitvät siitä ylös mel-
kein mielipuolina, aimankuin satakunta ampiaista olisi heitä
pistänyt, ja turivonnein huulin ja silmäluomin tämän ih-
meellisen meden koskettamisesta. Tämän meren pinnalla
emme koskaan saa ihailla sitä miehättämää näkyä, jota ta-
tvallisesti muut meret tarjoomat. Gasellit ja muorikauriit,
jotta oleskelemat läheisillä kukkuloilla, kurjet ja metsähanhet,
jotka lentiimiit sen yli — sillä mastoin Manhan tarun leu-



täivät liuuut huoletta Kuolleen meren yli — ja arabialai-
set helvoset, joilla me ratsastamme, eimät juo tätä katkeraa
sekoitusta, maikka ne olisimat janoon nääntymässä. Paksu
usma on melkein aina sen päällä aiman kuiu tuomiou siipi
lcmitettynä yli hätvitytsen meren.

Näillä seuduilla oli muinon Syricin neljä suurta kau-
punkia: Sodom, Gomorra, Adma ja Zeboim. Raamattu
kertoo, että ne hämitettiin rikki- ja tulisateen kautta, sitte
kuu ne olimat täyttäneet pahuuden pikarin ääriään myöten.
„Se on mahdotonta", kuulen jonkun sanoman, „aiwan sel-
lväiihiin on, että näillä seuduilla on ollut suolaa, rikkiä ja
muoripihkaa jo ammoisia aikoja sitä ennen". Niin onkin ol-
lut. Raamattu sanoo samoin. „ Siispä", sanoo joku, joka
tahtoo saada raamattua ja tiedettä ristiriitaisiksi toistensa
kanssa, „ei teillä ole syytä »väittää, että kaupungit omat
tuli- ja rikkisateen kautta hämitctyt, kosta niitä molem-
pia aineksia oli siellä jo kauman ennen tuin hiimitys
tapahtuikaan". Tähän »vastaan minä, että tulimuoren lvoi-
mat altoilvat rajnta ja sen puhkeaminen tapahtni. Kaupun-
git olimat rakennetut helposti syttymistä aineista. Sami-
ruukin asemesta oli käytetty tulenottaivaa muoripihkaa, ja
samalla aineella olimat muuritkin simutut. Kaupungit oli-
mat luultamasti muoren rinteille rakennetut. Siinä upeili-
limat ue, kukoistaen synneissään ja kerskaten irstaisuudes-
taau aiman kuin neljä maallista helmettiii. Muutamana
päilvänä alkoi siellä kuulna maanalaista jyrähtelemistä.
„Mitä tämä merkitsee?" hnndahtimat peljästyneet asukkaat.
Mann perustukset altoilvat horjua. Tulimuori, jonka sisus-
tassa oli aikakausien kuluessa tuli riehunut, puhkesi luma-



Ei mitään tieteen haara ole niin paljon tuottanut le-
»vottomuutta raamatun-ustomaisille kuin geologia, sillä jos
maakerrokset todistaisimat toisin kuin raamattu, niin täy-
tyisi Mooseksen kertomuksinensa lväistyii syrjään. Mutta
kaikkien tapahtumain laita on samoin kuiu Kuolleeu meren-
tin — Herran sana luonnossa ja Herran sana raamatussa
omat täydellisimmässä sopusoinnussa. Tiede raitvaa tiensä
maan allekin ja löytää sen sisustassa jäännöksiä kasmitun-
nasta, ja raamattu sanoo meille, että kaslvit luotiin ensiksi.
Tiede sanoo, että meren elukat luotiin ensiksi ja sitte masta
»naaelukat, ja raamattu sanoo samalla tamoin. "Senjälkeen
ilmeni ihminen", sanoo tiede, ja raamattu on siinä yhtä
mieltä. Tiede tunkeutuu Kuolleen meren sekä sen läheisten
seutujeu läpi ja näkee tulen tekemät ivaitututset setä suuret
rittipaljoudet ja puhuu ihmeellisestä maanmuodostutsesta.
„Niin", mustaa raamattu, „Mooses kirjoitti »vuosituhansia
takaperin, että Herra antoi sataa tulta ja rikkiä taimaasta
Sodoman ja Goinorran päälle, ja Damid kirjoitti, että „hiin

Inu käskystä, sytytti jn räjäytti kaupungit ilmaan ja jään-
nökset syöksi pohjattomaan symyyteen. Ia muutamassa tuo-
kiossa oli maau asema muuttunut; missä ennen oli ollut
mäki, siihen muodostui uyt laakso, ja komeutta, loistoa ja
syutiii seurasi uyt turmiollinen hiilvitys. Tulilvuori kiidätti
hehkumalla lapiollansa nämä kaupungit ilmaan. Ennen tn-
lenfturtausta olimat kaupungit suolan ja rikin päällä,
maan jälteen sen olimat ne suolan ja rikin alla. Tieteellä
on oikein. Ilmoituksella on oikein. „Hiin rupee muoriin,
niin ne snitselvat".



Tekstimme ilmaisee, että Jumala tunnustelee tulilvuo-
ria sormensa nenällä eikä koko kätensä lvoimalla. Etna,
Stromboli ja Vesumius »vapisemat hänen jalkainsa juuressa
tuin peljästynyt koira metsämiehen Main juuressa. Nämä
maanalaiset purkaukset eimät ole Pluton mallassa, niinkuin man-
hat luutimat; ne omat Jumalan mallassa. Humboldtin lastuu
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-
riitkaa noin seitsemän tvuotta sitte, oli tulimuorien tvaitut-
tama, jotta pyrkimät purkautumaan läpi kallioiden. Ne näyt-
tämät oleman säästetyt erityisten syntein rangaistukseksi,
ja Jumalan käskystä puhkeamat ne riehumaan. Ne seitse-
män kaupunkia, jotka tulimnoret omat hiiivittäneet maan
päältä, olimat kuuluisat erityisistä synneistäusii. Kemytmie-
lisyys kietoi synkkään »vaippaansa Pompejon, Herculanumin,

Eräänä aamuna kello »viiden aikana tuli muuan her-
rasmies »valkeaan huoneeseen Vashingtonissa, saadaksensa
edellä tehdyn sopimuksen mukaan puhutella presidentti Lin-
colnia. Mies, joka oli tullut miisitoista minuuttia aikai-
semmin määrättyä aikaa, kysyi muutamalta otvenmartijalta,
ketä »viereisessä huoneessa oli, kun sieltä kuului joku ääui.
„Siellii ou presidentti", mastasi tämä. „Onko siellä muita
hänen kanssansa?" „Ei, herrani, hän lukee yksinänsä raa-
mattua; joka aamu neljän ja miiden Malilla on hänellä ta-
pana lukea pyhää raamattua".

rupee muoriin, niin ne suitsemat". Tähän nähden luuleu
oleman parasta Pysyä raamatun totuuksissa.



Stadien, Adman, Zeboim'in, Sodoman ja Gomorran. Jos
meidän ameriikkalaiset kaupunkimme eimät lakkaa kewytmieli-
syydestänsä, jos epäsiweellisyyttä, ilmaantutoonpa se sitte
korkeammissa tai alhaisemmissa luokissa, sen sijaan kuin
sitä nyt pidetään pilantekona, ei rumeta katsomaa rikokseksi,
jos koristeltu irstaisuus yhä saa löytää tiensä meidän kotei-
himme, jos epäsilveellistä kirjallisuutta ei poisteta kirjakau-
poistamme ja kodeistamme, niin on Jumala kerran sallima
näiden maanalaisten monnien puhjeta raimoomaan. Ia
minä sanon näille Ameriikan kaupungeille, että helpompi
on Sodomalle ja Gomorralle tuomiopäiiviinä tuin teille,
tultoonpa sitte tämä piiiivä tänä muosisatana tai »viimei-
senä maailman olemassaolon aikakautena. Tulimuorien
lvoimat omat jo liitteessä, mutta Jumala on armossansa
tähän saakka pidättänyt ne maan sisustassa. Muistakaamme
sen lvuoksi, että kaikellaisen epäsimeellisyyden tähden, ilmaan-
tukoonpa se matelemaisena sairaalassa tai korskeana hienoissa
asunnoissa, näyttäytyköönpä se maalenneessa saalissa kirk-
kaasti malaistuilla kaduilla tai olkoonpa se kätkettynä kal-
liilla kimillii koristettuun pukuun, on aina joku tulimuori
malmiina, ja tämä tulimuori saattaa puhjeta joko yksityi-
sessä tai yhteiskunnallisessa elämässä raimoomaan, tai
myöskin saattaa se puhjeta maan sisustasta ja tuottaa sa-
mallaisen hämityksen kuin se teki Kuolleen meren rannalla
olemille kaupungeille. „Hän rupee muoriin, niin ne suit-
seivat".

Multa rahtimiehemme oli iloinen, kun »vihdoinkin olim-
me kylliksemme katselleet tätä tnlimuorista seutua Palestinassa,
ja hän sai kiinnittää satulaivyöt hemosiin, jotka hirnuen ja



korskuen odottimat päästäkseen jatkamaan matkaa. Me suun-
tasimme nyt matkamme Jordania kohti, jonkarannalle otak-
suimme saapumamme parin tunnin kulnttua. Tiellä koh-
taamme beduineja, joiden tuimille kasmojenjuonteille kohosi
hymy, kun me terivehdimme heitä sanoilla Balaain
Konin. — „rauha olkoon teille", ja joskus olimme Heidin»
hymyilystään kahden maiheella, oliko se seurauksena heidän
ilostansa nähdä meitä maito meidän murteellisesta araapian-
tielen lausumisesta. Nämä beduinit omat ihmeellistä sutun.
Heissä on yhtyneenä raakuus ja simeys, pelkuruus ja ur-
hoollisuus, julmuus ja jalomielisyys. Kun muucm joukkue
näitä kohtasi sitä seuruetta, jossa mih Vhately matkusti, ja
kun he aikoimat ryöstää matkustajan» rahalompakot ja ken-
ties heidän henkensäkin, otti tämä nainen, istuessani» heivo-sen selässä, esille muistoonpnnokirjnnsa jn kynänsä setä al-
koi kutvata näitä »voroja, ja silloin rosmot, nähdessään tä-
män , piirustuksen, luutimat sitä ylenluonuolliseksi teoksi ja
lähtimiit kohta pakoon. Kristillinen naisellisuus ja miehuus
saattaa »voittaa kaikki. Kuu Martti Lutherukselle kerrottiin,
että herttua Irjö aikoi hauet tappaa, jos hän maan tulee
Leipzigiin, mastasi hän: „Minä menen sittekin Leipzigiin,
maikka herttuoita satamalla sataisi yhdeksän päilväii".

Nyt tulemme muutamaan seutuun, missä muoren muo-
dostukset »vilvahtamat tuomiokirkkoihin alttareillensa, pyllväi-
nensii, taarinensa, tnorinensa ja saarnastuolillensa, kokonai-
suudessaan ilmaisten sellaista rakennnstaidetta, jota ei suin-
kaan taideta sanoa sattuman synnyttämiiksi. Kenties Ju-
mala seutähden, että häu niin suuresti rakastaa seurakun-
taa, on jylhään Mlomstonc puistoon, Josemite laaksoon,



Smeitsiin ja Palestiinaan rakentanut näitä luonnon ihania
temppeliä. Ia kukapa tietää eikö näkymättömät henget jos-
kus »vietä jumalanpallvelustansa niissä. „Kosta saamme
nähdä Jordanin?" kysyin rahtimieheltämme. Koko ajan
olimme me »varuillamme ja tirkistelimme tamaristi- ja sa-
lamapuiden »välitse saadaksemme nähdä milahduksenkaan
maailmaan pyhimmästä joesta. Mississippi on leiviämpi,
Ohionmirta on symempi, Amatsoninmirta on piteinpi, Hud-son jnotsee 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
»virtojen kuningatar ja kulkee helmillä koristettuna hopea-
suonena läpi raamatun, ja ennenkuin yön marjot lankeeivat
maahan saamme me sen rannoilla kohdata Eliaan, Elisan,
Damidin, Jakobin, Johanneksen ja Jesuksen.

Vihdoinkin näin »vilahduksen jostakin joesta, ja minä
sauoiu: „MM on tuo?" „Se on Jordan", sain »vastauk-
seksi. Ia läpi koko matkueen, johon oli liittynyt muita py-
hiinwaeltajia Aineriikasta, Euroopasta ja Aasiasta taitui-
mat sanat: „lordan! Jordan!" Tuhannet pyhissätiiwijiit
omat meisanneet sen rannoilla ja kylpeneet sen medessä.
Moni on kastellut pukunsa sen aalloissa, määntänyt »veden
pois ja »vieilyt puluun kotiinsa kuolinpulvutseusa. Se on
mätemä mirta ja juoksee eteenpäin aimankuin se kiiruhtaisi
kertomaan historiaansa. Se on hukuttauut monta tutkijaa
ja monta tuimaa pirstaleiksi hajoittanut. Luutnantti Moli-
neux/in kuparilla päällystetty wenhe musertui säpäleiksi sen



Tämä sama mirta jakaantui muinoin, niin että taksi-
miljoonaa israelilaista sai kuimin jaloin kulkea seu yli.
Tässä »virrassa myös syyrialaineu sotapäällikkö peseytyi
seitsemän kertaa ja parani siten spitalitaudistausa, autaen
tällä tamoin kaikille aikakausille sen opetuksen, että »vesi on
äärettömän suuresta armosta termeyden hoidolle. Täällä
myös muutamat jumaluusopin oppilaat Elisan aikana kaa-
toilvat puita kouluhuoneeu rakentamiseksi, kun muutamalta
nuorukaiselta kirmes kimposi »virtaan. Nuorukainen malitti
tätä profeetalle, ei juuri »vahingon tähden, maan sentähden
että kirmes ci ollut hänen omansa ja huudahti: „woi, mi-
nun herrani, senkin minä olen lainaksi ottanut!" Profeetta
heitti silloin ftuupalasen »virtaan, ja huolimatta vainolaista
kohosi kirmes meden pinnalle ja uiskenteli siinä kuin korkki,
kunnes nuorukainen otti sen pois. Sillä kertaa tehtiin ih-
metyö sitä Marten, että mainittu henkilö saisi tilaisuudeu

kareihin. Ainoastaan eräs luutnantti Lynch on onnistunut
kulkemaan »venheellänsä tämän »virran toisesta päästä toi-
seen. Siihen aikaan muotta, kun lumi sulaa Libanonilta,
on Jordanin mirta yhtä lväkemä kuin Conemaugh oli sil-
loin, kun lohnstownin kaupunki hukkui, ja metsiinpedot, jotka
silloin sattumat sen läheisyyteen, pakenemat »vuorille, ja Je-
remian sanat toteentumat: „Katso häu tulee niinkuin jalo-
peura ylpiiistii Jordanista". Ei mikään mirta ole niin epä-
säännöllinen kuin tämä, sillä se kiertelee kaikenmoisiin suun-
tiin ja kulkee kaksisataa (engl.) penikulmaa kuudenkymmenen
penikulman sijaan, jos se kulkisi suoraan. Tämä mirta yh-
distää Kuolleen meren Galilean meren kanssa eikä koskaan
ole niin ruma ylkä koskettanut niin ihanan morsiamen kättä.



jättää lainaamansa kalun takaisin, ja tämä ihmetyö pysyy
nuhteena kaikkina aikoina sellaisille ihmisille, jotka lainaamat
eiwiitkii koskaan suorita lainaansa takaisin. Sellainen paha
tapa onkin niin juurtunut moneen ihmiseen, että olisipa oi-
kein ihme, jos he sen hyljäisitviit. Puheena oleman joen
rannalta meni Elias tulisissa Maunuissa taitvaasen, näyt-
täen meille, että itse elementitkin omat hylviin ihmisen pal-
melutsessa, ja että Jumalan lapsen ei koskaan tarmitse mi-
tään peljätä, sillä koska turmiollisin kaikista elementeistä
sinä ftäimänä »nuodosti Maunut poismenemälle pyhimykselle,
miu ei suinkaan mikään tässä maailmassa moi »vahingoittaa
sitä, jota rakastaa ja pelkää Herraa. Minä olen iloinen
siitä, että Eliaan Maunut eimät olleet puusta, kristallista tai
muusta aineesta tehdyt, maan tulesta, jakumminkaan ei hiin
tanvinnut edes miuhkaakaan täyttää »vilpoittautuatseen. Se
oli ikuisesti muistettama tapahtuma, kun hän Jordanin leh-
temiltii rannoilta istahti tulisiin »vaunuihin, tarttui käsin tn-
lisiin ohjaksiin ja suuntasi korskuivat heivoset taimaan alvo-
naisia portteja kohti. Näin ohjaamat ivaikeimmat koettele-
mukset meitä lähemmäksi tailvaallista kotia. Vaino» tnli
kohottaa meidät mnrhciden maailmasta »valon ja riemun
maahan. Katsokaamme mc »vaan ohjaksiin tarttuessamme,
että me matkustamme ylös Jumalan tykö eikä Kuollutta
merta kohti. Kuu Latimer ja Ridley heittimiit henkeusä
polttoromiolla, tiitimät he tulisissa mummissa taimaasen.
Kun ystämäni P. P. Blih, elvanteelinen »virrentetijä kuoli-
aaksi kiinventyi rautatienonnettomuudessa Asthabulan sillalla,
sauoiu miuä: „toinen Elias on matkustanut tulisissa Mau-

nuissa taimaasen".



Tämä »virta on kasteen mirta. Jesus kastettiin siinä,
ja Johannes kastoi siinä useita tuhansia. Astuimatko näissä
tilaisuuksissa kastettama ja kastaja wirtaan, ja waloiko kas-
taja kastettaman päätä medellä mai upotettiinko kastettama het-
kiseksi umpenksiin »virtaan, omat asioita, joita en tahdo toetella-
taan selittää. Vaikka en liikutuksetta saata ajatella sitä seik-
kaa, että tvanhcmpani minun pienenä ollessani tantoimat mi-
nut kastemaljan ääreen Sommermillen lvanhassa kokoushuo-
neessa ja sitoutuitvat minun puolestani pyhiin lvelmollisuut-
siin, tulee minun nyt puhua toisenlaatuisesta kastamisesta,
joka toimitettiin Jordanin »virrassa eräänä ehtoona ttmme
joulukuussa, ja nyt kerron ensi terran sen yksityiskohdista.

Se oli erittäin juhlallinen kohtaus. Eräs matkakump-
palini tuli sinä päimänii luokseni ja sanoi minulle, että eräs
nuorukainen, joka malmisteleutui saarnalvirkaan, toilvoi mi-
nun kastamaan hänet Jordanin »virrassa. Minä tieduste-
lin kaikin tatvoin hänen »vilpittömyyttänsä ja uskoansa, ja
tarkasta tuttistelemutsesta hamaitsin, että hän oli mahdolli-
nen ja otollinen tastetotelas. Arabialaisilta pallvelijoiltamme
saimme taksi pukua, jotka olimat melkein samankaltaisia knin
Ameriikassa on tapana käyttää kasteentoimitnksissa. Kosta
meitä oli suurempi seurue eri kansakuntiin knululvia henki-
löitä koolla, kirjoitutin minä tyttärelläni muutamia »värs-
syjä paperille ja kohta oli meillä tarpeelliuen määrä kopioita,
uiin että kaikki taisimat ottaa osaa laulamiseen. Oppaamme
lähetti muutaman paikallisia oloja tunteman henkilön Mir-
iam» näyttämään meille wirran sylvyyttä ja nopeutta sekä
someliainta paikkaa kasteen toimittamiselle. Sitte luin raa-
matun kertomukset kasteentoimituksista tässä »virrassa ja



rukoilin hänen läsnäoloansa, jonka pään päälle kerran kyyh-
kynen laskeutui alas lordauiu ivirran rauualla. laastues-
saui kastckokelaan kanssa meteen, iveisasimat rauualla olemat
heleällä äiiuellä paperille kirjoituttamaani »virttä.

Nyt olimme tnlleet keskelle mirtaa. Kastekokelas su-
kelsi meteen ja kohosi jälleen ylös, minuu kastaessani häutä
Isäu, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kastetta toimitet-
taessa tiimi sielmmme läpi sellainen pyhän liikutuksen lvir-
taus, jota luultaivasti emme koskaan saa tuntea, ennen kuiu
astumme siihen Jordanin mirtaan, joka eroittaa maan tai-
maasta. Omatko nämä medet symät? Omatko ne mirrat
»väke»vät? Samapa se, kuuhan maan lesns on kanssamme.
Istämät tällä puolella seuraaivat meitä rautaau. Istämät
toisella rauualla näkemät meidän maalle nouseman. Katso,
he tulemat alas miikilöiltii terlvehlimään meitä. Me tuu-
llemme hymin heidän tutut askeleensa. Me erottamme hel-
posti heidän äiiueusä. Ranualta toiselle terlvehdimme me

heitä kyynelsilmin, ja he terlvehtimät »neitä palmut käsissä.
He sanomat meille: „Olethan sinä minun isäni!" „Olet-
han sinä minun äitini!" Ia me mastaamme heille: „Olet-
han sinä minun lemmityiseni!" He omat lähellä meitä ja
mirta on kapea, joka eroittaa meidät toisistamme.



VI.

Mlltarhllnhoito ja mesilailokset
MeMnllslll.

„Minä tein snuria kappaleita, minä
rakensin huoneita, istutin wiinapuita. Minä
tein itselleni kryytimaita ja iloisia puutar-
hoja ja istutin niihin kaitlinaisia hedel-mällistä puita. Minä tein itselleni west-
lammikoita, lastaalseni wiheriäisten pui-
den metsää".

Saarn. 2: 4—6.

Otaksukaamme olemamme muutamaua temätaamuua
enueu suurustaa Jerusalemissa. Eräs kuningas istuu lumi-
malteassa pumussaan tultahclaisessa »vauuussa, jota kahdek-san huimaa, loistamien loimien peittämää hemosta metiiä.
Tunlen nopeudella tiitiimät hemoset, rykmentti jousimiehiä
seuraa jälestä ratsain, kullattuine jousinensa ja nuolinensa,
joiden teräksiset kärjet »välkkyivät auringonivalossa. Kii-
reestä kantapäähän omat joutsimiehct puetetut tyriliiiseen
purppuraa»». Heidäu mustiin hiuksiinsa on riputeltu kulta-
tuhkaa, ja kaikki tiitiiwiit he eteenpäin täydessä nelisessii, oh-



jnkset höllällänsä helvosten harjoilla, ja »ne kuulemme ruos-
tanroisteen setä melun iloisesta seurueesta, jota näin jatkaa
matkaausa penikulman toisensa jälkeen. Kenen on sitte tämä
seurue? Se ou kuningas Salomon, joka ennen aamiaista
tekee huivimatkan Jerusalemista puutarhoihinsa, puistoihiusa
ja lvesisäiliöillensä kuuden (cngl.) peninkulman päähän Hebro-
niin inenetviiä tletii. Suuri ero ou tämän huivimatkan ja
meidän matkustuksemme Malilla, jouka teimme eräänä aamuna
lviime joulukuussa. Meidän täytyi lähettää Maunumme ta-
kaisin noutamaan walokuwauskoneitamme, jotta olimme un-
hottaneet jiilellemme, ja sen muotsi sain nyt tulten jatkaisi»»
Salomon lammikoille, Jerusalemin »vanhoille »vesilaitoksille
ja kuninkaan puutarhoihin, jotka perustettiin kolme tuhatta
»vuotta sitte. Me kuljemme useampia kertoja mesijohdon yli
ja tulemme lvihdoiu kolmelle suurelle mesisiiiliölle, jotka Sa-
lomo rakensi kolme tuhatta muotto. takaperin, kootakseen nii-
hin muorilta »valumaa mettä ja sitte johdattaakseen sitä Je-
rusalemiin. Tämä mesi ei ollut aijottu ainoastaan sam-
muttamaan asukkaiden janoa, »vaan myöskin kostuttamaan
niitä »verrattoman ihanoita puutarhoja, jotka runsaissa mii-
riuivimahdutsissaan lemittimiit suloista lemuansa ympäris-
töille, sillä Salomo oli aitansa suuriu puutarhuri, tasmi-
ja lintutieteilijä, raha- ja tiedemies.

Me kiipeemme harmaita kallioita ylös ja tulemme en-
siksi niille kolmelle »vesisäiliölle, jotka omat rakennetnt kol-
melle toistensa päällä olemalle penkereelle ja niin muodos-
tetut, että ylhäällä lähteistä kokoontunut mesi saa juosta
säiliöstä toiseen. Ennen kuin mesi on ehtinyt ivatun leru-



Nämä ivesisinliöt ilmaisemat merkillistä rakennustai-
toa muuraustyön alalla. Valkea sementti, joka liittää timi-
möhtälcet toisiinsa, on samankaltaista tänään kuiu se oli
kolmetuhatta tvuotta takaperin, knn työ »valmistui. Miu
säiliö on 380 jalkaa pitkä ja 229 jalkaa leweä, toinen 423
jalkaa pitkä ja 160 jalkaa lemeä ja alin 589 jalkaa pitkä
ja 169 jalkaa leweä, laitti tylliksi sywiii, lelveitii ja lujia
kanuattamaan maikka maltameriä purjehtiman höyrylaiman.

salemin mesijohtoou, ou se liiftikiiyuyt kolmeu puhdistustoi-
men ja on nyt yhtä puhdasta tuin pillvistiitiu alastullessacm.

Katsellessamme tänä joulukuu»» aamuna meden juoksua
säiliöstä toiseen, saatoimme helposti oimaltaa, miten, »ver-
rattoman ihanat ja komeat nämä puutarhat omat olleet, ja
»ne olimme näkeminämme Salomon palatsissansa kirjoitta-
man „torteaa meisuansa" ja „saarnajakirjaausa", jotka olvat
eläminä kumauksina siitä, mitä hän aamuisin on puutar-
hoissaan nähnyt, sillä hän mainitsee niissä meloneja, apri-
toseja, miinirypäleitä, granaattiomenoita, miitnnia, nardusta,
talmusta, kamferia, „omenapuita metsäpuiden seassa", ku-
koistamaa mandelipuutll, suitsutusta ja myrhaa, ja hän tu-
lvailee Kristuksen käyskentelemiin yrttitarhassansa kooten ruu-
suja ja mainitsee hänen silmänsä oleman niinkuin kyyhky-
läisen silmät ja hänen äänensä niinkuin metsäkyyhkysen.
Kun Salomo näytti Saban kuninkaattarelle taiten tämän
ihanuuden, sanoo raamattu että kuningatar „tuli liki hen-
gettömäksi" *). Hän jontui hämilleen.

5) Niinkuin sanat owat suomennetut 1 Kun. 10: 5.



Mutta kaikki tämä komeus ei saattauut tehdä Salo-
moa onnelliseksi. Kerran kotia tultuansa aamn-ajelnltaan,
kun hemoset mielii höyrysimät ajosta ja ennenkuin tallimes-
tari oli ehtinyt riisua mitä kullatuista »valjaista, kirjoitti
hiin nämät muistcttamat sanat, jotka seuraamat raa»uatussa
mainitsemaini tekstisauojeni jälkeen: „ja katso se oli kaikki
tnrhuus ja hengen maima, ja auringon alla ei ole mitään
muuta". Toisin sanoen: siitä ei ole todellista hyötyä. Suo-
koon Jumala, että me kaikki oimaltaistmme, että tämä
maailma ei taida lahjoittaa mitään tosi-onnea! Marseil-
lessa on eräs suuri komea palatsi »viehättämällä paikalla
ihauoidcu puutarhojen keskellä. Se on lumoawimpia sen^
tuja »nam» päällä; mutta paikan omistaja itse on upfto-
sokea, ja hänelle siis tämä ihannus ei ole mistään merki-
tyksestä. Tämäkin on todistuksena siitä, että ulkonaineu
loisto ja komeus ci taida antaa minkäänlaista mielihymiiä
ja tyydytystä nlumiillisesti tai henkisesti sokealle ihmiselle.
Tarn kertoo, että kun Itämaan tietäjät tähden johdattamina
olimat matkalla Betlehemiin, katosi tämä tähti kerran hei-
dän näkymistänsä, ja he aiman lohduttomina snrullisesta
tilastansa saapuimat eräälle lähteelle. Ia kun he tatsahti-
lvat liihteesen, nätilvät he tähden tumastuman medessä, ja
tästä rohkaistuna saattoilvat he jatkaa matkaansa. Samalla
lamoin olen hnomannut, että kun maallinen loisto ja to^
meus ci taida antaa sydämelle rauhaa, olvat Jumalan armo-
liihteet, joissa me taidamme löytää lohdutusta, aiman luhel-
liimme ja tässä pelastuksen lähteessä tumastuu kirkkain tähti,
mikä koskaan on tuikkanut amaruudessa.



Vaitta ainoastaan rauuiot omat jälelläSalomon puis-
toista, tasmaa siellä tuiteutin sellaisia kukkasia, joita ei mis-
sään munalla Pyhällä maalla talvata. Miten on tämä seli-
tettiilvä? — Salomo lähetti laimojansa kaikkiin maihin ja
tnotti kaikellaista kukkasia, jotka hän istutti puutarhoihinsa,
ja nämä harivinaiset kukkaset johtamat alkuusa mistä kukka-
sista, joita hän sinne tuotti lvieraista maista. Kristitty
israelilainen Mehnllam ou aiman äskettäin omalla taulal-
lansa kaimelemalla sitä seutua, missä kuuinkaalliset puutar-
hat muinoin olimat, todistanut, että maa siellä on yhtä he-
delmällistä kahdeksantoista »vnosisataa jälteen Kristuksen,
kuin se oli Salomonkin aikana. Kerran mielii on Pales-
tiina tuottama ihanimpia kukkasia, komeimpia puita ja run-
saimpia hedelmiä.

Viime aitojen matkustajat pyhällä maalla kertomat,
että melkein koko Palestiina on kallioista ja kimikkomaata,
ja että tämä seikka on lvoittamattomana esteenä sen tule-
malle »viljelykselle. Mutta jos kertojat olisimat tarkemmin
tntkincet näitä kallioita ja kitviä, niin olisimat he huoman-
neet, että ne omat suureksi osaksi rapaautuneet ja että pal-
jon soraa on sekoittunut maahan. Ia suuri» osa näistä

kalkkikerroksista on talttikimeä, joka tässä maassa tekee sa-
man tehtämiin kuin mitä ameriikkalainen tai englantilainen
maanlviljelijii tekee tiluksillensa »vetämällä niille suurilla tus-
tauuuksilla ja suurella maimalla kuormittain kalkkia, jota
hän sitte lemittää pelloillensa lannoittaaksecn niitä. Myrs-
kyt, talmet ja ankara kesiinhelle liuottaa ja murentaa kalliot
»vähitellen ja »valmistaa Palestiinan ja Synan tasmatta-



maan yhtä runsaita satoja kuin ne, mitkä kasmamcit Vesl-
chesterin, Nem-lortin, Lantasterin, Pensylmanian, Nelv
Jerseyn, Minnesotan, Vistonsinin, Marylandin ja Kali-
fornian wiljawilla mainioilla ja puutarhoissa. Kartoitettu,
koon turkkilainen pois ja tulkoon kristitty maltio sen sijaan ;

hämitettälöön mnhamettilaisuus eftäjumalanpalmcluksillellsa
ja pystyttäköön kristinoppi alttareitansa sen sijaan,
tekisimiit lvesipurot »»»aan Danista Bersebaan saakka yhtä
hedelmälliseksi ja hymänhajulliseksi kuiu se oli sinä aamuna,
kuu kuningas mutkisti huivipuistoihinsa sellaisella kiiruulla
ja niin loistamapnkuisen ratsujoukon seuraamana, että ta-
paus muistutti tuuliaispäätä, jota seuraa ankara myrsky.

Katsellessani tätä »vesijohtoa Palestiinassa, tätä mer-
killistä näytettä manhan ajan muuraustyöstä, joka on seit-
semän jalkaa symä ja kaksi jalkaa lemeii ja paikoittain kul-
kee lujien kallioiden läpi, »vesijohtoa, joka on täyttänyt tar-
koituksensa kymmenen penikulmau matkalla, ennenkuin se
yhtyy mainittuihiu kolmeen säiliöön, siten kooten ivirkistci-
»viin »varastonsa ja »vieden sen sunreen Jerusalemin kau-
punkiin, täyttäen temppelin maskimeren, palatsin kylpyam-
meet sekä Siloan, Hezekian ja Betesdan lammikot, huomaau
minä, että meidän lvuosisadallamme ei ole mitään yksin-
oikeutta maailmau ihmetöihin sekä että meidän oikullisen
aikakautemme tulisi hiukan kääriä purjeitansa ylpeiiltii aluk-
sellaan, muistaen esim. miten maikeaa on meidän aika-
namme saada muuraustöitämme sellaisiksi, että ne kestiiisi-
iviit miittäkäänkymmcutä »vuotta, puhumattakaan nyt kol-
mesta tnhannesta muodesta; ja että ei mitkiiiiu uykyajan



koneet taida nostaa sellaisia kilvimöhkiileitä kuin ne, jotka
omat päälletysten korkealla Baalbekin ympärillä olemassa
mnurissa; että kirjapainotaito, jonka sanotaan oleman keksi-
tyn »viimeisinä muosisatoina, oli kiinalaisten keskuudessa
tunnettu jo neljätoista muosisataa takaperin; että meidän
pikajuniamme, jotka salaman nopeudella kiitämiit eteenpäin
keskellä yötiikin, ennusti jo profeetta Nahum kirjoittaessaan:
„Rattac»t mierimät kaduilla ja tolisemat tujilla; he mältty-
lvät niinkuin tulisoitto ja juoksemat niinkuin vitkaisen lei-
maus"; että siihkölantaa jo Job eunusti kun hän kirjoitti
raamattltuu: „Taidatko lähettää pitkäisen leimaukset matkaan
menemään ja sanomaan sinulle: tässä me olemme". Mita-
liini muuta tarkoitetaan tässä pitkäisen leimauksilla sanan-
saattajoina kuin sähkö- ja telefoonilaitosta. Kenties siihkö-
»voimia, joita »»yt muosi muodelta on yhä enemmän opittu
ohjissa pitämään, onkin muinoisina aikakausina käytetty, ja
ne sittemmin omat rientäneet korkeampiin ilmakerroksiin ek-
syneiden koirien lamalla haeskelemaan entisiä isäntiänsä!

Balsaineeraamisen taito oli kolme tuhatta wuotta sitte
kehittyneemmällä kannalla kuin tänäkin päimiinii. Hampaiden-
lääkintätaidon, jota me pidämme myöhemmän ajan merkil-
lisimpinä keksintöinä, on Egyptin museoissa löytylvien muu-
mioideu täytetyistä hampaista sekä niistä keinotekoisista
hampaista, joita Belzoni on löytänyt muinaisten kansojen
haudoista, nähty oleman neljän tuhannen muoden keksinnön.
On sanottu Hariveyn keksineen meren kiertokulun masta seit-
semännellätoista lvuosisadalla. Mutta Salomo näyttää meille
saarnajakirjassaan, puhuttuani» ensin hopeankarmaisesta selkä-



ytimestii, joka »vanhuudessa murtuu „el»uenkuin hopiaside
kätkee", että sydän mimahtaa ämpäriin lähteen tykönä, sillä
aimantuin ämpäri »vastaanottaa sydämen kolme tiehykettii
meren rnumiista, ja että tämä „ä»npäri ramistun lähteen
tykönä". Mitähän muuta todistamat tällaiset lauselmat
kuin että Salomo oli keksinyt meren kiertokuluu jo kaksitu-
hatta kuusisataa muotto. ennen Harlveyn syntymistä. Vuosi-
satoja kestämäin laskujeu ja tutkimusten jälkeen hoksasi tähti-
tiede maan oleman pyöreän. Ia kamminkin tiesi lesaias
jo kolmetuhatta »vuotta sitte, että maa on pyöreä, kirjoit-
taessaan: „Herra istuu maan piirin päällä". Vuosisatoja
kesti, ennenkuin tiedemiehet keksimät lvalon taittumisen, se on
että tvalonsiiteet maata koskettaessaan eimät ole snorat ivaan
taittuneet. Mutta Job oli tästä sclmillä, kun hän jo am-
moisia aikoja sitte kirjoitti matosta: „Kun maa munttaa
muotonsa niinkuin sinetin sawi".

Englannin »vanhoihin katedraaleihin koettamat nykyajan
maalarit attunoita korjattaessa saada yhtä oimallisia lasimaa-
lauksia kuiu taiteilijat neljäsataa muotia sitte tetiwiit, »uutta
kaikkien taiteentuntijaiu yksimielisen arivostelun mukaan he
siinä yrityksessään huonosti onnistumat. Nykyajan maalaukset
kadottamat lväriusii »viidenkymmenen tvuodcn kulnessa, kun sitä
mastoin lvanhllin taiteilijoiden maalaukset oivat yhtä kirkasmii-
riset miidensadau tuin miideukymmenenkin mnoden tututtua.
Viime talmena katselin maalauksia hiiivitetyn Pompejin raken-
nusten seinillä, ja niiden Märit olimat niin kirkkaat, kuin jos
maalaukset olisimat olleet eilen tehdyt, »vaikka ne omat olleet
kahdeksantoista muosisataa maan alle haudattnina. Nyky-



jäiin ei kukaan laida malmistaa tyriläistä purpuraa. Mei-
dän aikamme samiastiatehtaissa on sangen maikea malmis-
taa yhtä oilvllllisia kuppeja, »ualjoja ja mateja kuin ne,
joita on löydetty Herculanumissa, ja meidän kultaseppiemme
ei suiukaau ole helppo tehdä yhtä kauuiita kaula-, torlva-
ja ranne-koristeita kuin ne, mitkä omat löydetyt hautahol-
»veista kaksituhatta muotta cunen Kristusta. Meidän piii-
»vinämme löytyy kaikenmuotoisia ja kaikeuwärisiii lasikatuja,
luutta Plinius kertoo kahdeksantoista muosisataa takaperin
tvenyivästii lasista, jota, jos se jollakin lamoin rikkaantni,
taidettiin takoa ehyeksi tai taimnttaa kalmosimen ympäri, ja
tämä saattaa meidän aikamme lasitehtailijain päät pyörälle.
Damaskossa, Syriassa, koettelin saada ostaa damaskomiet-
taa, s. o. sellaista, jota taidetaan taimuttaa kaksin kerroin
eli solmulle. Mutta en mistään löytänyt sellaista. Min-
tiihden? Ihdetsännellätoista muosisadalla ei taideta malmis-
taa damaskomiekkoja. Jos me yhä edelleen laajennamme
kaupunkejamme, niin kenties tuleivaisuudessa tulee joku tau-
puilki yhtä suureksi kuin Babylon, joka oli wiisi kertaa suu-
rempi Lontoota.

Katsellessani Salomon »vesilaitoksia ja nähdessäni nii-
den oleman oitvallisessa kuunossa »vielä kolmetuhatta »vuotta
jälkeen niideil rakentamisen, ajattelen ihmetellen, että eikö-
hän maailma ole enemmän nnhottanitt, kuin mitä se tietää.
Meidän muosisatamme suurimmat ansiot eimät ole kone-
teollisuudessa, sillä sellaista oli muiuaisuudessakin; ei tai-
teessa, sillä muinaisajan taide oli kauuiimpaa ja kestämiim-
piiä; ei rakennustaiteessa, sillä Rooman Colossenm jaKrei-



Tänä joulnkuunehtooua olemme matkalla hauen keh-
dollensa, joka kutsui itseänsä suuremmaksi kuin Salomo. Mc
lähestymme merkillisintä kehtoa maailmassa. Se ei ole
iverhottu sillillä lvaau heiuillä ja oljilla, se ei ole palat-
sissa waan tallissa, sen wartijana ei ole ruhtinatar ivaan
eräs maalaistyttö, ja kumminkill on se kehto, jonka yli en-
kelit lelvittilviit siipensä, »veisaten ensimmäistä joululvirttii,
ja tämä kehto ou se keskusta, jonka ympärillä kaikki entis-
ten ja tulelvain aikojen tärkeimmät tapahtumat liikkumat.
Kaikki menneet ijankailkisuudet loimat silmäyksensä tätä keh-
toa kohti, ja kaikki tulemat ijankaiktisuudct lakkaamatta ylis-
täen julistamat sen siunauksia.

kan Akropolis moittawat etewyydessäiin kaikki nykyajan ra-
kennukset; ei kaupungeissa, sillä jotkut muinaisajan kaupun-
git olimat sunremnlat ja komeammat. Ainoastaan simeelli-
sessii ja henkisessä katsannossa olemme me edellä muinais-
aikaa, ja siihen suuntaau tulee meidän yhä edelleen pyrkiä
edistymään. Kerskatkaamme »vähemmin maailmallisista asi-
oista, ja sen sijaan kiittäkäämme Jumalaa mistä tilaisuuk-
sista, joita meillä ou heugellisetsi kehityksellemme. Maailma
tarmitsee paljon hymiii miehiä ja mannoja. Taistelkaamme
kaikki yksin monnin hymiin lopulliseksi moitoksi. Ennen au^

ringonlaskua tänään, kun olemme käyneet Salomon lammi-
koilla ja kmlinkaallisissa puutarhoissa, tahdou uiiyttiiä teille
sen paikan, missä elämän ja autnudeu siunattu mirta sai
alkunsa.

Sille matkailijayhdistykselle, joka teki suunnitelman
Itämaan matkallemme, esitin toiwomuksenani, että tultaisiin



Bethlehemiin jonluknussa, samana knukalltena kuill Jesus
syntyi, ja tämä toimoui toteutuikin. Minä olen ainoa, joka
koskaan on yrittänyt kumuilla millaiselta Bcthlehem näytti
siihen »vuodenaikaan kuin lesns syntyi. Matkailijat ja kir-
jailijat menemiit sinne taivallisesti helmi-, maalis- ja huhti-
kuussa, jolloin laaksot omat kutkasteu peitossa, ja kiurut ja
peipposet lviserryksilläusä täyttämät ilman. Mntta minä olin
siellä joulnkilussa. Ennen matkallelähtöiini sanottiin minnlle,
että minun ei pitäisi matkustaa siuue tähän »vuodeuaitaau ;

Egyptissä sauottiin minulle sumulla talvoin; kirjat ucuwoi-
mat miuulle samaa ja kaikki matkustajat, joita puhuttelin,
olimat siinä yhtä mieltä. Mutta minä olin päättänyt nähdä
Bethlehemin samana kuukauteua tuin Jesus tuli siune, eikä
mikään monnit saattaa »uinua muuttamaau päiitöstäui. Oli-
kos ihme että minä halusin tietää millaiselta pyhä maa
näytti silloin,kun Jesus sinne tuli? Hän ci tullut kukkas-
ten tuoksuessa ja lintusten miserrellessii. Kuu enkelit »vei-
sasilvllt kuuluisaua syntymäyönä, lvallitsi hiljaisuus Pales-
tiina» mainioilla. Hehkumat pilmet »valaisimat kaljuja kal-
lioita. Talminen taimas oli yhtä kalpea Jesuksen astuessa
alas Bethlehemiin, kuin se oli minunkin sinne matkustaes-
sani. Lauhkeiden ijankaikkisen kesäisen anringon »valaiseman»
kukkaisseutujen läpi tnli hän alas karnuu, hedelmättömään
maahan kylmänä joulukuun yönä. Jos olisin mennyt Pa-
lestiinaan kasmienkeräiijiinii latkimaan maan kasmistoa, niin
olisin matkustanut sinne maaliskuussa, »uutta kun »nenin sinne
Herran palmelijana opiskelemaan ja tutkimaan lesnsta, niin
matkustin sinne joulukuussa. Minä halusin tietää millai-



Suureksi ihmeekseui huomasin Bethlehemin kauftungiu
olcwau rateunetun hewoscntengiin muotoou, huonerimit ulot-
tuen kaupungin laitaan saakka. Koko seutu oli rumempi ja
epätasaisempi, kuiu oli »voitu aamistaakaan. Kristus ei suin-
kaan tvalinnut pehmeää ja mukaivaa paikkaa ensimmäiseksi
leposijaksensa. Se portti, jonka kautta Herramme tuli tähän
maailmaau, oli kolkko ja kalsea, ja se portti, jonka kautta
hän jälleen palasi takaisia, oli tehty terämistä piikeistä. Me
astumme eriiäsen pimeään kappeliin, jonka Konstantin on
rakennuttanut sille paikalle, missä Jesus syntyi. Viisitoista
lamppua palaa yöt viiimät läpi muosisatojen, malaisteil sitä
paikkaa, missä kristityt, jimtalaiset ja muhamettilaiset »va-
kuuttamat »vapahtajan syntyneen, ja sille paikalle on asetettu
marmorilemy, johon on kiinnitetty Wienistä tuotu hopea-
tiihti ja sen alle piirretty sanat: „Tällii paikalla syntyi Je-
sus Kristus neitsy Mariasta".

selta maailmau ctehiseuotvi uiiytti silloiu, kuu taimaallinen
»vieras siitä sisäiinastui.

Seisoessani siellä ajattelin sitä talmiyötii, jona Jesus
syntyi tässä itämaisessa karawanikortteerissa. Minä tiimin
muutamassa näistä karawanimajoista. Ratsastimme pihaan
kaarikäytäivästä ja laskeuduimme alas helvostemme selästä.
Se oli nelikulmainen, limestä tehty, katoton kahden huone-
kerroksen korkuinen rakennus, yli kahden tuhannen muoden
manha. Sisällä oli kameleja, hemosia ja muuli-aasia. Ka-
raivanimattue pysähtyy siihen yöksi tai pitemmäksikin aikaa,
jos ilma on myrskyinen. Tällaisessa amonaisessa korttee-

rissa ou kylliksi sijaa kokonaiselle hiirkälaumalle, lammas-



Sellainell oli tullinkaan kehto, mutta mikähän kehto
on niin merkillinen kuin tämä. Simistys! Vapaus! Lu-
nastus! Meidän synteimme anteeksi antamus! Meidäu
rauhamme! Meidän tuimaamme ! Koko maailman kaikkeu-
den kehto! lumalau kehto! Salomonin puutarhat, jotka
me näimme tänä aamuna, olimat ainoastaan esikumia siitä,
miksi koko maailma on tnleiva, knn tämä merkilliuen per-
sooua, joka syntyi Bethlehemin seimessä on täyttänyt lehtii-
mänsä. Uljaimmatkin hewoset, joilla Salomo ratsasteli
puutarhoissaan, olimat ainoastaan heikkoja kumauksia siitä
hemosesta, jolla seimessä syntynyt »voittaja o»» ratsastama,
kun Ilmestyskirjan sanojen mukaan „taiwaan sotajoukot
häntä seuraamat malteilla helvosilla". Vedet, jotka juokse-
mat Muorien rinteitä pitkin kolmeen suureen mesisäiliöön ja
sitte »vesijohtoa »nyöte»» lerusalemiiu ja täyttämät maski-
meren, kylpylaitokset ja Silvan lammikot, omat ainoastaan
heikkoja kumauksia uiistä autuuden »virroista, jotka seurauk-
sena Jesuksen maailmaautulemisesta sammnttamat tcmsojeu

katraalle "ja kamelikaralvaauille. Liiheistössii asustelemat be-
duiuit saamat täällä heittänsä ja ruokakamaransa myydyksi.
Lähellä tätä amonaista aitausta on kaksitoista huonetta mat-
tustamaisia »»»«»»kalaisia »varten. Aiuoastaan omien kautta
pääsee matoa huoneisin. Miuä »nenin muutamaan näistä
huoneista ja tapasin erään ivaimou malmistamassa ilta-
ateriaansa. Samassa huoneessa oli kuusi lehmää. Vähäi-
sellä töyryllä oli olkia, joideu päällä ihmiset istuilvat ja
makasimat, kun he halusimat lepoa. Juuri tällaisessa pai-
kassa syntyi meidän Herramme.



janoa. Se palatsi, joka rakeuuettiin Libauonilta tuoduista
cedripuista ja josta kuniukaalliuen seurue lähti humiajelulle
aikaisena aamuhetkenii ja johon se palasi punottamin pos-
kin, helisemin maljain ja lvaahtoisine helvoisittensa, on san-
gen mähäpätöinen niiden monien asnntojen rinnalla, joihin
se Jesus, jota syntyi tässä joulukuussa tällä autiolla pai-
kalla, on meidät johdattama, kun kaikki meidän syntimme
omat anteeksi auuetut, kaikki meioiiu taistelumme taistellut,
kaikki meidän kyyneleemme kuiivatut ja kaikki meidän työmme
lopetettu.

Bethlehemissä opin ininä, että kehto on merkillisin
esine maan päällä. Mitähän muuta esinettä kohti on kos-
kaan taimaan tähti miitannut? Koko maailma liikkuu sa-
maan tapaan kuin kehtokin liikkuu. Jumala siunatkoon kaik-
kia äitejä koko maailmassa! Kehto ratkaisee kansojen koh-
talot. Kymmenissä tuhansissa kehdoissa on tälläkin het-
kellä niitä käsiä, jotka joko tulemat lemittämään armon siu-
nausta tai takomaan kadotuksen kahleita, niitä jalkoja, jotka
joko tulemat kiipeemäiin ftelastukseu kukkuloille tai Muskele-
illaan kirouksen tiellä, niitä huulia, jotka joko tulemat rukoi-
lemaan tahi lausumaan pilkkasanoja. Kehto on merkilli-
sempi kuin hauta. Missä omat lähestymän kahdennen kym-
menennen Muosisadan miehet? Istumatko ne »valtaistui-
milla? Eimät. Seisomatko ne saarnatnoleissa, ja puhuja-
lamoilla, istumatko ne senaatissa tai pankeissa? Eimät. He
lvirumat kehdossa. Merkillisintä ja tähdellisintä koko maail-
man kaikkeudessa lähinnä Jumalaa on äitinä oleminen.
Lordi Shaftesbury sanoi: „anna minulle kansakunta kris-



tillisiä äitejä, niin minä teen unlutokseu yhteiskunnassa
kahdentoista kuukauden kuluessa". Älä uuhota sitä kehtoa,
jossa sinua on keinutettu. Vaikka se on wanha ja kullmut,
ja »vaikka se olisikin heitetty johonkin ullakon tai ladon nurk-
kaan; älä unhota sitä jalkaa, joka sitä kiikutti, mitä huulia,
jotka hyriiiliwiit sen ääressä, niitä kyyneleitä, jotka tvalui-
tvat sen päälle ja sitä uskoa Jumalaan, joka raiwasi
niille tien.

Älä ylenkatso kehtoa, »vaikka se lesnksen kehdon la-
malla olisikin tallissa, sillä olihan se kulnminkiu kristillineu
kehto. Merkilliuen oli se kehto, jossa Martin Lntherus »vi-
rui, sillä siitä johtui kuudennentoista muosisadan uskonpuh-
distus. Merkillinen oli se kehto, jossa Daniel O'Connel mirui,
sillä siitä johtui sellainen kaunoftuhcliaisuus, jota tiihoittaa
inuostuksen hehkua niinkautvan kuiu ihmisellä on silmät luke-
miseen ja kormat tuulelniseen. Mertillineu oli se kehto,
jossa Washington mirui, sillä siitä johti kokouaisen kansa-
tunuan mapaus alkunsa. Merkillinen oli se kehto, jossa
John Howard lvirui, sillä siitä johtui sellainen rakkaus hä-
tää kiirsiwiiu, jota ei sammu ennen tuin wiimeinen wantila
ja hökkeli on saanut waloa, raitista ilmaa ja raamatun.
Merkillisiä olilvat ne kehdot, joissa Vesley-tveljekset, John
Knox ja John Mason wiruiwat, sillä niistä raiwasi ewan-
telinmi tietänsä maan kansoihin. Mutta merkillisin kehto,
missä lapsi koskaan on nukkunut tai herännyt, nauranut
tai itkenyt, oli se, jonka yli Maria kumartui ja jonka luo
tietäjät toiivat myrrhaa ja jouka päällä enkelit lveisasilvat.
Jos ei mitään kehtoa olisi ollut olemassa, niin ei olisi ollnt



Seisoessaui tässä kylmässä karawanimajassa, missä
»vapahtaja syutyi ja 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 aitana sanoi eräs hylväsydiiminen
»vaimo muutamille köyhille tytöille: „tehkiiämme nyt kaikki
jotakin Kristuksen tähden". Seuraalvana pänviinä kysyi sama
lvaimo tytöiltä, »»»itä kukin heistä oli tehnyt. Ensimmäinen
sanoi: „minä en taitanut tehdä paljoa, sillä »ne olemme niin
köyhät, »nutta minulla oli kaunis kukkanen, jota olin huo-
lellisesti hoidellut, ja jota suuresti rakastin, ja sen kukkasen
»vein minä kirkonalttarille". Toinen sanoi: „minä en tai-
tanut tehdä paljoa, sillä me olemme niin köyhät, mntta
ininä taidan laulaa »vähiin, ja sentähden »nenin minä erään
sairaan »vaimon luo muutamalle syrjäkadulle ja tveisasin
hänelle erään jouluivirren niin hywin kuin taisin". „Mi-
tiis sinä, pikku Helena teit?" Tämä mastasi: „minä en
taitanut tehdä paljoa, mutta kumminkiu tahdoin tehdä jota-
kin Jesuksen tähden, ja kun en tiennyt mitä oikeastaan tai-
taisin tehdä, menin minä kirkkoon, sitte kuiu ihmiset olimat
koristaneet alttarin kukkasilla ja lviheriäisillä köynnöksillä, ja
pesin alttarille menemät portaat". Minä olen »varma, että
Kristus täuä joulupiiilvänä pani yhtä suuren armon tämän
pienen tytön teolle kuin papillekin, joka julisti emaukeliumia
kansalle. Jotakin Kristuksen tähden!

mitään ristiäkään. Jos ei Bethlehemiä olisi löytynyt, niin
ei olisi ollut mitääu Golgataakaan. Jos ei olisi ollut syn-
tymistä, niin ei olisi ollut taimaasenastumistakaan. Jos
ei olisi ollut alkua, niin ei olisi loppuakaan.



Eräs hymäsydäminen mies kulki kerran muutaman
linnoituksen ohi ja huomasi mahtisotamiehen seisoman por-
tilla kylmänä, tallvisena yönä, ja hän riisui päällystakkinsa,
antoi sen sotamiehelle, sanoen: „minä pääsen pian lämpi-
mään kotiini, mutta sinun täytyy seista täällä koto yön".
Sotamies kääriytyi sitte lainatakkiin. Sama hymäsydämi-
nen mies mirui kohta sen jälkeenkuolintvuoteellansa, ja unis-
saan oli hän näkeminänsä Jesuksen Kristuksen tuleman luok-
sensa ja hän sanoi lesukselle: „Sinulla on minun takkini".
„Niin on", sanoi Kristus, „se on sama takki, jonka sinä
lainasit minulle kylmänä yönä linnoituksen portilla. Minä
olin alaston ja sinä »vaatetit minut". Jotakin Kristuksen
tähden !



VII

Ulttslnetiiu.
„Ia minä noZtiu silmäni pohjan puoleen."

Hes. 8:5.

Eräänä joulukuun päiwiinä kello yhden aikaan jätimme
Jerusalemin ja matkustimme Damaskon portin kautta Poh-
joseen päin. Me lähestymme Veteliä, missä tikapuut olimat
Pystytettynä maan ja taimaan Malilla, Jakobin kaimoa,
missä niin monta unhottumatonta keskustelua pidettiin,
Nntsnretin,^ missä Jesus teki työtä yhdessä isänsä kanssa
puusepäntehtaassa, kuuluisintnMrmeä, mitä koskaan on tvii-
reillyt tai heittänyt lvaahtoansa rannalle ja Damaskoa, mut-
kikkaille katuinensa, joista yhtä kutsuttiin „oikinksi" setä
satoja muita paikkoja, jotka muistuttilvat meille patriarkoista,
profeetoista, kuninkaista, emankelistoista, apostoleista ja
Herrasta lesuksestn Kristuksesta.



Matkallani Palestiinassa tulin ehdottomasti ajatelleeksi
sitä seikkaa, että Kristus useimmiten kulti jalkaisin. Joskus
tapaamme me hänet »venheessä, ja yhden kerran ratsastaman
riemusaatossa, niinkuin jotkut omat tahtoneet sitä nimittää,
Maikka minun luullakseni eimät ihmisten hosiannahuudot saat-
taneet tehdä Jesuksen matkaa Jerusalemiin miksikään riemu-
retkeksi, kun hän istui äksyn ja uppiniskaisen elukan selässä.
Me tiedämme, että hän tamallisesti kulki jalkaisin. Tällai-
sen matkustuksen hankaluuden täsittälviit ainoastaan ne, jotka
itse omat kulkeneet sen pitkän ja lvaiivaloisen matkan, jonka
Jesus kulki. Me luemme, että Betania on kahden (engl.)
peninkulman päässä Jerusalemista. Teriveenpuoleinen tumal-
linen ihminen moi »väsymättä kämellä kaksi peninkulmaa.
Mutta tuskin yksi tuhannesta moi kämellä Betcmiasta Jeru-
salemiin tuntematta olemansa aiman lviisynyt. Tie kulkee
yli Öljymäen ja kulkijan täytyy kiimetä ylös mierimiä timiii
myöten mäelle ja taas laskeutua jyrkkäärinnettä alas, jossa
on suuri tvaima pysytteleytyä jaloillansa. Minä, joka olen
tottunut kaivelemaan miisitoista ja jopa kaksikinkymmentä
(engl.) peninkulmaa ilman mäsymättä, koettelin kämellä jon-
kun matkaa tätä tietä Öljymäelle, mutta minun täytyy tun-
nustaa, etten sellaista koetta tahdo tehdä usein; niin
ruumiinmoimia mäsyttämä on sellainen yritys. Ia kum-
minkin Kristus kulki aamusella Betaniasta Jerusalemiin
ja palasi ehtoolla Jerusalemista Betaniaan.

Muttn Jesus mnelsi myös jalkaisin Jerusalemista Nat-
saretiin. Tämän maltan kulkemiseen tarmitsimme me neljä
päimää, maitta me ratsastimme hemosilla, joskus täyttä



Me koettelimme saada toisen helvosen tuin se, jota
oli ollut käytettälviinälnme matkallamme Kuolleelle merelle,
kun lähemmin tutustuttuamme huomasimme sillä oleman
muutamia Mikoja, mutta koeteltuamme muita samansukuisia
nelijalkaisia elukoita, näimme, että kaikilla heivosilla samoin
kuin niiden ratsastajoillakin oli omat Mikansa, ja »ne pää-
timme satuloida sen helvosen, jonka pahat puolet jo
olimme oppineet tuntemaan. Me ratsastimme alas laakson
halki ja sitte ylös Skopus-lvuorelle, ja km» oppaamme huo-
mautti, että nyt olimme miimeisen kerran tilaisuudessa näke-
mään Jerusalemia, käänsimme me helvoset ja lausuimme pit-
kät ja liikuttamat jäähymäiset tälle maailman pääkaupungille.
Tällä muorella lankesilvat ristiretkeilijiiin sotajoukot, nähdes-
sään lvitvahdnksen kaupungista, kasmoillensa, kiittäen ja
ylistäen Jumalaa. Täällä asettuilvat ryntäätvät sotajoukot lei-
riin sen päimän edellisenä yönä, jolloin he alottilvat turmiota
tuottaman ampumisensa lUusalemia mastaan. Vielä mii-

nelistätiu. Tie on peräti muorista. Niille, jotka omat
kulkeneet „Tip-Tophusetiin" Vashington-tvuorelle ennenkuin
rautatie sinne rakennettiin, tahdon mainita, että tämä matka
Jerusalemista Natsaretiin on yhtä maimaloinen kuin seitse-
män matkustusta Vashingtouin muorelle. Näin »vaelteli
lesns kaikille suunnille Palestiinassa. Akab, Damid, Sa-
lomo, Herodes ja Antonius matkustimat hemosilla, mutta
Jesus kulki jalkaisin. Vaikka hänen jalkansa olimat turlvok-
sissa, maikka hänen jäsenensä olimat jäykät ja hänen päänsä
»väsynyt, »vaelteli hän eteenpäin sellaisissakin paikoissa,
missä ei raimattuja polkujakaan löytynyt.



meinen silmäys! Jääkää hymästi, Sionin muori, Monan
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 ei
ole tilaisuutta toistamiseen käydä samoilla paikoilla. Jääkää
hymästi, harmaat kalliot, kolmentuhannen »vuoden manha
rakennustaide ja tappelutanner! Jää hymästi, sinä pyhä,
Merinen, riemuisa ja nöyryytetty Jerusalem! Täältä Kid-
ronin laaksosta heitän minä sinulle oikealla kädelläni jäähy-
mäissuuttosen. Viimeinen silmäys kaupunkiin samoinkuin
ensimmäinenkin täyttää sekä ruumiin että sielnn sanomatto-
malla hurmautsellll.

Ia „nyt kohotin minä", samoin kuin Hesekiel, fil-
miini pohjoista kohti." Siinä paikassa, missä nyt olimme,
sattui muuan kamalimmista tapahtumista, mitä raamatussa
on kerrottu. Eräs mieraanlvarainen tvanha mies tuli terran
iltahämärässä pellolta töistänsä totia, ja kun hän kohtasi
siellä kaksi muukalaista, miehen tvaimonensa, jotka sanoimat
täytymiinsä Mieltää yönsä taimas-alla, tarjosi hän heille
kodissansa yösijan. Lähellä asustelemat rosmot saartoimat
huoneen ja jättimät »vaimon kuoliaana sen kynnykselle ja
kostaakseen tätä tekoa niille kahdelletoista sukukuunalle leikkeli
mies maimon kuolleen ruumiin kahteentoista kappaleesen ja
lähetti kappaleen kuhunkin sukukuntaan. Tästä nousi kansa
raimoon maatien murhaajain kiiniottamista jarankaisemista;
mutta kun tämä pyyntö hyljättiin, tapettiin yhtenä piiiwiinä
kaksikymmentä tuhatta ihmistä jee seuraamana päimänä tah-



Edelleen kuljemme me muutaman paikan ohi, missä
seitsemän nuorukaista kerran tapettiin ja näiden ruumiit
ripustettiin nuorilla hirsipuihin roikkumaan, ei heidän omien
rikostensa tähden, maan kostoksi siitä, mitä heidän isänsä,
ja isänisänsä, Saul, oli tehnyt. Heidän ruumiitansa ei
haudattu, maan ne saimat roikkua hirsipuissa toukokuusta
marraskuuhun saakka. Kahden tapetun nuorukaisen äiti,
Ritspa, otti lvartioidakseen nämä seitsemän ruumista, niin
ettei torpin nokka, suden hammas tai jalopeuran kynsi saisi
koskea niihin. Hän pystytti mustan teliin kalliolle lähelle
hirsipuita. Piiimällä istuu Ritspa telttinsii omella, ja kun
korppikotkat lähestyivät etsimään saalista hirsipuista, hyökkää
Ritspa hajalla hapsin niitä »vastaan ja hurjasti huitoen
käsillänsä kartoittaa petolinnut takaisin pesihinsä. löllä
lepää hän telttinsii »varjossa ja on joskus aiman nukahta-
maisillansa. Mutta sakaalin astunta tuimissa lehdissä tai
hyenan huohottaminen herättää hänet, ja hurjistuneena rien-
tää hän kalliolle huutaen: „pois! pois!" ja tarkasteltuansa
hirsipuut omatko niissä mielii uhrit koskematta, palaa hän telt-
tiinsci siksi knnnes taas joku siipiensuhina puoliyön pimey-
dessä tai joku pedon kiljunta muorilta herättää hänet uudes-
taan.

deksantoista tuhatta. loNkinen paikka, mitä hewosemme
tänään tallasitvat, oli terran ruumiiden peitossa, ja kaikilla
teillä tullvehtimalla tulmehti merta tästä teurastuksesta.

Ajatteleppa sitä, kun äiti martioi lapsimainaajiensa
ruumiita koko touko-, kesä-, heinä-, elo-, syys- ja loka-
kuukaudet! Oi pitkää yönivalmoomista! Maalarit olvat



koettaneet kuivata tätä tapausta »vaatteelle, ja he omat onnis-
tuneetkin oimallisesti tulvaamaan haukan piimissä liitelemiiksi
ja panterin hiipimisen luolastansa, mutta he eimät ole kui-
tenkaan osanneet oikein sattumasti maalata Ritsva-iiidiu
kalpeita kasmoja, hänen matamuuttansa, hänen rajatonta
rohkeuttansa ja ääretöntä itsensä uhraamcnsuutta. Taiteilijan
täytyy käyttää kaikki kykynsä kuivatessaan äitiä, joka kotona
malmoo yhden yön laftsi-tvainaajansa arkun ääressä, mutta
kuka kykenisi maatteelle piirtämään äidin, joka joka yö kuu-
tena pitkänä kuukautena martio kaikkia rakkaitansa, jotka
roikkumat hirsipuussa, jylhässä muoristossa? Mene kotia
Ritspa! Sinä olet marinaan hymin mäsynyt. Sinä me-
netät jiirkesi ja elämäsi näiden tähden, joita sinä kummin-
kaan et koskaan taida saada takaisin helmaasi. Lausuessani
näitä sanoja olen melkein näkeminäni läpi »vuosisatojen
Ritspan mitä syntimpänä yönä kääntymän minuun päin ja
huudahtaman: „miten rohkenet pyytää minua menemään kotiin?
Minä olen äiti! Minä en ole Mäsynyt. Ihtii hymin saat
odottaa Jumalan mäsymän kuin äidin. Minä hoitelin näitä
poikia, kun he lapsina miruimat rinnoillani ja minä en aijo
hyljätä heitä kuolleinakaan. Älä häiritse minua! Tuolla
lähestyy kotka, joka minun pitää tarkoittaa pois sortuneella
äänelläni. Tuolla tulee pantteri, joka minun pitää kään-
nyttää takaisin seipäälläni!"

Tiedätkö, mitä tämä tapahtuma matkani Marrelta Pa-
lestiinassa muun muassa johdattaa mieleeni? Se ei ole
mitään harminainen näky. Täällä Ameriikan kaupungeissa
löytyy tuhansia uhreja. Mielii onnettomampia kilin äsken



mainittu. Äitejä, joiden täytyy mallvoa ja »vartioida poi-
kiansa tapatan, tuon helmetin kätyrin tähden, joka on ne
elämältä kuolleina ripustanut hirsipuuhun. Odotettuansa
rappiolle joutunutta poikaansa k:lo 12 saakka yöllä, menee
isä kenties »vuoteelle leivolle, ajatellen, että turhaa on odot-
taa kaumemmin, ja hän ehkä mielä sanoo Malmöllensä: „mene
lemolle, äiti, ei maksa waiwaa istua »vaimeilla kuumemmin".
Mutta äiti ei tahdo mennä »vuoteelle. Kello on yksi jälkeen
puoliyön; jo lähenee kahta ja jopa on puoli kolme. Silloin
tulee odotettu kotia, hoiperrellen porstuassa. Elääkö tämä
poika mielä? Ei, hän on kuollut. Kuollut isänsä »varoi-
tuksille. Kuollut äitinsä »varoituksille. Kuollut sille perheelle,
jonka keskuudessa hän oli kaslvatettu. Kuollut kaikille jaloille
pyrinnöille, jotka kerran innostuttilvat häntä. Kaksin-
kertaisesti kuollut. Ainoastaan kalmankartvainen haamu on
jälellä siitä, mitä hän terran oli. Hän riippuu hirsipuussa
Jumalan ja ihmisten, enkelein ja perkeleiden edessä. Kuo-
leman koura, joka ei tahdo päästää saalistansa, on kietonut
hänet pauloillansa. Hänen isänsä nukkuu, hänen »veljensä
nukkumat, hänen sisarensa nukkumat, mutta hänen äitinsä
Mlllmoo ja »vartioi häntä, lvalmoo läpi koko yön. Sitte
kun tuo onneton on mennyt »vuoteellensa ja nukkuu juopu-
neen unta, tulee äiti hänen huoneesensa, kohentaa hänen
»vuodettansa, ja ennenkuin hän sammuttaa kynttilän painaa
hän suudelman poikansa turlvonneille huulille. „Miksi et
mene lemolle, äiti?" — „Oi", sanoo hän, „minä en moi
mennä lemolle. Minä olen Ritspa, joka »vartioin mur-
hattua".



Mitä tekemät »valtiolliset puolueet tässä maassa täl-
laisten onnettomuuksien estämiseksi? Ne eimät tahdo lou-
kata haukkojen ja sakaalien tunteita, näiden petojen, jotka
omat hiipineet juomapesien hyllyille ja kirkuen hiiäriwät
kuolleiden ympärillä. Usein kysellään minulta, mihin ival-
tiolliseen puolueesen minä kuulun, ja nyt tahdon minä jul-
kaista kantani ja mielipiteeni päimän johtamista mnltiolli-
sista puolueista. Toinen niistä on toistansa pahempi, ja
ainoa lohdutus niihin nähden on se, että ne omat jo niin
peräti mädänneet, ettei niissä ole enempää moimaa miitäne-
miseentäiin. Se näytelmä, jota Ritspa katseli on »verrattain
»vähäinen! Hän näki edessänsä ainoastaan seitsemän onne-
tonta. Ameriikkalaiset äidit näkemät tällä hetkellä seitsemän-
kymmentä, jopa tuhansia samankaltaisia. Voi, moi kuitenkin!
Ainoana lohdutuksenaui tähän asiaan nähden tällä hetkellä
on se, että ulkomaalaiset raharuhtinaat omat aikeessa ostaa
ameriikkalaiset polttimot. Niiden nykyiset omistajat huo-
maamat, että tuomio tästä elinkeinosta on lähestymässä
niin totta kuin Jumala elää. He luowuttawat omaisuutensa
munkalaisille rahamiehille, ja kun polttimot joutumatmalta-
meren toisella puolella asumain ihmisten käsiin, niin ei
meidän »valtiollisilla puolueillamme ole peltoa juomutus-
jnomain kaupasta, ja heidän walmistawissa kokouksissaan
presidentinlvaalia Marten sanomat he aiman tuin yhdestä
suusta: „piiätetiiän yksimielisesti, että me aina olemme olleet
ja aina pysymme juomutusjuomain »vastustajina".

Mutta minun tulee kannustaa araapinlnistn juoksijaani,
ja nyt kohta tulee näkymiin Beeroth, se paikka, missä Josef



jn Marin tndottimnt Jesuksen palatessaan kotia Natsaretiin
sm»resta kansallisjuhlasta Jerusalemissa. „Missii on lap-
seni?" sanoo Maria. „Missä on Jesus?" sanoo Josef.
Varmaan on hän eksynyt niiden tuhansien joukkoon, jotka
omat paluumatkalla pyhästä kaupungista. He tiedustelemat
häntä ja selittelemät hänen ulkonäköänsä sanoen: „hän on
kaksitoistalvuotias, maltomerinen ja sinisilmäinen. Eksynyt
lapsi". Suuri häiriö syntyy mattueessa. Ei mikään herätä
niin suurta hämmästystä ja liitettä ihmisten keskuudessa
kuin tieto jonkun lapsen katoamisesta. En koskaan unhota
erästä kohtausta, joka tapahtui muutamaa suurempaa kokousta
pitäessä tailvasalla. Miuun saarnatessani astui joku saarna-
lamalle ja ilmoitti, että eräs lapsi oli kadonnut. Me jat-
koimme jumalllnpalmelustamme, mutta kaikkien ajatukset
olimat kiintyneet tähän lapsen katoomiseen. Hetkisen kulut-
tua toi muuan mies lamalle poikasen, joka oli näköjänsä
kuin Piimistä pudonnut pikku enkeli, ja sanoi: „tiissä on
lapsi". Ia minä kohta unhotin saarnaamiseni, otin pojan
syliini ja sanoin: „Tiissä on kadonnut lapsi, ja äiti saa
tulla ottamaan hänet minulta kohta, muutoin otan minä
hänet mukanani kotia ja pidän hänet omanani". Toiset itki-
»vät ja toiset nauroilvat, ja suuresta joukosta huomasin minä
kohta lapsen äidin. Kaikkein täytyi wiiistyä 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 Jesuksen, ja
hänen iloansa, kun hän tapasi poikansa Jerusalemin temp-



Minä tuon teille tänään lohdutuksen sanoman. Maria
ja Josef sanoilvat: „missii 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 melmollisuutesi Jumalaa ja lapsiasi
kohtaan, niin sinä tapaat heidät jonkun ajan kuluttua Ju-
malan »valtakunnassa. Sinä kenties sanot, että sinulla ei
ole ollenkaan maikutuslvoimaa lapsiisi. Sinä taidat monella
talvoin »vaikuttaa pienokaisiin. Kirje saattaa monien kierto-
teiden kautta tulla määräpaikkaansa, mutta jos sinä tahdot
sen saada perille mitä nopeammin, niin sinä lähetät kirjeesi
sen postin mukana, joka kulkee suorinta tietä. Samalla
talvoin tulee sinun lähettää ylös lapsiasi koskemat toilvo-
mukset suorinta tietä Jumalan istuimelle. Kuinka lauman
aikaa kuluu, ennenkuin sellainen toimomus saapuu määrä-
paikkaansa? Ei täyteen miljoonas osa sekuntia. Minä
tahdon näyttää tämän todeksi. Lnpaus on tällainen: „Ennen-
kuin he huutamat, tahdon minä mastata". Tällä tarkoite-
taan, että jo silloin, kun ryhdyt seurustelemaan rukouksessa
Jumalan kanssa, seuraa siunaus, ja jos rukous lähetetään
kello kymmenen ehtoolla tulee siihen jo mastans »viittä mi-
nuuttia mailla kymmenen. „En ne n kuin he huutamat,
tahdon mmä mastata".

pelissä keskustelemassa laintultitsijamanhusten Shammain,
Hillelin ja Betirahin kanssa.

Sinä sanot olemasi sangen murheellinen poikasi täh-
den ja että sinä olet joutunut »vanhaksi ja pelkäät kuolemasi



ennen kuin saat nähdä hänet pelastettuna. Jos niin on,
toimon minä kuitenkin, että sinä saat talvata hänet temppe-
lissä, tailvaallisessa temppelissä. Ei ole kulunut ainoakaan
hetkeä tailvaassa miimeisinä satana muotena, ettei lvanhem-
mat kirkkaudessa olisi saaneet sanomia lastensa pelastuk-
sesta, niiden lasten, jotka lvanhempainsa erotessa tästä
maailmasta, mielii lvaelsimat synnin tiellä. Usein täytyy
meidän sanoa: „minä unhotin", mutta Jumala ei ole mielii
kertaakaan lausunut näitä sanoja. Kolmenakymmenenä ke-
sänä on kenties ruoho kasmanut hautakummullasi, ennenkuin
poikasi tamataan maanpäällisessä temppelissä. Vielä saattaa
kulua lviisikymmentä »vuotta, ennenkuin sinä jonakuna aamuna,
taimaan kellojen kutsuessa lunastetutta sieluja aamumessuun,
kohtaat hänet korkeammassa temppelissä, joka ei tarlvitse
lampun eikä auringon »valoa, sillä Herra Jumala ivalaisee
sitä. Rohkaise mielesi sinä kristillinen isä ja äiti! Rohkaise
mielesi! Siellä, missä Josef ja Maria löysimät poikansa,
saatte tekin löytää omanne, s. o. — temppelissä. Jumala
ei saata menetellä toisin. Siihen mitä hän marmasti on
lamannut raamatussa, kuuluu sekin että hän mastan usko-
maisten hartaisiin rukouksiin. Jos hän tämän laiminlöisi,
niin kukistaisi hän oman istuimensa, hänen palatsinsa pe-
rustukset horjuisilvat, taimaan pankki kieltäisi ulosmaksunsa,
nuo kolkot sanat „ei myönnetä" kirjoitettaisiin amaruuteen,
ijankaitkinen hallitus lakkautettaisiin, ja Jumala itse joutuisi
maanpakolaiseksi. Jatka rukoilemistasi, niin sinä saat löy-
tää lapsesi temppelissä, joko temppelissä täällä maan päällä
tai temppelissä tuolla ylhäällä.



Eriiällä Ameriikan heiniiaalvikolla yksinäisessä kodissa,
eli onnellinen perhe, isä, äiti ja lapsi. Karjan tasmattami-
sella ja myynnillä olimat he koonneet melkoisen summan ra-
haa kotiin. Muutamana yönä, kun isä oli poissa, kurkisti
eräs rosmo, joka oli saanut lvihiii tästä, akkunasta huonee-
sen. Vaimo ja äiti tässä kodissa huomasi rosmon ja oli
nyt aiman amutonna. Lapsensa tvuoteen »vieressä lankesi
hän polmillensa ja rukoili taittien kadotettujen ja syntisten
edestä, jotka maeltamat tässä maailmassa. Kun rosmo tuuli
»vaimon rukouksen, maltasi liikutus hänen omantuutonsa,
hän meni huoneesen, lankesi voimillensa »vaimon »viereen ja
alkoi rukoilla. Hän oli tullut ryömäämään tätä totia, »uutta
tvaimon rukouksesta kadotettujen ja syntisten edestä tuli
hän ajatelleeksi omaa äitiänsä ja tämän rukouksia, ennenkuin
hänestä oli tullut pahantekijä, ja siitä hetkestä lähtien alkoi
hän »viettää uutta elämää. Usean »vuoden kuluttua sattui
tämä maiiuo olemaan muutamassa suuressa kokouksessa
eräässä kaupungissa, ja puhuja, joka astui puhujalamalle
saarnaamaan Kristuksen elvankeliumia, oli sama mies, jota
»uuinoiu oli rosmona tullnt heiniiaalvikolla olemaan asun-
toon. Puhuja ja sanankuulija tunsimat kohta toisensa. Niin
kauman ajaa jälteen tuli mustaus äidin rukouksiin.

Mutta meidän on kiiruhtaminen, sillä muulienajajat
ja kantajat omat saaneet käskyn pystyttää teltin yöksi Vete-
lissä. Jo on niin pimeä, että meidän täytyy luopua kai-
kista yrityksistä ohjata hewosiamme ja sen sijaan antaa niiden
kulkea, miten itse parhaiten lvoimat. Me matkaamme maa-
töllien »välitse mu oritietä, missä hewoset saamat hyppiä sy-



»vanteiden yli kalliolta kalliolle. Ptro! ptro! Tässä las-
keudumme maahan hemostemme selästä eräälle paikalle, joka
on kuuluisa raamatun historiassa, marsinkin kahden asian
tähden, jumaluusopillisen seminarin, missä pappeja mui-
noin »valmistettiin, sekä Jakobin unen tähden. Jumaluus-
opillisen oppilaitoksen oppilaita Vetelissä kutsuttiin profeetan-
pojiksi. Täällä »valmisteltiin nuorntaisia saarnamirtaan,
ja ne joukostamme, joilla on ollut onni saada käydä sellai-
sissa laitoksissa, tuntemat olemansa kiitolliset sentähden. Kii-
tollisessa ja siunatussa muistossa pidän aina niitä jumaluus-
opin tohtoreja, jotka minua opastimat ja holhoilimat. Minä
kiitän Jumalaa niistä nuorukaisista, jotka tulemat jumaluus-
opillisista laitoksista ottamaan maan eri osissa saarnatuoleja
hallintoonsa. Minä termehdin heitä terwetulleiksi ja tehoi-
lin näitä nuoria »veljiä puhdistamaan piialtansa aikakauden
sekä jumaluusopillisten miisasteuljen ja ongelmoiden tomun
ja tulemaan käytännölliseksi hyödyksi kansallemme, joka tar-
»vitsee anteeksisaamista synneistänsä ja lohdutusta murheis-
sansa. Liian paljon jäykkyyttä ja uneliaisuutta on »vallalla
meidän saarnatuoleissamme. Ihmiset eimät tule kirkkoou tuu-
lemaan jumaluusopillisia sanansaimarruksia, selityksiä turhan-
päilväisistä asioista, saarnoja „Pojan ijankaikkisesta lähte-
misestä Isästä", erotuksesta sublapsaarien ja supralaftsaarien
mälillä tai kuka Melkisedek ei ollut. Totuuden nyky-
aikaisen esittämisen ja entisaikaisen esittämisen mälillä pi-
täisi olla niin suuri eroitus kuin pikajunan ja kanatva-
menheen Mälillä.



Joitakuita tvuosia sitten kämin kerran eräässä tehtaassa
Uudessa Englannissa. Ulko-olvessa oli luettamana nämä
sanat: „päiisy kielletty". Minä menin siitä sisälle ja tulin
toiselle omelle, jossa oli sama kirjoitus: „pääsy kielletty."
Luonnollisesti jatkoin matkaani ja tulin kolmannelle omellc,
johon niinikään oli kirjoitettu „päiisy kielletty". Tultuani
tästä olvesta sisälle, tapasin siellä ihmisiä, jotka parhaallaan
malmistilvat nuppineuloja, hyödyllisiä nuppineuloja, mutta
ei mitään muuta kuin nuppineuloja. Monen kirkon omelle
on todellakin kirjoitettu: „pääsy kielletty". Jotkut omat
menneet sisälle ja huomanneet sisäomessa oleman saman kir-
joituksen: „Piiäsy kielletty". Mutta he omat jatkaneet mat-

kaansa temppeliin ja tatvanneet meidät siellä tvistelemiissä ju-
maluusopillisia »viisasteluja ja puhumassa pienistä eroama»'-
suutsista opintäsitteissä s. o. — »valmistamassa nuppineuloja.

Merkillisintä Betelille oli kumminkin se ihmeellinen
uni, jonka latob näki maatessaankiivisellä pään-alaisellansa.
Vaikeaa ei ollutkaan hänen tästä kallioisesta seudusta löy-
tää lomaa piiän-alaistansa. Siellä tuskin onkaan muuta
kuin kimeä. Maan asukkaat lvetämät kuitenkin tamallisesti
päällyskauhtanansa päänsä ja kasmojensa yli, ja minä luu-
len Jakobin maanneen samallaisella päänalaisella. Unissaan
näki Jakob sinä yönä Herran pystyttämän pitkät, komeat
tikapuut, joiden toinen pää oli tämän mäsyneen »vaellajan
pään pohjissa ja toinen pää oli pilmissä. Ia säteiletviit,
kuolemattomat olennot tulimat ambra- ja kultalinnoistansa,
laskitvat tiiltämät jalkansa tikapuille ja kultilvat juhla-
kulussa näitä myöten ylös ja alas.



Minä otaksun niillä olleen siimet, sillä raamattu ku-
»vailee aina enkelit siilveilisiksi olennoiksi, mutta näillä tika-
puilla kiilvetessiiän käyttämät he käsiänsä ja jalkojansa, ke-
hoittaatseen meitä, joilla ei ole siipiä tiipeemään ja täyttä-
mään niitä kykyjä, jotka me olemme saaneet, luottaen Ju-
malaan, että hän atvaa meille tien. Jos me tahdomme
oikein käyttää käsiämme ja jalkojamme, niin kyllä hän pitää
huolen tikapuista. Oi, nuorukainen! älä odota itsellesi sii-
piä! Nämä enkelit sulkimat siipensä, näyttääkseen teille,
että sellaiset eimät ole malttamattoman tarpeelliset. Muista-
koot kaikki, jotka »virumat sairauden, köyhyyden tai »vainon
komilla päänalaisilla, että kimisillä päänalaisilla enkelit omat
Marttoina. Ne laskeutumat Harmoin untumapatjoille. Ne
tulemat Harmoin unessa siihen päähän, joka lepää muka-
tvasti.

Ihmeellisimmän kaikista Ullista näki Johannes letvä-
tessäiin Patmoksen kalliolla. Siinä unessa kuuli hän seit-
semän tormen soiman ja näki koko taimaan komeuden siinä
saattueessa, jonka kerubit, serafit ja piiiienkelit muodostiivat.
Toisen muistettaman ja ihanan unen näki Johan Bunyan,
kun hän makasi Bedfordin Mantilan kilvisellä permannolla.
Hän näki Pyhän kaupungin ja niin suuren joukkueen kulke-
man sen porttien läpi, että huudahti unissansa: „minätin
tahtoisin olla heidän joukossansa." Kolmannen ihmeellisen
unen näki Washington, maatessaan lumen Peittämällä »vuo-
teella Valley Forgessa. Silloin uneksui hän näet erään
kansakunnan »vapauttamisesta. Kolumbus makasi kankurin
pää»alaisella, mutta siitä kiipesi hän niin korkealle, että hän



taisi nähdä uuden maanosan. Demosthenes makasi puukko-
sepän päänalaisella, mutta niiden tikapuiden päästä, jotka
kohositvat hänen päänalaisensa »vierestä taisi hän nähdä ne
suuret joukot, jotka tuliwat hurmaantumaan hänen tauno-
puheliaisuudestaan. Artwright makasi parturin päänalaisella,
mutta hän kiipesi tikapuita ylös, kunnes hän taisi nähdä
kaikki Englannin tehtaat täydessä käynnissä. Akenside ma-
kasi teurastajan päänalaisella ja kiipesi tikapuita ylös, kun-
nes hän taisi nähdä tulemat sukuftolmet »valistuneina hänen
opetuksensa kautta. John Ashmort makasi köyhän miehen
päänalaisella, kunnes hän taisi nähdä rukouksensa ja lvaroi-
tutsensa tuoman Englannin tuhansille amuttomille pelastusta
ja ijantaittista elämää. Melkein kaikki, jotka tänään omat
kuuluisia ja etemiä liike-, »valtio- ja lakimiehiii, taiteilijoita
ja kirjailijoita, olimat kerran tikapuiden juurella, ja poika-
sina ollessaan makasilvat he komilla päänalaisilla niinkuin
Jakobkin. Ne, jotka syntymät niin sanoaksemme tikapuiden
nenässä tahtomat usein mennä alaspäin, kun sitämastoin
ne, jotka omat syntyneet tikapuiden juurella jn päätänsä
lepuuttaneet kimeä masten, useimmassa tapauksessa kiipeemät
ylöspäin, jos heidän unensa muutoin on oikeaa laatua.

Minä armaan, että nämä enkelit astuimat ainoastaan
yhden askeleen kerrallansa sekä ylösmennessään että alas
tullessaan. He eimät hypänneet maahan eilvätkä tikapuiden
huippuunkaan. Samalla talvoin tulee meidänkin kulkea
ylöspäin. Uskosta uskoon, toisesta hymästä työstä toiseen,
ahkeruudesta ahkeruuteen, pyhyydestä pyhyyteen, askel aske-



leelta siksi kunnes olemme päässeet tarkoituksemme perille.
Näin me »vähitellen kiipeemme kalliolta istuimen eteen.

Tänä yönnä istuin minä Vetelissä majani omen
edustalla ja katselin taimaisiin, ja ne olimat täynnä tika-
puita, ensiksi tikapuut ftilwistä, sitte tikapuut tähdistä, ja
ylös ja alas taimaiden kautta kulki ihanuuden, lohdutuksen
ja Jumalan enkeliä. „Totisesti on Herra tässä paikassa,"
sanoi Jakob, „ja en minä sitä tiennyt". Mutta tänä yönä
on Jumala täällä ja minä tiedän sen!



VIII.

Keimnien Keskuudessa.
„Sinä tiedät, kussa meidän pitää it-semme sijoittaman korwessa".

4 Moos. 10: 31.

löt olemme me maanneet Palestiinassa teltissii.
Siellä on suuria beduiuikyliä, joissa ei ole ollenkaan huo-
neita, sillä kolmetuhatta muotia omat ihmiset näillä seu-
duilla asuskelleet »värjätyistä nahkoista »valmistetuissa tel-
teissii, ja kun tuulet ja myrskyt hajoittimat näitä heidän
majojansa, niin tekimiit he toisia sijaan samasta aineesta.
Noach asui teltissii. Abraham asui teltissii. Jakob pystytti
telttinsä »vuorelle. Isak pystytti telttinsä laaksoon. Lot
pystytti telttinsä lähelle Sodomaa. Telttiinsii naulasi lael-
maiino kenraali Siseran, annettuaan hänelle ensiksi ha-
panta maitoa, saadakseen hänet »vaipumaan sywiiiin uneen.
Tällä ruoka-aineella on näet nykyajan matkustajain toois-



tutsen Mukaan sellainen waikutuswoima. Syrialaiset sota-
joukot asuilvat telteissii. Vanhan ajan sotahuutona oli:
„sinun telttiisi, oi Israel!" Paamali oli telttientekijii. Iha-nassa mertauspuheessaan sanoo lesaias kaikkien ihmisten
asuman teltissä: hän on letvittänyt taimaan niinkuin peit-

teen ja ftingoittanut sen kuin teliin asuttamaksi; ja Hiskia
mertaa kuolemaa teliin hajoittamiseen, sanoen: minun elä-
miini siirretään minusta kuin paimenen teltti.

Teltissämme Palestiinassa sinä yönä kuulin sellaista,
jota en koskaan ennen ole kuullut ja jota en »vastakaan kos-

kaan toilvoisi saamani kuulla. Se oli hyenan kamala ääni
läheisestä »vuoristosta. Nähdessänne tämän pedon pistämän
turvaansa rautakalterien mälitse jossakin eläintarhassa, on
se silloin lvangittu ja taitaa päästää ainoastaan tukahtu-
neita ulivahouksia. Mutta irrallaan »vuoristossa ei hyenalla
ole mitään peljättämänä, ja siellä se antaa »vapaasti kuu-
lua koman, peloittaman äänensä, jota tekee yön kolkommaksi
kuin se todellisuudessa onkaan. Tämä ääni alkaa jonkin-
laisella ulmonnalla, ja loppu siitä lvimahtaa helvosen hirnun-

taan. Se ilmaisee uhkarohkeutta ja moimaa, lvercnhimoa
ja kuolemaa.

Ilokseni taidan sanoa, että useimmat seudut Palestii-nassa olvat »vapaat petoeläimistä. Leopardit, jotka Jere-
mian kertomuksen mukaan, eimät taida muuttaa märipilktu-
jansa, omat kadonneet, ja jalopeurat, jotka muinoin olimat
niin yleisiä ja joita profeetat kirjoituksissaan käyttämät jul-
muuden ja »vihan kumauksina, omat »vetäytyneet syrjään,
sitte kun he omat saaneet tuntea ruudin »vaikutnksen, jota he



Täällä niinkuin muuallakin näen saman taistelun ole-
massa-olosta. Kun joku lammas tai hewonen kuolee, niin
jo Miiden minuutin kuluttua pimenee ilma kotkista, jotka
rientälviit sammuttamaan nälkäänsä kuolleen elukan jäännök-
sillä. Nyt ymmärrän merkityksen Jesuksen sanoista: ..Kussa
raato on, siihen kotkat kokoontumat". Kotkat elämät usko-
mattoman korkeaan ikään. Ne saattamat tulla miidcnkym-
menen, kuudenkymmenen jopa joskus sadankin muoden man-
hoiksi. Tästä saamme selityksen Damidin sanoille: Sinä
tulet nuoreksi uudestaan kuin kotka. Kerran näin erään
lammasten paimenen kantaman jotakin takkinsa peitossa, ja
ihmetellen, mitä hänellä siinä mahtoi olla, kysyin oppaal-
tamme, mitä sillä paimenella oli kannettalvana. Opas mas-
tasi: „Hiin kantaa pientä karitsaa, se ei moi itse seurata
laumaa näin kylmällä ilmalla". Samassa huomasin karit-
san pistämän Päätänsä paimenen helmasta, ja minä sanoin :

tässä on meillä nähtämänä lesuiun kertomus Jumalan hel-
lyydestä '— „hiin ottaa karitsat syliinsä ja kantaa »liitä
helmassaan".

hirmeästi pelkäiilvät. Mutta useimmissa tapauksissa on
Palestiina senkaltainen kuin se alkujansa on ollut, lukuun-
ottamatta muutamaa metallilautaa, tuota simistytsen pää-
suonta, jota kulkee Jerusalemista Natsaretiin, Natsaretista
Tiberiaau ja Tiberiasta Damaskoon.

Muntamana päiwiinä puolenpäiwän aitaan, mattns-
taessamme erään kylän ohi, näin snuren ihmisjoukon
erään huoneen ympärillä. Minä kysyin rahtimieheltälnme:
„mitä merkitsee tämä, Damid?" Hän mastasi, että joku oli siellä



äskettäin kuollut ja useiden päimien kuluessa käymät naa-
purit suremien luona itkemässä heidän kanssansa. Tässä
tapaamme raamatussa mainitun tatvan: ilkeä ittemäisten
kanssa. „Ia monta juutalaisista oli tullut Martan ja Ma-
rian tykö lohduttamaan heitä heidän »veljensä tähden". Muu-
tamana aamuna lvarhain kuljimme erään hautausmaan ohi
ja haudoilla oli noin miisikymmentä itkelviiä maimoa, kaikki
mustissa lvaatteissll ja he lvcnkeroilvat loivasti: „Oi, las-
tani!" — „Oi, puolisotani !' — „Oi, isääni!" — „Oi äi-
tiäni!" Meille kerrottiin, että tvaimot käymät haudalla
hymin »varhain ensimmäisinä kolmena aamuna hautaamisen
jälkeen ja sitte kerran »viikossa koko lvnoden kuluessa. Näh-
dessäni päimän koittaessa nämä maimot, johtui mieleeni
emankelista Luukkaan sanat: „muutamat maimot tulilvat san-
gen »varhain haudalle".

Vie tulimme nyt Jakobin kaimolle, joka on kuuluisin
ja merkillisin kaitvo histooriassa, se kun näet oli tuon Man-

han patriarkan oma, josta se on nimensäkin saanut, ja kun
Jesus sen ääressä istuessaan puhutteli samarialaista »vai-
moa. Hienosti sataa tuhutteli, kun laskeuduimme alas he-
mostemme selästä, ja oppaamme, joka ryömi lähteelle nil-
jakkaiden kitvien yli, liukahti setä oli kauhuksemme wiihällä
pudota taiivoon. Minä mittasin kaimon yläreunan ja huo-
masin sen oleman kuusi jalkaa leweän laidasta toiseen. Hei-
nää, pajuja ja orjantappurapensaita kastvoi sen ympärillä.
Oppaamme heitti taimoon muutamia pieniä timiä, ja siitä
ajasta päättäen, joka killui ennenkuin kilvet ehtimät pohjaun,
oli tuimo hymin sylvii, ei kuitenkaan niin sylvä, tuin se kerran



oli ollut, sillä joka päimä heittelelvät matkustajat siuuc ti
lviii, ja maikka kaimo Manndrellin aitana oli satakuusitym-
mentä jalkaa symä, on se nyt ainoastaan miisikahdetsatta jal-
kaa. Niin uteliaat omat ihmiset tutkimaan tätä kaimoa, että
eräs katteini Andersson kerran kuilvana ivnodenaikana laskeutui
sinne, Maikka se yhdestä kohti oli niin ahdas, että hänen
täytyi ojentaa kätensä pystyyn päänsä yli päästäkseen poh-
jaan. Sinne mennessään pyörtyi hän ja makasi pohjassa
kanman aikaa tainnuksissa, tunnes hän mihdoin useiden tun-
tien kuluttua siksi mirkosi, että taisi jatkaa matkaansa ytös.

Se ei ole, niinkuin muut taimot, maahan laimettu,
maan se on tamallansa mesisäiliö, johon sadetvesi kokoontuu,
ja tähän seikkaan wiittaa Jesus puhuessaan samarialaiselle
»vaimolle pelastuksen kaimoista, luwaten antaa hänelle .elä-
mittä mettä", jos hän sitä rukoilisi, s. o. sellaista mettä, jota
yhä mirtaa lähteen suonesta, eroitukscksi tämän taimon me-
destä, jossa oli ainoastaan sademettä.

Mutta mintähden tailvoi Jakob tämän »vesisäiliön
sinne, kun siellä ilmankin oli kylliksi kaimoja ja lähteitä?
Mintähden ryhtyi Jakob niin maimaloiseen työhön, että hiin.
rupesi kailvamaan kaitvoa kenties kahden sadan jalan sylväksi,
maitta hän muutaman minuutin matkan päästä olisi saanut
kylliksi mettä toisista lähteistä »vähäistä palkkiota mastaan
tai kenties ilmaiseksikin. — Jakob oli älykäs mies. Hän
tahtoi saada itselleen oman kaimonsa. Riitaisuuksia ja so-
tia saattaisi syntyä toisten heimojen kesken, ja lvesilvarat
sciattaisilvat loppua, ja näiden »vaarojen pelosta tarttui häu
lapioihin ja kuokkiin.



Kuu älykäs Jakob halusi itselleen oman kalmon, opetti
hän meille samalla, ettemme tarpeettomasti olisi riippumat
toisista, maan sen sijaan luottaisimme itsiimme niinhymin
ruumiillisissa tuin hengellisissäkin asioissa. Raajarikkona on
sinulla oikeus olla lähimmäisistäsi riippuma, mutta jos Ju-
mala on antanut sinulle hymiin termeyden, termeen järjen,
kaksi silmää, kaksi korivaa, kaksi kättä ja kaksi jalkaa, on hän
silloin tehnyt sinut kykenemäksi olemaan toisista riippumat-
tomana, häntä itseänsä lukuunottamatta. Jos hän olisi aiko-
nut sinut toisista riippumaksi, niin olisi hän luonut nauhan
myötäistesi ympärille sidottamaksi kiinni johonkin toiseen ih-
miseen. Mutta nyt olet sinä saanut jiirkesi muodostaaksesi
omia päätelmiäsi, silmät löytämään oman tiesi, tortvat tva-

litsemaan oman musiiktisi ja kädet taistelemaan omia tais-
teluttasi. Koko maailman kaikkeudessa on olemassa ainoas-
taan yksi olento, jonka neumoa sinä tarmitset, ja tämä olento
on Jumala. Hanki itsellesi oma kaimo ja Jumala on sen
täyttämä. Kolverrci se maikka kahden sadan jalan symyiseksi,
jos niin »vaaditaan. Kaima sitä kynälläsi, mittapuullasi,
lapiollasi tai raamatullasi.

Lyhyenä saarnaajatoimeni aitana en koskaan ole teh-
nyt mitään Jumalan, kirkon, maailman, perheeni tai itseni
hymäksi, muutoin tuin että se on tapahtunut mastoin ih-
misten neulvoa ja ainoastaan seuraamalla jumalallista joh-
datusta. Jumala tietää kaikki, ja mitäpä silloin hyödyttäisi
neumon hakeminen ihmisolennoilta, jotka niin miihän tietä-
mät ja ymmärtämät. Minä luulen, että, kun Jakob alkoi
kaimaa tätä kailvoa, jonka mieressii me tänä piiilvänä is-



tuimme, ihmiset kokoontuilvat 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", »vastaa Jakob, „mutta
otaksukaamme, että naapurini muuttuisiivat tvihamiehitseni
ja kieltiiisilvät minun noutamasta lvettii »vuoren juurelta,
mitä silloin tekisin ja mihin silloin perheeni, karjani ja pai-
meneni turwautuisilvllt? Eteenpäin siis kuokat ja porat,
tunkeutukaa näiden kallioiden läpi, niin että pääsen riippu-
mattomaksi kaikista, paitsi häntä, joka täyttää pilwien lei-
lit! Minun täytyy saada itselleni oma kailvoni!"

Nuorukainen, Mältii miinilasia, sikareja, paperosseja
sekä humimatkoja sunnuntaisin jarakenna itsellesi oma huone,
hanki itsellesi oma lvaatemarasto ja tule omaksi pankkiirik-
sesi! .Minullahan on ainoastaan miiden sadan dollarin tu-
lot »vuodessa", sanonee joku. Käytä silloin neljäsataa dolla-
ria ylöspidoksesi, kymmenen prosenttia eli iviisikymmentä
dollaria johonkin hywiiiin tarkoitukseen ja jälelläolemat lvii-
sitymmentä kaiivaaksesi omaa kalmoasi. Tai jos sinulla on
tuhannen dollarin tulot »vuodessa, niin käytä kahdeksan sa-
taa dollaria ylöspidoksesi, kymmenen prosenttia eli sata dol-
laria johoutiu hymään tarkoitukseen ja loppusatanen altaak-
sesi kaimaa omaa taimoasi. Suurin lintu, mitä koskaan on
ilmassa liidellyt, on haudottu yhdestä munasta ja suuriu
omaisuus johtaa alkunsa yhdestä dollarista.

Minä luulen, että silloin, kun Jakob alkoi kaimaa tätä
kalmoa, oli kuima tvuodenaita, niinkuin nytkin on, ja joku
tulee hauen tykönsä, sanoen: „Otaksuppa nyt, Jakob, että



sinä taiwat tämän taiwon wiisitymmentä tai kaksi sataa jal-
kaa sylviiksi, ja siihen ei kumminkaan tulisi wettii, etkö sil-
loin Pitäisi yritystiisi mielettömänä?" Ihmiset, jotka kulki-
wat tai jotka katselimat Gerissimin tai Ebalin muorilta
sanoimat kenties nauraen: „Tuolla on Jakobin kaimo. ja
tuo suuri kolo lvuoressll on omansa kumaamaan miehen
mielettömyyttä". Jakob mastasi: ..Ei koskaan ole ollut ole-
massa ainoaakaan kalmoa, ei Palestiinassa eikä muissakaan
maissa, joka ei lvalmiiksi tultuansa ennemmin tai myöhem-
min olisi täyttynyt pilmistä tulemasta medestä ja tämäkään
kaimo ei marinaan tee poikkeusta. Useiden kuukausien ku-
luessa sen jälkeen, kun Jakob oli saanut kalmonsa kuntoon,
kulki ihmisiä sen ohi ja pilkallisesti hymyillen katselimat tuota
mieslvanhusta, sillä kaimo oli yhä kuilvana kuin kattilan-
pohja, joka on kolme tuntia ollut tulella. Mutta muuta-
mana päimänä alkoi itätuuli puhaltaa, suuria sadepisaroita
lankesi maahan, pilmet amasimat »vesisäiliönsä, ja sateisena
»vuodenaikana lvirtaili mettä kuusi miikkoa yhtä mittaa, ja
neitoset tulimat taimolle tyhjine astioillensa ja tantoimat ne
pois täysinä, tameelit joimat altaista ja olimat tyytymäiset,
Mettä taimossa oli alussa pari kolme jalkaa. Maan miihitel-
len kohosi mesi, niin että sitä oli kaksikymmentä, »viisikym-
mentä ja lopuksi kaksi sataa jalkaa symiiltii, ja taitti lähellä
oleskelemat beduinit ja ohikulkijat huomasimat nyt, että Ja-
kob oli älykäs, kun hän oli hankkinut itselleen oman kaitvon.
Islamiini, sinun tehtämiisi on kaimaa itsellesi oma kaimo,
ja Jumalan asia on täyttää se. Tee sinä welwollisuutesi,
ja Jumala ou tekelvä omansa.



Paljon on pnhuttu „hywästä onnesta", mutta ahte-
roilla ja uhraamaisilla ihmisillä on melkein aina hymä onni.
Anna maan ihmisten nauraa sinulle ahkeruutesi ja säästci-
lväisyytesi tähden; sinä päimänä, kun olet saanut kaitvosi »val-
miiksi ja mettä täyteen, on sinun lvuorosi nauraa.

Tältä kuuluisalta kaiwolta näemme taksi muoria ja
näiden muorien »välillä laakson, jossa suurin ihmisjoukko,
»»ikä koskaan täällä maan päällä on yhdessä miettänyt ju-
malanpalmelustansll, oli koolla — noin wiisi sataa tuhatta
ihmistä. Toisella puolen kohoaa kahdeksansataa jalkaa kor-
kea Gerissimin lvuori ja toisella Ebalin lvuori, edellistä
kutsutaan siunauksen- ja jälkimmäistä kirouksen-lvuoreksi.
Josuan käskystä seisoi kuusi sukukuntaa Gerissimin lvuorclla
ja luti siunauksen niille, jotka pitilviit lainkäskyt, ja kuusi
sukukuntaa Ebalin tvuorella luki kirouksen niille, jotka rit-
koitvat lainkäskyjii ja wiisisataa tuhatta ihmistä seisoi laak-
sossa ja huusi „Amen" niin painaivasti, että itse maan pe-
rustusten sanotaan wawahtaneen. ..Sitä en usko", sauonee
joku, »sillä uämii wuorenhuiput o»vat kahden (Engl) peni-
kulman matkan päässä toisistansa, ja miten taisi ääni sil-
loin kuulua toiselta kukkulalta toiselle?" Tähän »vastaan
minä, että waikka muoren huiput omatkin kahden penikul-
man päässä toisistansa, on toisen muoren juuri ainoastaan
puolen penikulman päässä toisen juuresta, ja sukukunnat
seisoilvat muoren rinteillä, ilma oli selkeä ja kaikuun näh-
den oli tämä suuri luonnon näyttämö niin oimallinen, että
äänet aiman selmiisti saattoimat kuulua toiselta muorelta
toiselle, jonka seikan matkustajat omat todeksi todistaneet



»viisikymmentä kertaa miimeisinä miiteniikymmenenä »vuo-
tena.

Taidammekos mielessämme kumaillc» jotakin suuren-
moisempaa ja mieltäjännittämämpää kuin mikä tapahtui
näiden muorien rinteillä ja Malisessa laaksossa, kun tätä
lvaihteletvaa jumalanpallvelusta pidettiin, ja tuhannet äänet
huusimat Gerissimin muorelta: ..siunattu olet sinä kaupun-
gissa, siunattu pellolla, siunattu on sinun ruumiisi hedelmä
ja sinun maasi hedelmä ja sinun karjasi hedelmä; sinun
eläintesi hedelmä ja sinun lammaslaumasi hedelmät, siunattu
on sinun korisi ja sinun tiihteesi!" setä tuhannet äänet lvas-
tasimat Ebalin »vuorelta: ..Kirottu olkoon, joka lähimmäi-
sensä rajan siirtää! Kirottu olkoon, joka laskee sokian ek-
symään tiellä!" jonka jälkeen lvoimallisena jylinänä jokai-
selta tullmanlemeydeltä maata alhaalta laaksosta kaikui tuo
sana, jolla hurskaat maan päällä lopettamat rukouksensa ja
kirkastetut taiwaassa ylistyswirtensä: ..Amen! Amen!"
Tälle tapahtumalle taitamat »vertoja metiiä ainoastaan tule-
mat ajat, jolloin kirkot, musiikkiakademiat ja konserttisalit
eimät enää riitä niille suurille joukoille, jotka »veisaamat
Jumalan ylistystä, maan puistot, muorien rinteet ja laak-
sot tiiyttywiit riemuitsemista joukoista, jolloin kaiku »vastaa
muorelta muorelle, samoin kuin se teki Gerissimin ja Eba-
lin mälillä, jolloin rikkaus, miisaus, tväkelvyys, kunnia ja
ylistys omistetaan Jumalalle ja Karitsalle, ja Amen on
kaikuma aimankuin kosken kohina.

Me jatkamme matkaamme ja tulemme Siloou, joka
on häminnyt kaupunki eräällä kummulla. Sen ympärillä



on karjalaumoja, oliivilehtoja ja miinitarhoja. Täällä kaa-
tui manha Eli istuimeltansa, kun hänelle tuotiin surulli-
nen sanoma poikansa kuolemasta. Elämä ei ole silloin
suuriarlvoinen isälle, kun hänen poikansa omat joutuneet

kadotukseen ja onnellisempi oli Eli, joka sai kuolla samalla
hetkellä kun surusanoma saapui hänen törmiinsä, tuin nämä
lvanhemmat, jotta lastensa ritosten ja syntein tähden lvael-
tamat elämän läpi, sydämet murtuneina, kunnes he saamat
nähdä lastensa majooivan yhä sylvemmiille turmioon. Täällä
on läsnä isiä ja äitejä, jotka harhateille joutuneiden poi-

kiensa tähden katsoisilvat kuolemaa termetulleeksi pelastajaksi.
Ia jos täällä on läsnä tuhlaajapoikia, joiden lvanhemmat
oivat kaukana täältä, miu kumartakaa päänne nöyrään katu-
mukseen ja rukoukseen, ja tämän jumalanpalmeluksen päätyt-
tyä rientäkää suoraan sähkölennätinasemalle salaman nopeilla
siimillä lähettämään wanhemmillenne se iloinen uutinen,
että te olette kääntyneet pois harhateiltänne. Lakatkaa tal-
laamasta manhempainne sydämiä, ennenkuin seuraamat nel-
jätolmatta tuntia on kulunut! Käänny Jumalaasi, sinä tuh-
laaja poika!

Minä olen saanut monta monituista kirjettä, joissa
on minulle kirjoitettu tähän suuntaan: „Minun poikani on
siellä teidän kaupungissanne; me emme ole saaneet hänestä
mitään tietoja kankaan aikaan; me pelkäämme, että jotakin
surullista on hänelle tapahtunut; etsi hänet käsiisi ja lausu
hänelle joku hylvä sana; hänen äitinsä on aiman toilvoton
hänen tähtensä; »ne olemme lähettäneet monta rukousta hä-
nen tähtensä Jumalalle". Mutta mitenkäs minä taidan et-



Lähellä Siloa on Geban tasanko. Kun tämä manha
kaupunki oli kukoistuksessaan, pidettiin joka »vuosi Geban
tasangolla tanssiaiset, jolloin kaupungin tyttäret, torwien ja
helisewien cymbalien kaikuessa, tanssilvat tuhansien katsojien
edessä. Mutta aina maailman alusta altain eitvät 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, jotka olilvat piilleet lvuorien takana ja
puiden suojassa. Ne eitvät tulleet turmiollisessa mielessä,
he halusiivat lvaan perustaa oman kotinsa, mutta kun nai-
set heidän omassa maassansa olilvat tapetut sodassa, otti
heistä kukin näistä tytöistä omaksensa sen, joka häntä miel-
lytti ja kantoi hänet hallitsijattareksensa kotiinsa, suureen ko-
meaan asuntoonsa, sillä nämä kolme sataa benjamilaista
olilvat perineet koko kansakunnan rikkaudet.

siä häntä, jos hän ei ole täällä joukossamme? Missä olet,
poikani? Oletko täällä suuressa salissa tällä hetkellä?
Missä olet? Ojenna kohta kätesi! Minulla on sinulle sa-
nomia kodistasi. Isäsi murhehtii sinun tähtesi ja äitisi
rukoilee sinun edestäsi. Jumalasi kutsuu sinua. Tahdotko
todellakin odottaa siksi, kunnes Eli lankee tuoliltansa kuoliaana
maahan, ja se sydän, jota lvastaan sinä nojauduit lapsuu-
dessasi, lakkaa sykkimästä? Täytyykö kuulla ijankaitkisuu-
dessa terrottalvan, että sinä murhasit hänet? Oi Jumalani!
Varjele tästä onnettomuudesta.

Kun tänään Silon läheltä katselemme Geban tasan-
koa, jolla tytöt tanssimat sinä yönä sekä sitä muorensolaa,



jonka yli benjamilaiset kantoiwat morsiamensa, ajattelemme
me sitä maata ja niitä oloja, joissa »ne elämme, ja jolloin
sellainen tapahtuma on ailvan mahdoton. Hiljaisessa ystälvä-
piirissii rukouksia ja siunauksia lausumalla aletaan nyt atvio-
liitot ja samalla kertaa piirretään pyhät lupaukset muistoon
tailvaassa, ja tällä talvoin ulkuu kaksi kuolematonta olentoa
käsi kädessä matkan, joka ei ole päiittylvii ennen kuin kuo-
lema eroittaa heidät. Rinnatuksin matkalla elämän läpi!
Rinnatuksin haudassa! Rinnatutsiu tailvaassa!

Tänä ehtoona, »viimeisenä ehtoonamme ennen tuin eh-
dimme Natsaretiin, pystytämme me telttimme kaikkien aiko-
jen kuuluisimmalle taistelutantereelle — Esdraelonin tasan-
golle. Mitähän ajatteli rauhan ruhtinas tutkiessaan tätä
tasankoa matkallansa Jerusalemista Natsaretiin? Täällä ei
kaslva ainoaakaan kukkaista, jotka elivät pollveutuisi niistä
kukkasista, jotka kerran imiwiit kaatuneiden armeijain werta.
Tuskin on siinä jalan lelveyttäkään maata, jonkayli eiiviit sota-
lvllunut olisi wierineet tai jota eiwät hewoset olisi polkeneet
kawioillansa. Tämä tasanko ulottuu Välimerestii lordaa-
nille; Tabor, Gilboa ja Karmel silmäilewät sitä. Sen yli
tullvailee muutamina wuoden aikoina Kisonin puro, joka
kerran wei mukanansa Sisercm sotajoukot. Tappelu oli
marraskuussa, jolloin meteorisateet lankeewat, niin että täh-
tien kulussaan sanottiin ryhtyneen sotaan Siseraa »vastaan.
Tämän tasangon yli ratsasti Jehu, ja kananealaisten sota-
waunut, joiden pyörien rumpuihin oli »viikatteita kiinnitetty
niittilviit kuoleman saaliita tuhansia minuutissa. Tämän
yli riensiwiit Dalvid ja losua, Gottfried jaRichard Leijona-



mieli, Balduin ja Saladin. Tasanko ei ole ainoastaan
kuuluisa muinaisista sodista, waan »vielä merkillinen siitä,
että raamatussa sanotaan suuren ratkaiselvan tappelun maa-
ilmanhistooriassa tapahtuivan täällä — tappelun Harma-
geddonissa.

Tällä tasangolla ja sen läheisyydessä taisteltiin ker-
ran kiitvas taistelu, jolloin Pyhä risti, johon Jesus sanot-
tiin ristiinnaulitun, kohotettiin lipuksi kristityn armeijan
rintamaan, ja kun tänä yönä ummistin silmäni teltissii
Esdraelonin tasangolla — on näet olemassa seikkoja, jotka
me paremmin taidamme nähdä ummessa silmin luin awo
silmin — atvautui eteeni tämä kauhea sota. Vuosisadan
lopussa huudahti Saladin kahdeksankymmenen tuhannen rat-
sumiehensä etupäässä: ..Eläköön Jerusalem! Eläköön koko
Palestiina!" ja kaikkien täytyi »väistyä syrjään näiden san-
karien edestä, tumminkaan ei ilman hurjaa taistelua. Muu-
tamassa paikassa joutui satakolmetymmentä kristittyä usean
tuhannen railvoisan mahomettilaisen saarrokseen. Kokonai-
sen päilvän tekitviit nämä sata kolmekymmentä kristittyä an-
karaa »vastarintaa tuhansille »vihollisillensa. He tarttuiwat
niihin keihiiisin, jotka olilvat antaneet heille kuolinhaalvan
ja, temmattuansa ne omista rinnoistansa, heittilviit ne »vi-
hollisiansa »vastaan. Tappelua jatkettiin siksi, kunnes kaikki
kristityt yhtä ainoaa lukunn ottamatta olilvat kaatuneet, ja
tämä iviimeinen istnen ratsullansa huimi sotatapparallansa
oikealle ja »vasemmalle, kunnes hänen ratsunsa lviimein kaa-
tui miekan läwistcimänii. Silloin teki ratsastaja ristinmer-
kin ja huokasi »viimeisen henkäyksensii, saatuansa paritym-



mentii teihäänpistoa rintaansa. Kohta sen jälteen päättyi
tämä rattaiselva tappelu. Histooricm kirjoittaja kuivailee
sitä, runoilija laulaa siitä, maalari piirtää sen kankaallensa,
ja kaikki aikakaudet ihmettelelvät tätä samaista taistelua
puisen ristin tähden, jolla Jesus sanotaan heittäneen hen-
kensä. Tässä sekaantuu toisiinsa perkeleiden riehunta ia en-
kelien riemu. Toisella puolen tuhansia kaatuneita kristityttä
ja toisella puolen tuhansia kaatuneita muhamettilaisia. Tuli-
sin oli taistelu ristin läheisyydessä, jota Ptolemaisin piispa
heilutti ilmassa. Ptolemais itse oli kuolettawasti haalvoi-
tettu, ja kun hän lvihdoin waipui hengetönnä maahan, tem-
pasi ristin Lyddan piispa, kohotti sen korkealle uudestaan
jn hyökkäsi eteenpäin »vielä ankarampaan ja hurjempaan tais-
teluun, jossa miekka oli miekkaa »vastaan, ja missä tappa-
rat ja kuolettamat keihäät kalisimat pirstautuneita kilpiä mas-
ten. Hemosia ja ihmisiä loikoi kuoliaana »vieretysten tais-
telutantereella. Puuristi, johon kristittyjen sotajoukot oli-
mat katseensa kiinnittäneet, alkaa nyt kukistua; ja se kukis-
tuukin. Kristittyjen sotajoukkojen »valitus ristin »vaipuessa
kaikuu »voitollisten muslemien riemuhuutojen yli. Mutta
ristin lippu ainoastaan näennäisesti kukistui. Voitollisena
liehuu se pilmissä tänäkin piiiivänä. Viisisataa miljoonaa
sielua, aikakauden »voimallisinta sotajoukkoa seuraa sitä, minne
se Mann »viittaa maanpiirin yli ja ylös taimaalliseen kor-
keuteen. Kahdennellatoista muosisadalla se näytti kukistu-
man, mutta yhdeksännellätoista muosisadalla on se »voimak-
kaimpana mertauskutvana kunniasta ja moittoriemusta, ja
tämän lipun merkitys on suurempi kuin minkään muun li-



pun, olkoonpa se sille koristettu kotkan, jalopeuran, karhun,
tähden tai puolikuun kumalla. Sen »voittomerkin, jonka
Saladin tallasi jalkainsa alle, kohotan minä tänään kristit-
tyjen rimien eteen. Risti! Risti! Sen kanta on kiinnitetty
siihen maahan, jolle se tuottaa mapahouksen, sen huippu
»viittaa ylös taimaasen, jonne se tahtoo teitä johdattaa, ja
sen poikkipuolinen puu on ojennettuna kuin kaksi kättä, kut-
sumaan kaikkia maailman kansoja autuuden runsaasti katet-
tuun pöytään. Lankee poltoillesi sen juurelle! Luo silmäsi
sen uhriin! Vanno sille ikuinen uskollisuus, ja kun tämä
tuskan ja riemun mertauskuma 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 teltissäni
Esdraelonin tasangolla, jota ulottuu Välimerestii Jorda-
niin, ja Kisonin joen hyräillessii unimirttä minulle, tuntuu
minusta aiman tuin kuulisin sotajoukkojen kokoontuman tais-
telemaan maailman miimeistä taistelua. Edustajia Ame-
riitasta, Europasta, Aasiasta ja Afrikasta on täällä koolla,
koko taimas ja koko helmetti omat täällä, ja Apollyon mus-
tan hemosen selässä johtaa pimeyden sotajonttoja, ja Jesus
istuen lvllltean hewosen selässä johtaa waltenden sotajouk-
koja, ja minä kuulen rumpujen pärinän, tykkien jyskeen ja
torwien räikiniin. Ia wielä kuulen jytinän miljoonien
joukkojen peräytymisestä, ja sitä seuran neljäntoista miljoo-
nan ihmisen rinnasta kohoama, riemuhuuto, johon kaikki
maan ja taimaan sotajoukot yhtymät kaikumien cymbalien



säestäessä: Tämän maailman »valtakunnat omat tulleet
Herran ja hänen Kristuksensa omiksi, ja hän on hallitsema
iankaikkisesta ijankaikkiseen.



IX.

Men muorien seuiuillu.

Ia hiin tuli Natsaretiin, tussa hän kaswatrttu oli.
Luntt. 4: 16.

Erittäin sikeästi nukuin miime yönä eräässä kntooli-
sessa luostarissa. Tämä olikin ensimmäinen yö, jonka nu-
tuiu huoneessa sitte Jerusalemista lähdettyämme, ja meidät
otettiiu yhtä ystämällisesti »vastaan, kuiu paami kardinaa-
lillensa olisi otettu, jos he olisimat sitä tietä matkanneet.
Edellisenä iltana laskimät herttaiset luostarisisaret sadan tir-
kassilmäisen araaftialaisen lapsen laulamaan minulle, ja
uäiden laulu ilahutti minua suuresti. Tänä aamuna me-
nen luostarinportaille katselemaan loko Palestiinan kauniinta
kaupunkia »valkoisine kallkikimi-rakennuksineusa. Mikä on
tiimiin kaupungin nimi? Natsaret, historiallisesti kuuluisa
Nntsaret, yksi niistä kolmesta paikasta, jotka jokaisen tris-



tityn matkustajan tulee nähdä, sillä jos he eimät ole käy-
neet Natsaretissa, Betlehemissä ja Jerusalemissa, niin
syystä saatetaan sanoa, että he eimät ole nähneet Palestii-
naa. Näissä kolmessa kaupungissa mietti se Jesus lapsuu-
teusa, nuoruutensa ja miehuutensa ajan, jonka tähden lviisi-
kymmeutä miljoonaa ihmistä olisi maadittaessa alttiit an-
tamaan henkensä joko mestauspöltyllä tai »virtojen aalloissa
tai myöskin leimuamalla polttoromiolla.

Suurehko »vanha kaupunki on Natsaret, maitta emme
ottaisi sen pyhiä muistojakaan lukuun. Etupäässä on se
puhdas, jota armostelua ciinoastaau Harmasta itämaisesta
kaupungista ja kylästä taidetaan antaa. Sen naapurikau-
punki Nabbus on ruokottomimftia mitä koskaan olen näh-
nyt, »vaikka sen etelvimpänä teollisuutena on saippuan lval-
niistaminen. Mutta kaikki saippua miedäiiu maasta pois.
Kenties Natsaret näytti tumattoman puhtaalta tänä aamu-
un, kun sadekuurot olimat juurikoettaneet kumikauhtanaimmc
piitemyyttä ja pilwien käskystä lähettäneet tullvehtimalla
»vettä kaupnnkiin-tulomme edellisenä päilviinä. Natsaretissa
on aikojen kuluessa taisteltu ankaroita taisteluja, ennenkuin
se joutui israelilaisten »vallasta muhamettilaisten »valtaan
ja muhamettilaisteu mallasta kristittyjen maltaan. Merkit
lisin näistä tappeluista tapahtui Napoleon Bonaparte»» joh-
dolla, kuu kaksituhatta yksisata raustalaistn moitti iviisitol-
matta tuhatta turkkilaista. Suurin Nanskanmaan pojista
maeltcli samoja katuja pittiu, joilla Jesus »vaelsi lähes kol-
mekymmentä »vuotta. Edellistä seurasi matkallansa Venä-
jän lumimyrskyt ja Egyptin lvailvat, jälkimmäistä taas



maan ylistystveisut ja taimaan ilohyminä. Tämä kaupunki
on sitä paitsi lumoaman miehiittälviillä paikalla, »viidentoista
»näen keskessä. Luonnon Jumala, jota myöskin on raama-
tun Jumala, on nähtämästi niin muodostanut tämän laak-
son, että se saisi olla erillänsä muusta maailmasta niiuii
kolmena merkillisimpcinä lvuosikymmenenä, joiden kuluessa
Jesus kaswoi lapsesta mieheksi, sillä kolmesta neljättä »vuo-
destansa maan päällä käytti hän kolmekymmentä »vnotta
»valmistuakseen tärkeään tehtälväänsä. Eikös ole tämä Je-
suksen esimerkki maltaama nuhdesaarna monelle, joka pitää
pitkiä »valmistustvuosiansa johonkin toimeen kirkon eli »val-
tion palmelaisessa turhaan tuhlattuna aitana? Useimmat
nuorukaisistamme tahtomat lytätä laimcmsa mesille, ennen-
kuin ne omat täysin malmiit, ja tästä seuraa, että niin mo-
net jo ensimmäisessä myrskyssä joutumat haaksirikkoon. Tyydy
alhaisempaan asemaan riennoissasi siksi, kunnes olet saamut-
tanut kylliksi kokemusta ja taitoa kyetiiksesi hoitamaan tär-
keämpää tointa. Pysytteleydy hymiinä oppilaana siksi, kun-
nes taidat tulla hymäksi opettajaksi. Tyydy oleskelemaa»»
Natsaretissa siksi, kunnes pystyt kamppailemaan lainoppi-
neiden kanssa Jerusalemissa. Kolmikyinmenmuotisen »val-
mistuksen jälkeen taidat sinä sitte kolmena »vuotena saada
touneen enemmän kuin useimmat ihmiset koko elinaikanansa.
Nämä pienet »viittaukset annau minä teille siinä toilvossa,
että ne olisimat teille hyödyksi maallisissa pyrinnöissänne,
maikka minä etusijassa kuitenkiu toimon, että te »valmistau-
tuisitte tulemaa elämää »varten.

Jesus mietti lapsuutensa ajan Natsaretissa ja sen ym-



päristöillä. Siellä on „pyhiin neitsyn lähde" jolle Jesus
»vaelsi äitinsä mntana ja taluttamana. Tämä on ainoa
lähde mainitussa kaupungissa, ja on ollut sellaisella kolme
tuhatta »vuotta. Tänä aamuna käymme sen äärellä, ja me
näemme äitien tuleman sinne lastensa kanssa nyt niinkuin
muinaisinakin piiiminä. Kaikkina aikoina ja kaikissa maissa
on waimowiiki saanut tehtiilväksensä meden kantamisen. Tu-
sinoittain seisoo lvaimoja tämän lähteen äärellä, odottaen
»vuoroansa, saadakseen täyttää ämpärinsä. Lähteen ympä-
rillä on oliimilehtoja, missä ihmiset puhelemat keskenänsä,
ja lapset, päässä taikamarjostimet, suojaksi „pahoja silmäyk-
siä" »vastaan, kisaamat puiden marjossa sekä maimot sini-
sissä, punaisissa, miheriiiisissii tai malteissa pumuissa kulke-
mat edes takaisin mesiastiat päälaella. Luullakseui otti Ma-
ria useimmiten Pikku Jesuksen mukaansa, sillä kotona ei ol-
lut ketiiiiu, jota olisi hoidellut tätä, kun lvanhemmat olimat
köyhät, ettei heillä ollut Maraa palkata palmelijaa. Luullak-
seni ei ollut ainoakaan näistä ympärillä olemista lviidestä-
toista mäestä, jonka ympäri ei Jesus olisi täyskennellyt, ei
ainoaakaan muoren symennystii, jota hän ei olisi tarkastel-
lut, ei ainoatakaan lintua, jonka nimeä hän ei olisi tietää
uyt, ei ainoankaan kukkasta, jota hän ei olisi tuntenut.

Tämän näemme hänen saarnoistansa. Kuutin saar-
namiehen sanoissa huomaamme me piirteitä hänen aikai-
semmilta ikämuosiltansa. Se, mitä poika näkee seitsemän
ja seitsemäntoista »vuoden mälillä, tetee häneen pysymäisen
maikutuksen. Apostoli Pietarin saarnatessa olemme melkein
näkeminämme kalamerkkoja, joilla hän nuoruudessaan har-



joitti kalastajan tointa. Amoksen julistaessa ennustuksian-
fa, olemme melkein kuuleminamme lammasten miiiikimisen
niistä lanlnoista, joita hän pienenä poikasena paimensi. Ia
mestarimme saarnoissa ja puheissa näemme selmiisti miit-
tauksia rauhallisesta pikkukaupungin elämästä Natsaretissa.
Perheet siellä kaslvattitvat ja ruokkimat kananpoikasensa, ja
sittemmin huudahti Jesus: „lerusalem, Jerusalem! kuinka
usein minä tahdoin koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoo
poikansa siipeinsii ala!" Kesän kuluttua oli hän nähnyt
äitinsä awaawan maatehuoneen, missä koit lentelimät ja vii-
mat turmelleet »vaatteita, ja tämä tapaus on hänen mieles-
sänsä, kun hän sanoo kokoontnneelle ihmisjoukolle: „Älkiiii
tamarata kootko maan päällä, kussa koi jaruoste niitä rais-
kaamat." Lapsuudessaan oli hän tutustunut monenmärisiin
kauniisin kukkasiin, ja meitä ei ollenkaan ihmetytä, että hän
»vuorisaarnassaan lausui: „katsokaa kukkasia kedolla." Kun
hän muutamana päimänä oli eräällä mäellä, missä nyt on
Neby Ismaclin hantapatsas, kuullut peltopyyn, lauluras-
taan, kotkan, kurjen ja korpin siipiensuhinan, niin ei ole
ollenkaan ihmeellistä, että hän mainitussa saarnassansa sa-
noi: „katsokaa taimaan lintuja!" Natsaretissa ja sen seu-
duilla on paljon tameeleja. Ajatuksissani olen näkeminäni
niiden astuskeletvan mutkikasta tietä Esdraelouin tasangolta
Natsaretiin. Jesus tunsi ne hymin ulkonäöltä eikä hänelle
olleet tuntemattomat pienet hyönteisetkään, joita hän oli äi-
tinsä nähnyt siiwilöiwiin mesi- ja maitoastiasta. Siis
meistä ei ole ihmeellistä, että hän, nähdessään miten tar-
kasti farisealcnset olimat wiilttäwinänsä pieniä syntejä, maikka



he suuria suwaitstwat, huudahti: „te sokeat taluttajat! te
kuurnitsette hyttysen ja kamelin te nielette."

Poikasena oli Jesus nähnyt, miten paimenten lampaat
olimat joskus hämmentyneet, ja lisäksi mielii »varas tuli ja
julkeasti tahtoi anastaa muutamia lampaita, maikka ei ai-
noakaan niistä ollut hänen omaisuuttansa. Olkoon men-
neeksi, sanomat molemmat rehelliset paimenet, tämä asia
saadaan pian ratkaistuksi, kun toinen menee toiselle haaralle
ja toinen toiselle ja »varas kolmannelle. Hylvät paimenet
kutsumat nyt kumpikin lampaitansa, ja ne rientämät samassa
omistajainsa luo, ja »varas ei saa ainoaakaan lammasta
tulemaan luoksensa, maikka hän miten hylvänsä houkuttelisi.
Eipä ole ihmeellistä, että Kristus lauman ajan Perästä sen
jälkeen muutaman kerran, tahtoessaan selittää olemansa hymä
paimen hengellisellä alalla, sanoo: „ja kun hän omat lam-
paansa päästää ulos, käy hän heidän edellänsä, ja lampaat
seuraamat häntä, sillä he tuntemat hänen äänensä. Mutta
ei he muukalaista seuraa, maan pakenemat häntä, sillä ei he
tunne muukalaisten ääntä." Näinä mäenrinteet soweltuilvat
hymin miinirypiileiden tviljelykseen. Suurilla ymmyrkäi-
sillä silmillänsä oli Jesus pienenä poikasena usein nähnyt
maanmiljelijäin puhdistaman ja hoiteleman miiniköynnöksi-
iinsä. Tuo tuostakin leikkelemät he oksia terälviillä »veit-
sellänsä. Jesus kysyy muutamalta: „mikst teette näin?"
„Siksi, sanoo maanlviljelijä, että nämä omat kuitvuneita
oksia, jn ne omat enemmän haitaksi kuin hyödyksi, ja sen
»vuoksi leikkaan minä ne pois." Sitte leikkelee maanlviljeliä
»vielä sieltä täältä nuoria »vesojakin. „Mutta", sanoo le-



sus, „eiwäthän nämä oksat, joita te nyt leikkelette, ole kui-
lvuneita, mintähden sitte teette niin?" Ia maanmiljelijä
»vastaa : „Me leikkelemme nämä pois sentähden, että suurem-
mat oksat saisilvat enemmän nestettä ja kasmaisimat run-
saammin hedelmiä." Eipä siis ollut ihmeellistä, että Je-
sus saarnassaan sanoi: „Minä olen totinen miinapuu ja
minun isäni on peltomies. Jokaisen oksan minussa, joka ei
kanna hedelmiitä, hän karsii pois, ja jokaisen kuin 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 on luon-
nosta lainatutta kumauksia. Se kyyhkynen, joka lesusta
kastettaessa Jordanin »virrassa laskeutui hänen päänsä pääl-
le, ei suinkaan ollut ensimmäinen kyyhkynen, jonka hän oli
nähnyt. Sillä, joka on seissut Natsaretin ympärillä ole-
milla mäkilöillä, on myös ollut alvara ala edessänsä, josta
on »voinut ottaa tumautsiansa. Minun ymmärtääkseni tiimi
Jesus ainoastaan yhden kerran Välimeren rannikolla, mutta
minä selkeänä aamuna hymänsä taisi hän kiilvetii Natsaretin
kunnahille, mistä hän länteen päin katsellessaan näki Väli-
meren, Pohjoseen päin lumen peittämän Libanonin ja kau-
kana idässä ja lounaassa Gilboan muoren, Taborin ju Gi-
leudin setä etelässä Esdruelonin tasangon, jonka halki eilen
kuljimme matkallamme Natsaretiin. Eipä siis olekaan ih-
meellistä, että hän, muistaen näitä muoria, joita hän lap-
suudessaan oli nähnyt, myöskin oli »valinnut sellaisen pai-
kan puhujalamaksensa, pitääksensä merkillisimmän muorisaar-



Tämä natsarealaiueu nuorukainen ilmestyi somitta-
maan maailman syntejä, oikasemaan sen hullutuksia, estä-
mään ja masentamaan sen julmuuksia, »valistamaan sen pi-
meyttä ja ympäröimään tätä maan palloa taimaallisella
kirkkaudenloisteella. Kaikkina aikoina on ollut maalais-poi-
tien tehtälvänä parantaminen, innostaminen ja pelastamille».
Niitä tulee asioimistoihimme, raatihuoneisimme, sairaaloi-
himme, oftpisaleihimme ja saarnatuoleihimme. Ne asuimat
Natsaretissa ennenkuin tulimat Jerusalemiin. Jollei tätä
jotamuotista maalaistulmaa olisi, niin kaupunkimme mäsäh-
tyisimät ja saattaisimat koko sumun ennenaikaiseen perika-
toon. Rajaton yön walwominen, teriveydelle mahingolliset
pumut, liiaksi rasitetut ruoansulatuselimistöt ja muutoinkin
epiitermeellinen kaupungin elämä olisimat moittamattomina
esteinä ihmiskunnan edistymiselle, »nutta Natsaretin laak-
soista ja muorilta tullvehtii yhä terlveyttii ja simeellisiä lvoi-
mia Jerusalemiin, ja maaseutu on pelastanut kaupungin.
New Hampshiren, Virginian ja Georgian kunnahilta omat
Vebster, Clay ja Henry W. Grady laskeutuneet ja hur-
manneet taunopuheliaisuudellaan toto Ameriikan kansan. It-
sinkertaisista asunuoista Massachusettsissa ja Marylandissa
omat sellaiset ihmisystiilviit kuin George Peabody ja Wil-
liam Corcoran lähteneet. Syrjäisistä maalaismajoista tu-
lilvat Audrem Jackson ja Abraham Lincoln ohjaamaan ja

nunsu. „Kosku hän näki kansan, astui häu ylös muorelle."
Ia kun hän tahtoi eriksensä seurustella Jumalan kanssa
„otti hän Pietarin, Jaakopin ja Johanneksen ja lvei heidän
erinänsä korkialle muorelle."



ratkaisemaau kansakunnan kohtaloja. Auraukurjessa, sepän-
pajassa tai maaseutujeu kauppapuodeissa omat Ameriikan
kaupunkien suurimmat miehet poikasilla työskennelleet. Mel-
kein kaikki, jotka omat olleet hyödyksi ja siunaukseksi Juma-
lalle ja maailmalle, omat cnueu Jerusalemiin tuloansa asu-
neet Natsaretissa.

Mutta surullinen tosiseikka on, että melkein jokainen
maalais-poika saa kokea samallaista kohtelua kaupungissa,
kuin Jesus sai kokea Jerusalemissa. Waikka näitä nyt ei
tosin lämistetiikäiin nauloilla, niin on kuitenkin olemassa
toisellaisia kidutuskoncita, jotka aikaansaamat yhtä sylviii
haalvoja kuin naulatkin. Vielä tänäkin päilviinä harjoite-
taan ristiinnaulitsemista kaikissa kaupungeissa jakaikilla ka-
duilla. Historia moi kertoa tuhansista uhreista joka »vuo-
den osaksi. Oi kuitenkin, miten surkeasti me niitä runte-
lemme jykeiden myllynrattaiden millissä! Kaupunkiemme
lvelmollisuus olisi pitää parempaa huolta näistä pojista ja
nuorukaisista, jotka niihin suoraan maalta muuttamat. Ne
ansaitsemat hoitelemista. Moni niistä on yhtä jalo, tuin
setin poika, joka kerran lvanhemman »veljensä kanssa kiipesi
»nuutamaan kirkontorniin. Mitään maaraa aamistamatta
menilvät nämä »veljekset muutamalle tornista ulkonemalle
hirrenpiiiille, kun samassa hirrenpää taittui ja molemmat
pojat putosilvllt. Vanhempi heistä tarttui käsin toiseen hir-
renpäiihiin ja nuorempi sai kätensä kiinni lveljensii jalkaan,
ja kun ensinmainittu ei jaksanut kiilvetii hirrelle niin lau-
man kuin lveljensii riippui hänen jalassansa, sanoi nuorempi:
„luho, minä hellitän käteni; sinä saatat pelastua, mutta



sinä et »voi kiimetii hirrelle niin lauman kuin ininä riipun
jalassasi; suutele minun puolestani äitiäni ja Pyydä, ettei
hän minun tähteni ole harmissaan; hymästi nyt!" Hän
hellitti kätensä ja musertui pudotessaan niin pahasti, ettei
kukaan tainnut tuntea häntä. Monta sellaista sankarillista
poikaa tulee Natsaretista. Kohdelkoon Jerusalem heitä hy-
min! Kauman aikaa sitte tuli eräs herra käymään muuta-
massa Saksan maan koulussa, ja hän kumarsi nöyrästi po-
jille. Opettajan kysymykseen, miksi hän niin teki, mastasi
»vieras: „Emme »voi tietää mitä suuria miehiä näistä poika-
sista kerran saattaa tulla." Samassa miiliihti loiste muu-
taman pojan silmistä. Kuka oli tämä poika? Se oli Mar-
tin Lutherus. Matkallansa kouluun kulki eräs poika muu-
taman omen ohi, jonka edessä istui rampa lapsi. Ohtme-
nemä poika sanoi: ..miksi et mene kouluun?" ..Minä olen
rampa enkä sen muoksi moi päästä kouluun," mastasi lapsi.
..Minä tahdon kantaa sinua selässäni kouluun," sanoi ensin
mainittu, ja niin tekikin hän joka päilvä siitä lähtien. Kuka
oli tämä jalo poika? Sitä en tiedä. Kukas oli sitte ram-
pa, jota hän kantoi? Se oli Robert Hall, koko kristikun-
nassa kuuluisaksi tullut saarnaja. Parempi on antaa Nat-
saretista Jerusalemiin tulemille pojille hopearaha kuin risti.

Mainittuna Joulukuun-aamuna lähdettyämme Natsa-
retista näimme matkamme »varrella erään puusepän työ-
huoneen, joka oli samallainen kuin sekin, missä Jesus työs-
kenteli, manhemmaksi tultuansa. Minä kurkistin huoneesen
ja näin siellä »vasaroita, sahoja, höyliä, tvintilöitä, ruulvi-
penkin, mittapnuu, talttoja, kirweitä y. m. puusepän tarme-



kaluja. Eikös ole ihmeellistä, että hän, joka muodosti maan-
pinnan, kerran työskenteli höylällä! Hän, joka maanjäris-
tyksen kautta halkoi »vuoret, työskenteli taltalla. Hän, jota
atvasi maan rotkot, määnsi lvintilää. Hän, jota lähettää
salamat, takoi »vasaralla. Hän, joka kailvoi tvaltamerelle
sijan, sytyttää aamuruskon maan Päälle ja saattaa puoli-
yön taimaan hulmuamaan pohjaisenpalosta, rakenteli akku-
nantehiä. Minä en ymmärrä tätä, mutta uskon sen kui-
tenkin. Eräs epäilijä sanoi kerran muutamalle eliihtäneem-
miille pappismiehelle : „en tahdo uskoa mitään, jota ei tai-
deta selittää." ..Oikeinko totta?" sanoi pappi, te ette siis
usko mitään, jota ette taida selittää. Olkaa hylvii ja selit-
täkää minulle, mintähden muutamilla lehmillä on sartvet,
mutta ei kaikilla?" ..Sitä en juuri tarkoittanut, sanoi epäi-
lijä, »vaan tarkoitukseni oli sanoa, etten usko mitään, jota
en ole nähnyt. „Te ette siis usko mitään, jota ette ole näh-
nyt," jatkoi pappi. „Onko teidän ruumiissanne selkäranka?"
„On," sanoi epäilijä. „Kuinkn sen tiedätte?" kysyi pnppi.
„Oletteko koskaan nähnyt sen?" Salaisuutta Jumalan il-
mestymisessä ihmisluontoon en taida ymmärtää enkä 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 ijanknikki-
suuden selitettiimätsi. Jos me tietäisimme kaikki asiat täällä,
ladottaisi taimas pian kaiken armonsa silmissämme. Eitvät-
tös ihmiset ole mielettömiä, jahtaillessaan alinomaa sitä,
että he eimät ymmärrä kaikkea, mitä Jumala sanoo ja te-
kee. Ahtä hyminhän saattaisi aakkosin opettelema lapsi ftul-



Parin tunnin kuluttua saamumme Galilean kaupun-
kiin, Kanaan, missä Jesus äitiuensä oli terran eräissä
häissä. Jesuksen äiti — waimowiiki aina ensiksi älyää täl-
laiset asiat — huomasi, että hiiälvarat olimat aiman riittä-
mättömät, ja rauhoittaakseen perheenemäntäii, jota oli kut-
sunut enemmän »vieraita, kilin nautittalvaksi hankitut Marat
myönsimät, kertoi hän tämän lesukselle, joka kohta otti hoi-
taakseen isännöitsijän toimen tässä tilaisuudessa. Ia helley-
den ja säälimytsen miiniryftäleestii pusersi hän sata kaksi-
kymmentä kannua lviiniä, jossa ei ollut tippaakaan alkoho-
lia, sillä jos niin olisi ollut laita, niin olisimat »vieraat
tulleet yhtä juolvuksiin, kuin lulvernöörit, senaattorit, ken-
raalit ja liikemiehet olimat pari muotia sitte, miettäessäiin
muutaman sntnmuotistn juhlan Nem-lortissn. Eroitus Ka-
nnassa nautitun »viinin ja Nem-lortin kemuissa käytetyn
»viinin Mälillä oli siinä, että Herra malmisti edellisen mu-
nin ja perkele jälkimmäisen. Me laskeuduimme alas rat-
suiltamme jn tarkastelimme muutamia niistä »vesiastioista

lahtaa itkemään, kun hän ei ymmärrä kartion lohko-osia.
Oleskellessamme tässä maailmassa, olemme me ainoastaan
pienten lasten luokalla, taitamatta mielii lukea ijnntnikkisuu-
den kirjakokoelmia, joiden käsittämiseen tuskin pääenkelinkiiiin
etemimmät kylvyt riittämät. Mitähän merkitystä olisikaan
meidän mielestämme tailvaalla, jos siellä maailman kaik-
keuden keskustassa, missä kaikki sielunkykymme omat tuhnt-
kertaisesti laajentuneet, emme tietäisi enempää kuin täällä
alhaalla, missä me ainoastaan pintapuolisesti taidamme
nähdä ja käsittää asioita.



Kannassa, jotka tarun mukaan sanotaan oleman samat as-
tiat, missä Herra muutti meden miiniksi. Mitattaessa huo-
mattiin niiden oleman kahdeksantoista tuumaa lemeät lai-
dasta laitaan sekä yhdeksäntoista tuumaa symät. Ehdotto-
masti tulimme ajatelleeksi tätä melkoista miinimarastoa —

sata kaksikymmentä kannua. Mintähden niin paljon? Eh-
kenpä joku kannu olisi kylliksi riittänyt täyttämään puuttu-
man tarpeen, sillä eihän toki emännöitsijä liene niin suuresti
erehtynyt laskiessaan tarmittamien miinimarojen määrää.
Kokonaista satakaksikymmentä kannua ! Mitähän he tekimiit
jäännöksellä? Herra tiesi kyllä, mitä hän teki. Näiden kah-
den nuoren oli nyt alkaminen omaa talouttansa, heidän tu-
lonsa olimat mähiiiset, ja tämä suuri tviinimarasto oli nyt
hywiiiin tarpeesen heille joko kellarissa säilytettämäksi tai
myytälvätsi. Tässä juomassa ei ollut strykniniä eikä muita
myrkkyjä, ja koska Herra oli sen lvalmistanut, niin taidet-
tiin sitä kaulveinminkin säilyttää. Hän luo järlviä, joiden
mesi kestää muosituhansia, eikö hän sitte »voisi luoda juo-
maa, joka Pysyisi kelmollisena neljä tai wiisi »vuotta? Ai-
kojen kuluessa toitvon jonkun keksimän keinon sekoittaa »vii-
nirypäleen mehua niin, että se kestää »vuosikausia, tarmitse-
matta siihen mähääkiiäu lisätä tuota kirottua alkoholia. Ia
tuta enemmän me nautimme sellaista »viiniä, sitä selmem-
miiksi tulemat aimot ja sitä terlveemmäksi matsa. Ia silvu-
mennen tahdon tässä mainita erään merkillisen seikan miime
matkaltani. Minä matkustin Italian, Kreikan, Egyptin,
Palestiinan, Synan ja Turkin halki, ja kuinka monta juo-
punutta ihmistä luulette lamanneeni näissä maissa? En



Minun ilahuttaa, että Jesus oli läsnä näissä häissä,
ja ollessani lviime joulukuussa Kanaassa olin näkeminäni
tätä samaa juhlaa uudesti mietettämän. Iö oli lemittänyt
maipftansa kylien ja seutujen yli. Iljalla oli päässä lois-
tama turbaani ja kukkakiehkura, ja hänen pukunsa tuoksusi
suitsutuksesta ja kanlvertista, joita haju-aineita itämaiset
kansat erittäin suosimat. Nuodemiesten ja huiluilla, rum-
muilla, törmillä ja lietitsemillä tulisoihduilla »varustettujen
soittoniekkojen seuraamana lähtee ylkä morsiamen kotia. Saat-
toseurut kohtaamat toisensa. Morsiamen ja nuodeneitien
soihdut sekaantumat yljän ja nuodemiesten soihtuihin. Mor-
sian on »valkeassa pumussa, ja hänen huntunsa ei ainoastaan
peitä hänen kastvojansa, maan koko hänen ruumiinsakin.
Hänen pukunsa on niin kallisarlvoinen, tuin isän marat suin-
kin omat myöntäneet hankkia. Hänen seuraajillansa on kaikti
kalleutensa päällänsä ja »vieläpä lainatalleutsia lisäksi, mutta
heidän persoonallinen hempeytensä himmentää kalliiden ti-
nnen loisteen, sillä itämaiset naiset omat miehättälvämmiit
kuin muiden maiden naiset. Ruusunpuna on heidän pos-
killansa, timantinloiste heidän silmissänsä, heidän pitkät
suortlllvansa omat synkät kuin yö, ja aamun miehättcimäi-
syys seuraa heidän askeleitansa. Kun yljän ja hänen saat-
toseurueensa soihdut alkamat näkyä, kuuluu huuto morsia-
men kodista: „He tulemat! Olkaa »valmiit häntä mas-
taanottamaan! Katso ylkä tulee! Menkää häntä mastaan!"
Kun nämä kaksi saattoseuruetta kohtaamat toisensa, silloin

ainoaakaan. Meidän kristityissä maissa on keksitty erciiin-
laatuinen juoma, jota Kristus ei tvalmistanut.



kaikuu tampurinien helinä, laulujen sämeleet sekaantumat
toisiinsa ja molemmat seurueet yhtymät yhdessä »vaeltamaan
yljän kotia kohti, missä he kohtaamat kolmannen joukkueen
morsiamen ja yljän ystiiwiii. Sitte astumat he hiiäsaliin,
tanssi alkaa, ja olvet suljetaan. Jesus käytti samallaista
tapausta lvertauksenansa, lulvaillatsensa sitä riemua, jonka
raikkuessa pelastetut maan päällä saamat kohdata Herransa,
kun tämä tulee pilwien seppelöimättä, suuressa artvossa ja
kunniassa sekä tuomiopäilvän jylinän seuraamana. Katso!
Tuolla tulee hän, ylkä, alas tailvaan korkeudesta! Rientä-
käämme kaikki terlvehtämiiän häntä, sillä minä kuulen tuo-
miopäilvän huudon kaikulvan: „Katso ylkä tulee! Menkää
häntä »vastaan !" Niiden pettyneet toitveet, jotka olvat lai-
minlyöneet »vastaanottaa kutsumusta elvankeliumin hääate-
rialle olvat »verratut olveen, joka nopeasti sulkeentuu. Kuu-
les, miten se kääntyy saranoillansa. Myöhään! Omi on
suljettu!

Mutta meidän on kiiruhtaminen, sillä minä en aijo
sulkea silmiäni tänä ehtoona, ennen kuin muorenharjanteelta
näen Galilean meren, jonka rannoilla me ensi sunnuntaina
saamme Mieltää jumalanpallvelustamme ja jonka kirkkaalla
medellä me seuraamana aamuna saamme tehdä purjehdus-
matkan. Me matkaamme nyt »vaikeimpia jyrkänteitä ylös
koko Palestiinassa ja kiipeemme autuuden muorelle, jonka
huipulta Jesus piti merkillisimmän lvuorisaarnansa. He-
lvoset kaalaamat polmiansa myöten multatasoissa ja rämei-
sien seutujen halki, missä kamiot puuttumat kiinni joka as-
keleella, niin että »väsyneet elukat tuo tuostakin pysähtyivät,



aiman kuin tahtoen sanoa ratsastajillensa: „wäärin teette,
kun pakoitatte meitä kulkemaan näissä seuduissa." Mutta
eteenpäin kulkee kuitenkin matkamme halki »vuorenrinteiden,
missä monenlaiset kukkaset tuhansissa Mareissansa kesän ai-
kana upeilewat. Eteenpäin yhä kuljemme, kunnes »vihdoin
mustalla basalttikalliolla laskeudumme maahan hemostemme
selästä ja tiipeemme korkeimmalle huipulle, mistä eteemme
lelviää niin ihana niikyala, että melkein luulemme itse au-
tuuksien mudostuneen piimiksi, laaksoiksi ja hopeanmiilkky-
mitsi aalloiksi. Terwe teille, Galilean »vuoret! Terme si-
nulle, Genesaret! Korkeimpana ylhäällä ja enin silmään
pistämä on Safed, sama kaupunki, johon Kristus miittasi
»vuorisaarnassansa, sanoen: „Ei sitä kaupunkia taideta pei-
tettäii, joka muorelta on." Ämpärilläni tällä autuuden muo-
relta on kylliksi kallioita, joille »voidaan pystyttää korkein
saarnatuoli, mitä maailma koskaan on nähnyt. Niin, tämä
onkin korkein puhujanpaikka. Se kohoaa yli ajan ja ijan-
kaittisuuden. Hattinlaatso, tämän muoren ja Galilean me-
ren mälillä, on pyöreä tasanko johon maan luonnolli-
set piirteet olimat aiman kuin kutsuneet kaikkia kansoja tule-
maan ja kuulemaan Jesuksen pitämän sellaista saarnaa,
jossa oli enemmän odottamattomia uutisia kuin kaikissa muissa
saarnoissa yhteensä, mitä maan päällä on pidetty. Niiden
mielestä, jotka häntä tällä paikalla kuulilvat, on lvarmaan
hänen saarnansa ollut »vastalauseena kaikelle, mitä he ennen
olimat kuulleet, lukeneet tai hamainneet. Maailman käsite
autuudesta oli ollut tämä: Autuaat omat röyhkeät; autu-
aat omat ylpeät; autuaat omat tunnottomat; autuaat omat



ne, jotka saamat kaikkea, mitä maan haluamat ; autuaat omat
suuret sodankämijät; autuaat omat mainoojat; autuaat oivat
Herodeksen, Caesarin ja Akavin kaltaiset miehet. „Ei! ei!
ei!" huutaa Jesus niin kolvalla äänellä, että se taitun yli
näiden kallioiden, halki Hattinlaakson alas jaspismäriseen
mereen toiselta puolen ja safiirisiniseen Wiilimereen toiselta
puolen, yli Euroopan, yli toto maailman, kunnes nämä yh-
deksän autuutta omat kiertäneet koko maapallon ympäri:
autuaat omat hengellisesti »vaimaiset, autuaat omat itkelväi-
set, autuaat omat nöyrät, autuaat omat isoomaiset, autuaat
omat laupiaat, autuaat omat puhdassydämiset, autuaat omat
rauhantekijät, autuaat omat »vainotut, autuaat omat pilkatut.

Näetkös, miten pyhä maa ja pyhä kirja omat tois-
tensa täytteenä? Wasemmalla kädellänsä loi Jumala maa-
ilman ja oikealla kädellänsä kirjoitti hän raamatun. Ia
sen mukaan, kuin me tutustumme Palestiinaan, tulee raa-
mattummekin meille todellisemmaksi ja ihanammaksi. Men-
neiden aikojen suurin kirja ! Tulemien aikojen suurin kirja !

Kirjallisuuden kuningas !



X.

DurjehdusmtKl. Gulilenu merellii.

Ia hän astui haahteen ja istui me-
rellä, ja kalkki kansa oli maalla meren ty»
löna. Mark. 4! l.

On maanantai-aamu Palestiinassa. Purjehties-
samme Genesaretin sinertiilvää pintaa, kangastaa tämä tai-
maalle, niin että olemme näkeminämme Genesaretin patiin-
illekin päällä. liirlvi on kolmetoista engl. penikulmaa pitkä
ja kuusi penikulmaa leweä. Ilma on niin kirkas, että mat-
kan pituudesta huolimatta luulisi tvoilvan heittää kilven toi-
selta rannalta toiselle. Tekisi mieli otaksumaan, että tämä
ihana jiinvi olisi hopeakehrillä laskettu alas tailvaasta, missä
se on ollut yhtenä osana siitä lasimerestä, josta Johannes
pnhuu Ilmestyskirjassansa. Galilean meri ou kuusisataa
jalkaa sywii sywennys, jonka halki lordanilvirta juoksee,



lelviää ja lelvähtää hetkisen; sillä Joroani juoksee Pohjosesta
päin pieneen järlveen ja lähtee siitä sen etelä päässä, niin
että tällä järwellä on sekä kehtonsa että hautansa. Sen
»valkoinen kehto on Hermonin muoren lumikinoksissa, mistä
joki alkaa, ja sen hautana on Kuollut meri, johon se juoksee.
Italian Como, Genemerjiirmi Slveitsissii, Loch Lomond
Skotlannissa ja Vinnepesaukee Ameriitassa omat suurem-
mat; mutta Genesaret on suurin helmi, mitä koskaan on
pilwien sormista tipahtanut, ja joko me niinkuin edellisenä
päimänä pystytämme leirimme sen rannikolle tai rukoi-
lemme sen kristalli-alttarin ääressä tai uimme sen aalloissa,
missä tamallinen kylpy on yhtä juhlallinen kuin kaste, tai,
niinkuin nyt, istumme »venheessä sen mälttymällä pinnalla
— on meillä aina syytä puhua siitä, rutoilla ja »veisata
siitä, tunnes ne huulet, joilla me nyt tahdomme selittää
sen ihanuutta, eimät taida puhua, eimät rutoilla eimätkä
»veisata.

Samoin kuin kauniilla lapsella tawallisesti kylän kes-
ken on monta lempinimeä niin että pientä tyttöstä kylän
asukkaat puhuttelemat milloin milläkin nimellä, samoin on
tällä lemmikkijärmellä koko joukko nimityksiä. Kysyppci ohit-
sesi kulkemalta araapialaiselta, mikä tämän mesistön nimi ou,
niin hän »vastaa Chinnereth. Kysy Matheukselta ja hän
kutsuu sitä Galilean meretsi. Kysy Luukkaalta ja hän kut-
suu sitä Genesaretiksi. Kysy Johannekselta ja hän kutsuu
sitä Tiberian mereksi. Kysy losefutselta ja Eusebiukselta ja
heillä on sille muita nimiä. Mutta minun mielestäni on
se pillvien lapsi, korkeuksien tähti, muorien kaunistus, kaste-



malja suuressa maailman-temppelissä. Monenlajisia kaloja
elää sen medessä, ja sen rannoilla taslvaa kaikenlaatuisia
puita, niin hymin kylmässä kuin kuumassakin Myöhykkeessii
taivuttamia, palmupuusta cedripuuhun saakka.

Niistä kahdestasadastakolmestakymmenestä sotuluimas-
tu, joita losefus ohjaili näillä mesillä — sillä losefus oli
yhtä paljon sotilas tuin historioitsijakin — ei ole jälellä
raudan valaistakaan, ei fturjeenriekaletta, ei aironlastua.
Mutta me emme suinkaan tahtoisi palata Ameriikkaan en-
nen tuin olemme tehneet purjehdusmattan tällä järmellii.
Me astumme menheesen, ei mistään laimasatamasta, maan
rannalta, jossa on paljon mustia ja lvalteita kimiii. Ven-
heemme on noin kymmenen tai kahdentoista tönin lvetoinen
ja se kulkee osaksi purjeiden, osaksi airojen amulla. Masto
on niin kallellaan eteenpäin, että me pelkäämme sen kaatu-
man, mutta me huomaamme kohta, että se on warta mas-
ten niin asetettu, ja purjenuora kulkee muutaman »väkipyö-
rän kautta, joten on helppo purjeita sekä pingoittaa että
hellittää. Venhe on rumutekoinen ju kokonansa erilainen
kuin »venetsialainen gondooli tai huivipursi. Tamallisella
sahalla, »vasaralla ja tirlveellä taitaisi moni teistä muodos-
taa paremman menheen. Neljä amojaltaista araapialaista
soutaa »venheessä seisoallansa, niinkuin ne tamallisesti teke-
mät. Minä tahdon mielelläni heitä auttaa, sillä ei mikään
ole minusta niin hauskaa kuin soutaminen; mutta minä
mäsyn pian kömpelötekoisten airojen liikuttelemiseen seiso-
massa asennossa.

Me lastemme päällystattimme ja maippamme Pienelle



Soutakaa menemiehet! Oikealle meistä on kuumia
ritkiliihteitä, niin tuumia, että niiden mettä täytyy tauman
aitaa jäähdyttää, ennenkuin sitä kädellä tai jalalla taidetaan

koskettaa. Tulimuoret omat kuumentaneet tämän meden »vuo-
sisatojen kuluessa. Neljästä lähteestä juoksee mesi kahteen
Mpyammeesen. Kuningas Herodes koetteli siellä parannella
hurjan elämänsä seurauksia, ja Plinius sekä losefus puhu-
mat näistä kuumista »virroista. Myöskin losua ja Moo-
ses tunsitvat ne, ja tälläkin hetkellä on pitkä jono pyhissä
matkailijoita kaikista maanosista odottamassa tilaisuutta
saada astua näihin höyrykylpyihin. Anna »venheen kulkea
niin liihitse läntistä rantaa kuin karille karahtamatta on
mahdollista, että saamme katsella Tiberian kaupunkia, joka
muinoin oli suuri pääkaupunki, maan jonka rakennustai-
teesta nyt on jälellä ainoastaan muutamia muuria ja tu-
kistuneila pylmäitä sekä siellä täällä joku kappale hajon-

tuhdolle meuheen etukeulaan, juuri samallaiselle tuhdolle,
jolla Kristus lepäsi kalastajan tatin Päällä, kun muinoin
myrsky masensi mereen tottuneiden opetuslasten mielet ja
»voimat. Kalalokkeja, »villihanhia y. m. lintuja lentelee
päällämme ja tuo tuostakin kastamat siipiensä kiirkiä jär-
lvenpintaan, luullen sitä alvaruudesta tipahtaneeksi pillveksi.
Mutta omatkohan nämä raamatun kertomukset nopeasti
puhkeamista myrskyistä tällä jiirlvellii todenveriiiset, onko
mahdollista, että pieni jiirmi, joka näyttää niin tyyneltä ja
rauhalliselta, koskaan moi niin rajuta, että sen aallot koho-
aisimat tuimasta tohti? Luulisi, ettei mitään lvoist häiritä
niittä aaltoja ja kohottaa niitä pilmiä kohti.



neesta rakennuksen otsikkokoristeesta, mutta jossa aitauansa
oli Herodes Antipaan palatsi. Täällä mietti tämä hallit-
sija niin ylellistä, julmaa ja rietasta elämää, että historian
kirjoittajan käsi, sitä kirjoittaessa, lamaantuu, ja maalarin
sormi hermostuu, sitä »vaatteelle maalatessa. Minun mie-
lestäni oli hän kurjin ihminen, mikä koskaan on elänyt.
Monenlaisia Mastakohtia pistää ajatteleman matkailijan sil-
mään joka hetki Palestiinassa, joko hän sitte käyskentelee
tämän jänven rannoilla tai, niinkuin me, purjehtii sen
pinnalla.

Toistensa rinnalla kohtaa meitä kaksi luonteeltaan pe-
räti erilaatuista, suurta miestä: Jesus ja Herodes Anti-
pas. Onko millään muosisadalla koskaan tamattu tällaisia
mastakohtia? Lempeys ja julmuus, pyhyys ja saastaisuus,
jalomielisyys ja turhamielisyys, itsensäuhraamaisuus ja it-
sekkiiisyys, taimas ja helmetti, puolivalmiin kirkkaus ja puo-
liyön synkeys. Tämän Herodes Antipaan isä oli kekseliäs
murhamies. Hän taisi keksiä useampia syitä passittaakseen
ihmisiä ijankaikkisuuteen tuin kukaan muu koko maailman-
historiassa. Hän tuottaa Hyrcanutsen Babyloniasta Jeru-
salemiin, nimittää hänet ylimmäiseksi papiksi ja — tappaa
hänet. Ollessaan kylpemässä yhdessä lankonsa kanssa, an-
taa hän kuninkaallisten martijoiden hukuttaa tämän. Hän
murhaa »vaimonsa ja anoppinsa, kaksi poikaansa ja setänsä.
Kertoelmista hänen julmuuksistansa täyttyy kokonainen kir-
ja, jonka lviimeinen luku kertoo hänen joukkuemurhastansa
Betlehemissä. Eipä ole ihme, että Herodes Suuren kaltai-
sesta isästä syntynyt poika, Herodes Antipas, jonka palatsi



oli tämän järlven rannalla, jolla me nyt purjehdimme, oli
samalla kertaa susi, käärme ja hyena. Kristus sitä mastoin,
joka »vaelsi tuolla lautana rannalla ja purjehti tällä merellä
oli niin hymii, että melkein jokainen kämmenen-ala tästä
seudusta muistuttaa jostakin hänen lausumastansa miisau-
densanasta tai jostakin hänen tekemiistänsä laupeudentyöstii,
ja kirjallisuus sekä taide, koko maa ja koko taimas koettele-
mat kaikin monninsa ilmilausua miten ihana jn herttainen
hän oli, on ja tulee aina olemaan. Kristus ja Herodes
olimat luonteeltaan yhtä erilaatuiset kuin molemmat jär-
»vet, Genesaret ja Kuollut meri. Toisella näistä on kukois-
tamat rannat, toisella taas alastomat ja autiot; toinen on
Kristuksen laupeuden hellimä, toinen Jumalan lvihan hii-
lvittämii; toisessa on runsaasti kirkkaassa medessä kisailemia
kaloja, toinen on ijankaikkisesti kokonaan eloton; toisen mesi
on maukasta, toisen katkeraa ja »vastenmielistä. Kamala
Kuollut meri! Ihana Genesaret.

Emme tahdo yrittää mennä tämän jiirlven yli sen toi-
selle rannalle, niinkuin ensin olin aikonut, sillä näillä seu-
duilla asuu epärehellistä ja murhanhimoista kansan, niin
että siellä liikkuessa täytyy olla aseilla »varustettuna, ja kun
miniii en koskaan ole ketään amftnnut, eikä minulla olisi
rohkeuttakaan siihen, niin sanoin : „pysykäiimme täällä länsi-
rannalla." Mutta me näimme loitompana jiirlven toisella
puolella Gadaran mäet, joiden rinteeltä kaksituhatta sikaa
perkeleen riilvaamina syöksyi mereen, siten suututtaen Kris-
tukseen, joka antoi perkeleelle tuman niin tehdä, kaikki maan
sikojen omistajat, kun hän näin peräti turmeli heidän liis-



kikaupftansa. Niiettehiin että saatana on henki, jolla ei ole
hienoa makuaistia. Miksi hän ei sanonut: „salli minun
mennä näihin lintuihin, jotta suurissa parmissa lentelemiit yli
Galilean meren?" — Sehän olisi ollut sopimatonta. — Miksi
hän ei sanonut: „snlli minun mennä lampaisiin, jotka käy-
mät laitumella näillä kunnahilla?" Eihän sekään olisi ollut
someliasta. „Salli minun ennen mennä näihin sitoihin.
Minä seurustelen mielelläni näiden saastaisten elukoiden
kanssa. Lumoama lieju! Paremmat omat mielestäni har-
jakset kuin siimet. Ennen tahdon tonkia kuin lentää. Pa-
rempana pidän sian kärsän kuin lintujen siilvet."

Raamatunkieltiijät piittaamat sitä puhetta, että nämä
siat olisimat syöksyneet mereen. Mutta olihan aiman luon-
nollista, että siat helteen rasittamina ja mielii enemmän
kuumentuneina perkeleiden niihin menemisestä syöksyimät
meteen jäähdyttäytyäksensii. Jospa kaikki näin riilvatut siat
olisimat kerrallansa syöksyneet järlveen, sillä aina tähän piii-
mäiin saakka on muutamien näiden sikaelukoiden jälkeisillä
ollut kiusahenkensä jälellä, ja sitte kun perkeleet kartoitettiin
ihmisistä ja siirrettiin niihin, kiusaamat ne nyt ihmiskun-
taa risa- ja säilöstystaudilla setä muilla sairauksilla, jotka
omat seurauksina epäterweellisen ruoan nanttiinisesta. Ter-
mein kansa maan päällä on Israelinkansa, juuri sentähden,
että se noudattaa sitä ruokajiirjestystii, jonka Jumala an-
toi ihmiskunnalle neljännessä Mooseksen kirjassa, ja mainio
ranskalainen lääkäri Pasteur sekä niinikään kuuluisaksi tul-
lut saksalainen professori Koch jatkakoot kehuttua tointansa
kuolettaessaan loiselukoita ihmisruumiista; »uutta aina sii-



Soutakaa, araapialaiseni ! Nyt kuljemme sen rannan
ohi, missä korkeat kalliot punaista, ruskeaa ja harmaata
kalkkikiweii muodostamat suuria luolia, jotta milloin omat
olleet roslvojen pesinä, milloin taas kunniallisten paimenten
asuntoina, ja samalla omat oimallisia kyhkysten, korppien ja
kotkien kätköpaikkoja. Muutaman Herodeksen sodan aikana
kätkeytyilvät hänen »vihollisensa näihin tvuorenonkaloihin,
missä he olimat turmassa Herodeksen sotajoukolta. Se ei
lvoiuut laskeutua alas äkkijyrkkää kallionrinnettä eikä myös-
kään alhaalta päin kiimetä ylös näiden »varustettujen mies-
ten luo. Herodes teetti silloin suuria raudoitettuja puulaa-
tikotta, sijoitti niihin sotamiehiä ja lasketti laatikot pitkin
muoren jyrkäuuettä alas, kunnes ne tulimat luolien kohdalle.
Näistä laatikoista tunkeutuimat sitte sotamiehet luolien suulle
setä mirittimät siihen palamaan heiniä ja puita, joten tu-
kahduttama samu täytti luolat, ja ihmisten täytyi niistä
tulla ulos sotamiesten tavettalvitsi, ja ne, jotka cilviit »va-
paaehtoisesti tulleet, medettiin luolien suulle pitkillä rauta-
haoilla. losefus kertoo, että eräs isä pclastautuaksensa au-
tautumasta ahdistaman mihollisen raadeltalvaksi, syöksi wai-
monsa ja seitsemän lastansa alas jyrkänteeltä sekä hyppäsi
itse jälestä ja sai siten marinan kuoleman.

hen saakka kuin maailma muuttaa ramiutotapausa ja palaa
kuuliaisuuteen alkuperäisille jumalallisille määräyksille, rasit-
tamat yhä ihmiskuntaa loiselukat. — Mutta enhän aiko-
nuttaan mennä Galilean meren itärannalle.

Soutakaa nyt, araapialaiset menhemiehet, soutakaa
reippaasti, sillä meidän on edellä puolenftäilviiu joutumi>



uen Kapernaumiin, »uissä Jesus asui kolme »vuotta. Mutta
ennen kuin saamamme sinne, saamme me tehdä uuden koke-
muksen. liirtvi, joka tähän saakka oli ollut tyyui jakirkas
kuin peili, muuttui yht'iikkiä hyrstyämätsi meretsi. Tuuli,
jota toto aamuftäimän oli ollut niin hiljainen, että pur-
jeemme olimat melkein hyödyttömät, puhaltaa nyt veloitta-
malla »voimalla ja heikko aluksemme alkaa keikkua sinne tän-
ne. Viiden minuutin kuluessa on tyyni ilma muuttunut
rajuamaksi myrskyksi. Tämän järmen asema muorien Ma-
lissa on otollinen myrskylle. Minä olen monta kertaa ih-
metellyt, miksi ei näin pienellä järmellä Kristuksen aikana
myrskyn rasittama »venhe saattanut rajuilman lähestyessä
kääntyä rantaan, mutta uyt en enää koskaan sitä ihmettele.
Purjehtija tällä järmellä ei saa piimistä mähintäkäiin »va-
roitusmerkkiä, ja se ilmcinmuutos, jonka me huomasimme
miideu minuutin kuluessa, sellvästi näytti minulle, että se
»venhe, jossa Kristus Purjehti, saattoi kyllä olla tottuneiden
miesten ohjattatvana, kun myrsky kohosi, maan kumminkiu
huuto: „Herra, pelasta meitä, me hukumme!" oli patolli-
ucn. Koko aamupäimän olin lukenut kertomuksia tapahtu-
mista Genesaretin merellä ja sen ympäristöllä. Mutta nyt
oli raamattumme kiinui, meidäu täytyi käyttää kaikki »voi-
mamme pysytteleytyäksemme »venheessä, ja »ne halusimme
kohta päästä maalle. Jos myrsky ja aallot olisimat seu-
raamain »viidentoista minuutin kuluessa kiihtyneet samassa
määrässä kuin ensimmäisinä miiteuä minuuttina ja jos mei-
dän yhä edelleen olisi täytynyt olla niiden miskeltälviinä,
niin olisi luumme nyt saanut lalpeentua Galilea»» mereu



Täällä Kapernaumissa, missä araapialaiset omat kan-
taneet meidät käsilvarsillansa maalle siihen ainoaan paikkaan,
missä »vapahtajallamme loskaan on ollut niin sanoaksemme
ominainen seurakunta, käyskentelimme sen kirkon raunioilla,
jossa hän lukuisia kertoja on saarnanmtt. Täällä oli syna-
googa, josta kalliita jäännöksiä oli jälellä, ei niinknin nc
näkymät muillc tiimijöille, jotta tulemat sinne ketväisenii ai-
kana ja näkemät ne oleman rikkaruohon ja mullan pcitossa,
missä matelijaelukat oletsimat, »vaan kirkkaana joulutuun-
päimänä täydellisesti näkymänä meidän tutkimille sitmäytsil-
lemine. Muutamassa kilvessä tämän synagoogan rauniolla
on manua-astiankuma, jonka kautta taiteilija muistuttaa
sitä aikaa, jolloin israelilaiset elimät mannasta erämaassa,
ja johon kuivaau epäilemättä Kristus »viittasi, luu hän juuri

pohjassa cutä minä olisi täällä tätä teille kertomassa. Mutta
sama moima, joka pelasti muinoin kalastajat, saattoi mei-
dätkin turmallisesti maalle. Kristus on lnotettawa turma-
paikka myrskyssä. Kaikkien merimiesten pitäisi paeta hä-
nen turmiinsa, samoin kuin nämä galilealaiset kalastajat te»
kilvat. Te kaikki, jotka työskentelette lailvanknnuella, jn te,
jotta kiipeette liukkaissa köysissä, menkää hänen seurassansa
laimalle, joka rauhoittamalla sanalla lähetti tnulet takaisin
kautta kallioiden. Muutamien teistä, joiden luettamiksi nämä
rilvit joutumat, tulisi kääntää lailvanne „tuulen puoleen" ja
muuttaa suuntaa päästäksenne onnellisesti halki elämänmeren
taimaalliseen satamaan. Ohjatkaa huolellisesti lailvaanne!
Liian kallis on lastinne Scyllan ja Karybdin pyörteisin
joutumaan.



tällä paikalla saarnatessansa lausui: „Minä olen elämin»
leipä. Teidän isänne soimat mannaa korlvessa ja tuoli-
mat Minä olen se elämä leipä, joka taimaasta tuli
alas; se kuin tästä leimasta syö, hän elää ijankaikkisesti !"
Merkillinen Kapernaum! Useampia ihmetöitii on tapahtu-
nut sinussa kuin missään munalla maailmassa! Sokeain
silmät amautulvat aamun loisteelle. Hallvacmtuneet jäsenet
saamat elon. Spitaaliset saamat termeyden. Kuollut tyttö
mirtoo jälleen eloon.

Nämä araapialaiset teltit, joita tänä joulukuun päi-
mänä katselen Palestiinassa, katoomat ja silmieni eteen aivau-
tuu Kapernaum sellaisena, tuin se oli siihen aitaan, kun Je-
sus oli sikäläisen seurakunnan pastorina. Silmäile tätä
marakasta totia, tätä siistiä asuntoa, marmorifasaadia, ko-
meita huonekaluja ja limreapukuisia orjia porlilla. Se ou
muutaman Herodeksen kamariherran asunto, kenties Kus'in
ja tämän lvllimon Joannan, joka oli Kristuksen opetuslapsi.
Mutta mitä nyt on tekeillä? Orjat olvat sangen lemotto-
mat, ja homimies juoksee portaita alas, saa käsiinsä muuta-
man ratsun ja kiitää sillä täyttä nelistä yli kentän. Tä-
män ylhäisen miehen pieni poikanen on kuolcmaisillansa kuu-
metaudissa. Kaikki lääkärit omat turhaan koettaneet paran-
taa häntä. Mutta noin Miiden peninkulman päässä sieltä,
Kannassa, on jumalallinen lääkäri, nimeltä Jesus, ja mur-
heellinen isä kiiruhtaa etsimään hänlii sellaisella kiiruulla
jonka ainoastaan ne »voimat käsittää, joilla on kuolema lapsi
perheessänsä. Tämä holvimies huutaa Kristukselle: „tule,
ennenkuin minun lapseni kuolee!"



Isän poissa ollessa huomaawat kuoleman pojan hoi-
tajat muutoksen hänen laslvojensa juonteissa, ja Joanna,
äiti, istuessaan hänen »vuoteensa ääressä, huudahtaa: ..tatso-
kaas, lemmikkini tulee mirkeämmäksi! Knume on lakannut.
Katsokaa hikeä hänen otsallansa! Onko joku antanut hänelle
uutta lääkettä?" „Ei," mustaamat kaikki. Poika käiinnäksen
muuteellllnsa. Hän ei enää houraile, ja hän pyytää ruokaa.
Sitte kysyy hän: „missä on isä?" „Hiin on mennyt Ka-
naasen hakemaan erästä nuorta, noin yhoenneljättä muo-
tista lääkäriä." Mutta ei mitään lääkäriä tarwita nyt
tässä perheessä Kafternaumissa. Katsotaan päimäkelloon,
mitä aita Päimästä nyt on, ja halvattaan oleman lviihän
jälteen puolenpäimiin. Kello on yksi. Sitte liihtewiit he ko-
tia rientämän' isää mnstnnn, jn niin pian kuin he näkemät
hänen jo kaulan tuleman, huutamat he laitin moiminsa:
..polta on tertve!" ..Onko todellakin?" kysyy isä. ..Millä
ajalla tapahtui tämä muutos hänessä? — Kello yhden ai-
kana. ~Oi", huudahtaa homimies, „juuri samalla hetkellä,
kuin Jesus sanoi minulle: ,sinun poikasi elää'. Kello yksi!"

Illallisaterialle kokoontuessa säteilee ilo kaikkien kas-
moista tässä kodissa Kafternaumissa. Hellä äiti Joanna ei
ole moneen yöhön nukahtanut, ja nyt nukkuu hän niin sike-
ästi. Isä Kus, Herodeksen kamariherra, aiman »väsyneenä
sieluntuskasta sekä kiireellisestä matkastansa Kanaasen ja
sieltä takasin, nauttii kohta tarpeellista lepoa. Joanna oli
jo entuudesta kristitty, mutta minä olen »varma, että hän
nyt on kristitty suuremmassa määrässä kuin koskaan ennen.
Ottikohan isä Kus »vastaan Kristuksen, joka antoi hauelle



Älä sekoita tätä tapahtumaa kiimaisin »väittelyihin
kristillisestä tieteestä, maan ota »vastaan se opetus, joka on
yhtä lvanha kuin raamattu, että Jumala kuulee rukoukset,
jotka sairaiden edestä hänelle lähetetään. Tämä poika Ka-
pernanmissa ei ole ainoa todistus sille totuudelle, että ru-
kous on »voimallisempi kuin kuumetauti, ja tuskinpa löyty-
nee ainoaakaan kokeneempaa lääkäriä, joka ei joskus toimot-
tomassa sairaudenkohtauksessa sairashuoneesen tultuansa, jos
hän on ollut kristitty, kiitollisella ilolla, tai jos hän on ol-
lut jumalankieltäjii, ihmetellen ja hämmästyneenä ole kysy-
nyt: ..mitä olette tehneet sairaalle? Mitä olette antaneet
hänelle? Suonentykytys on säännöllisempi, taudintaittuma
on ohi, ja minä luulen, että hän paranee." Rukouksen moi-
man täytyy mielä kerran lääketieteenkin tunnustaa, ja Ju-
malan alvuksihuutaminen on yhtä oikeutettu nyt kuin silloin-
kin, kun Kus Kapernaumista sanoi Kristukselle: „tule, en-
nenkuin lapseni kuolee!" Jos ei rukoukseen tulisi meidän
toilvomaamme »vastausta, niin on syynä tähän se, että Ju-
malalla on joku parempi lahja anncttamana lapselle kuin
maallinen termeys, ja tuhansia miehiä ja maimoja on ole-
massa, jotka nyt omat elossa »vastauksena isän ja äidin ru-
koukselle. Minä itsekin olen niiden joukkoon luettama; sillä
olen kuullut mauhempaini kertoman, että minä kolmen muo-

jiilleen hänen poikansa? Löytyyköhän koko maailmassa nnn
kiittämätöntä isää tai äitiä, joka, sairaan lapsensa paran-
nuttua, ei menisi kamariinsa, lankeaisi pollvillensa ja toto-
nansa jättäytyisi taittimaltiaalle rakkaudelle, joka on pelas-
tanut hänen rakkaan lapsensa?



den ikäisenä olin lähellä kuolemaa kuumetaudissa, ja lääkä-
rit olimat jo tuominneet kaikki parannuskokeet turhiksi. He
antoimat minulle ainoastaan kuumetta huojentamia lääkkeitä.
Maaseudulla mallitselvan Manhan taman mukaan olimat naa-
purit jo tulleet tekemään tarpeellisia malmistnksia kuolemalle,
kun yht'äkkiii tapahtui muutos ja rukoukseen: „tule ennen-
kuin lapseni kuolee" tuli niin täydellinen »västans, että siitä
lähtien en ole hetkeäkään ollut sairaana.

Suurin moima maailman kaikkeudessa on rukouksella,
se liikuttaa kaikkimaltiastakin. Se ratkaisee yksityisten, per-
heiden ja kansojen kohtalot. Ameriikan surullisen sisällisen
sodan aikana mieraili eräs herra Valkeassa huoneessa Vas-
hingtonissa, ja hän kertoo seuraamaa: „Olin oleskellut
kolme miikkoa Valkeassa huoneessa Lincolnin mieraana.
Muutamana yönä — kohta jälkeen Bull Runin tappelun —

olin hymin lemoton enkä taitanut ollenkaan nukkua. Aja-
tuksissani lvalmistelin puhettani muutamaan julkiseenkokouk-
seen. Kello oli yli kahdentoista. Vielä »viruin malmeilla
lvuoteellani päimän koitossakin, ja silloin kuulin sekamia sa-
noja lausuttaman miereisessii huoneessa, missä presidentti
makasi. Omi oli raollansa. Vaistomaisesti menin katso-
maan raosta, ja silloin näin näyn, jota en koskaan taida
»inhottaa. Presidentti oli pollvillansa alvatun raamatun ää-
ressä. Huone oli himmeästi »valaistu. 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 »viisautta,
kuule luinuakiu! Minä en kykene johtamaan tätä kansaa,



Mutta joku kenties sanoo, että Kristus Kaperuau-
missa tosiu 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 syynagoogan, saman syna-
googan, jonka raunioilla minä nyt hyppelin kilveltii kilvelle.
Hän oli roomalaisen sotamiehen orja, jonka oikeuksilla oli-
mat ainoastaan omistajansa tahto ja toimeet. Eikä tänä-
kään päimänä ole kukaan niin alhainen tai niin sairas tai
niin syntinen, ettei se Kristus, joka rakastaa kaikkia, olisi
»valmis auttamaa»» hiiutä. Kuulkaa siis! Anteeksiantamus
kaikille. Laupeus kaikille. Lohdutus kaikille. Apu kaikille.
Taimas kaikille. Oi, tätä Galilean merta! Varmaan on
ollut mirmoittamaista Kristukselle, sairaita parannettullnsa,
kuolleita herätettyänsä ja saarnattuansa päimät pitkät kokoon-
tuneille ihmisjoukoille, tulla yön kuluessa sen rannalle mii-
lciissä meriilmassa jäähdyttämään kuumaa otsaansa sekä kat-
selemaan tähtiä, näitä kirkkaita lyhtyjä taimaallisten palat-
sien ympärillä, mistä hän oli alas tullut.

minä en moi järjestää tämän kansakunnan asioita ilman
sinun ainuttasi. Minä olen miheliäinen, heikko ja syntinen.
Oi Jumala, joka kuulit Salomon rukouksen, kun hän rukoili
sinulta miisautta, kuule minua ja pelasta tämä kausa !" Tc
uitelle, että me emme tarlvitse mennä raamatun aikoihin
saakka hakemaan todistuksia rukouksenkuulemisesta.

„Multa", sauouee joku, „»uintähdeu piti Kristutseu,



kuu hän liiti maailmaa pelastamaan, »viettää niin paljon
ajastansll niin autiolla paikalla, kuiu Galileaa meren seudut
omat. Miksi ei Kristus alkanut tointansa mahtamassa Ba-
bylonissa, oppineessa Ateenassa, historiallisesti knulnisassaKai-
rossa, cnvarassa Teebessii tai moitollisessa Roomassa? Jos
Kristus tuli pelastamana maailmaa, min mintähden hän
ei mennyt niihin seutuihin, missä ihmisiä asui? Viettäisi-
töhiin kukaan, halutessaan saada parannuksia aikaan Ame-
riikan mantereella, aikansa talastajamajoissa New Fouud-
landin rannikoilla?" Istiiiväni, Galilea oli akseli, jonka
ympäri siwistyksen ja taiteen ratas pyöri, se oli wilkkaan
kansan yhtymiivaikkana. Sen jiinven rannoilla, jonka pin-
nalla me tänään soutelemme, eli muinoin yhdeksän suurta
kaupunkia: Scythopolis, Tarichae, Hippo, Gamala, Korat-
sin, Kapernanm, Betsaida, Magdala, Tiberias ja useita
kyliä, joista pienimmässä, losefuksen mutaan, oli »viisitoista
tuhatta asukasta. Siellä oli palatseja, temppeliä, tolosseu-
mia, kymnaastoita, teaattereja, torneja, tuttapentereitä »vuor
ten rinteillä, »vesisuihkuja, jotka siiteililviit auringonpaisleessa,
kylpylaitoksia, joiden mosaikkipermannoilla kuninkaal aslus-
kelilvat, ja lisäksi koristilvat tätä jänveii siitä paikasta al-
kaen, .missä Joronani siihen jnoksee, siihen sankka, missä tämä
»virta lähtee jiirwestii, kaikcllaiset rauhalliset alukset tai myös-
kiu liikkui siiuä hirmuisia sotalaiwoja. Historia kertoo, että
ueljiituhatta laiwaa oli sen pinnalla yhdellä kertaa. Siellä
taisteltiin taisteluja, jotka seurauksieusa kautta kauhistutti-
lvat kaikkia kansakuntia, siellä sekoitti ludea »viimeisessä so-
dassansa Rooman kanssa »vertansa puhlaaseu ja wälttywäini



Ottakoon kirkko ja maailma opetusta tästä. Vaikka
emme saa unhottaa syrjäisiäkään seutuja, on meidän kumminkin
etupäässä kiinnittäminen huomiomme suuriin kaupunkeihin,
jos mieli on koskaan saada tätä maailmaa ivoitetuksi Kristuk-
selle. Vaikka koto maailman saisit eivankeeliseksi, paitsi sen
kaupunkeja, niin lvuoden kuluessa nämä jälleen turmelisilvat
koko maailman. Mutta jos saawutat woiton kaupungeissa,
niin saadaan koko maailma »voitetuksi. Valloita Lontoo,
niin Englanti on sinun »vallassasi. Voita Pariisi, niin
koko Ranska on »voitettu; Berliini, niin koko Saksa seuraa
mukaua; Wien, niin Itäwalta on lvalloitettu; Kairo, niin
Egypti on woitettn; lvoita ne kolme miljoonaa ihmistä,
jotka asuwat Ameriikan kolmessa kaupungissa Atlantin ran-
nikolla, Kristukselle, niin koko Ameriikka on kohta näkemä
Jumalan pelastuksen. Te Herran palmelijat ! Jatkakaamme

merenivaahtoon. Näitä merikahakoita katseli Vesftasiauus,
Tiitus, Trajanus ja jopa koko keisarikunta. Muutaman
tällaisen meritapftelun jälkeen mierittelimät aallot rannikoille
niin paljon ruumiita, ettei ehditty »liitä haudata, ennenkuin
rutto puhkesi raimoamaan. Tuhatkaksisataa sotamiestä, jotka
olimat pelastuneet näistä sotalaimoista, murhattiin yhtenä
piiimiinä Tiberian amfiteaatterissa. Kolinen muosisadan ku-
luessa oli tämä melkein »voittamaton kaupunki, joka oli Ga-
lilean meren ympärillä, maapallomme pääkaupunki. Jesus
tuli itse maailman sydämeen rauhoittamaan sen murheita,
llnteeksiantamaan sen syntejä, parantamaan sen sairaita, »va-
pauttamaan sen orjia ja herättämään sen kuolleita elämiiäu.



ja mahmistataamme lähetystoiutammc! Sanoinalehdcil toi-
mittajat ja tirjaintllstantajat! Puhdistakaa kirjaftainouue !

Arlneliaisuuden laitokset! Laajeutatna toimialaanne! Ia
tuon hyljiittämän, turhamaisen ja paha» kilpailun sijaan
kaupunkien kesken siitä, mikä niistä on onnistunut saamaan
enimmän miehiä, maimoja ja lapsia, »nuistamatta, että kuta
euemmän hyödytöntä ja silveydellisesti rappiolle joutunutta
kansaa jossakin kaupungissa on, sitä pahempi on sille itsel-
leen ja että sitä, jossa on kymmenen tuhatta hylvää ihmistä,
on ihailtalva enemmän kuin sitä, missä on satatuhatta pa-
haa — tehkäämme simeydellinen luettelo, saadaksemme sel-
»ville kuinka monet miehet ja maimot kastvattalvat hymiä
lapsia, jotta pyhittälvät itsensä luinalan palmelutselle ja
pyhittälviit maailman Jumalalle. Oi, sinä siunattu Kris-
tus, jota tulit mahtalviin taupnnkeihin Galilean rannikoilla,
tule laupeudessasi kaikkiin meidän suuriin kaupunkeihimme
täuiiän. Sinä, jota kädelläsi kosketit maahtoftiiitii aaltoja
Genesaretin järmellä ja käskit niiden rauhallisesti asettu-
maan julkaisi juureen, tyrehytii kaikki intohimot maailmassa !

Oi, sinä kirkkauden Herra, joka sinä yönä, kun opetuslap-
set myrskyssä rimftuilimat päästäksensä tämän jänven yli,
tun „tuuli oli »vastainen", niin että he yhdeksän tunnin
soutamisen jälkeen olimat ehtineet kulkea ainoastaan kolme
penikulmaa — sinä, joka silloin tulit käyden meden pinnalla
ja jatkaisi koskettamisella muutit sen kristalliksi, tule meitä
mastaan matkallamme, käyköönpä sitte matkammekin tyy-
nellä tai myrstyisellä merellä, ja sano kaikelle kansallesi,



olipa se »vaikka millaisen myrskyn heiteltiimana, samoin knin
sinä sanoit läpimärille opetuslapsille myrskyn riehuessa:
~olkaa^hywässä tunvassa, minä olen; älkää peljätkö!"

Jumalalle olkoon kiitos siitä, että olen nähnyt tämän
»vapahtajani muistoista ruusaan järlven.



XI.

Dllmslm KNMnKi.

~Kun hän matkusti, tapahtui että hän
amaskon lähestyi." Nft. T. !>- <!.

Viimeisen yön Palestiinassa mietimme eräässä maa-
töllissä, jonka alakerta oli aijottu kamecleja ja lampaita
Marten. Mutta ei hienoinkaan ralvintola koskaan ole ollut
mielestäui miu »viehättämä kuin junri tämä rakennus. Jos
meidäu olisi täytyuyt jäädä telttiin täksi yöksi, niiukuin cil-

sin olimme aikoneet, niin olisimme mannaan olleet hntassa.
Ankara myrsky, rae- ja linnisateinensa oli puhjennut aiman
tuin teroittaalseen meille, mitä profeetat, elvankelistat ja
Jesus itse tartoittimnt puhuessauu elementtien rajuamiscsta.
Kello yhdestä jälteen puolen päimän myöhään ehtoosen snatta
ahdisti meitä tämä rajnilma. Hitaasti kuljimme me eteen-
päin, ja kiilemmc setä jalkamme olimat melkein köntistyncct,



ja kylmyys tunkeillut aina ytimiin saakka. Korkealla kalli-
olla, myrskyn kiimaimmin rajatessa, tuntui seurueesta hätä-
huuto. Muuan hemoneu oli kaatunut, ja me emme saatta-
ucet jättää ratsastajaa yksinänsä taistelemaan myrskyä ivas-
taan erämaassa. Kuta enemmän ilta läheni, sitä paksum-
maksi tuli ilma, ja myrsky yhä kiihtyi. Muutamat tome-
reistamlue, jotka olilvat kulkeneet edellä, olimat onnistuneet
saamaan muokrata äsken mainitsemani maatöllin lähestymäksi
yöksi. Ensimmäisenä tehtämänäiuine perille tultuamme oli
»väsyneiden kumppaliemme hoiteleminen. Minun huoneessa-
ni, jossa ei ollut attuuaa, oli tanneton rautauuui keskellä
laattiac», ja takantormeu puutteessa tahtoi salvu kulkea sil-
mieni kautta. Laattiassa olemasta aukosta piltistimät aran-
pialaiset useita kertoja, nähdäksensä, mitä minä tein. Mutta
yön kuluessa asettui myrsky, ja päimän tultua tarkastelimme
satulamme jalustimet, sillä tänään oli meidän kulkeminen
pitkä tailval, ehtiäksemme siihen laupuutiin, jonka nimeä ei
kukaan kristitty ja yininärtämäinen ihminen taida hurmaan-
tumatta lausua — Damastoon.

Päimäu kuluessa matkustimme ohi Filipin Caesarean,
jota ou pohjoisin tauvuuti, »nissä Jesus tämi. Pohjoisem-
»natsi tätä ei hän koskaan mennyt. Puolenpäimiin aitaan
nautimme e»väitä»nme muutaman kaatuneen pylmäiin päällä
erään Herodeksen palatsin raunioilla.

Kello neljä jälteen pnolenpäimän imimme muutamalta
kukkulalta eräû «»varalla alangolla oleman kaupungi». Kaik-
kein aikojen kuuluisiu lameelinajaja,>jota myös kutsuttiin
Muhamediksi, profeetta ja sumimmau harhaopiu keksijä us-



konuollisella alalla, kieltäytyi menemästä tähän kaupuukiin,
tosta Jumala sallii ihmisen mennä ainoastaan yhteen pa-
radiisiin, jonka tähden Muhamed saattaisi tulla suljetuksi tai-
maallisesta paradiisista, jos hän kerran astuisi maalliseen.
Mutta eu minkään kaupungin koskaan ole nähnyt tekemiin
selluista tepposta matkustajalle kuin juuri tämän. Ilma
on kirkas, ja kaukaiset esineet näyttämät oleman niin lä-
hellä. Me tulemme muutamalle muorentummulle, ja Da-
musto näytttlä oleman ainoastaan mähiin maltan päässä
siitä. Kun sitte laskeudumme laaksoon, niin emme lähim-
män puolen tunnin kuluessa näe mnnta kuin kmivia kan-
kaita ja kallioita, haljenneita tulimuoria muinaisilta ajoilta.
Vielä pari kertaa saamme kiimetä samalla talvoin mäelle
ja lastentua alas. Mutta »vihdoin, tm» tärsimytsemine jo
on loppumaisillaan, saamumme »viimeiselle kummulle, ja Da-
maston kaupunki, »vanhin kaupunki taimaan alla, aukenee
eteemme. Kukin penikulma matkallamme saa nyt yhä sun-
remman merkityksen mielestämme.

Tämä on sama tie — muosituhausien tutuessa on se
ollut ainoa tie Jerusalemista Dcnnastoon — jolla eräs
ratsllstajaseurue maelsi noin 1855 »vuolla takaperin. Pää-
mieheni»' tässä seurueessa oli eräs raimoluoutoinen lyhytkas-
»vuinen »uies, joka rajattomasti »vihasi kaikkea kristillisyyttä,
ja »vaikka hän sairasti silmätautia, miiliihteli kummiutiu
hänen silmistänsä ankarampi miha Kristuksen seuralaisia
mustaan kuin kenenkään muun hänen seurueestaan. Tätä
miestä kutsuttiin Saulukseksi, ennenkuin hänen nimensä muu-
tettiin Paamaliksi. Useat suurimmista miehistä olvat laik-



kina vitoina olleet kasmultansa pienet. Rauskalaiucu, jota
sotajoukkonsa joskus kutsui: „lvanhaksi satatuhautisetsi", sai
usein kantaa: ..pikku nukeu" nimeä. Lordi Nelson, joka oli
erittäin lyhyt kasivultaan ja sitä paitsi menetti toisen sil-
mänsä Callvin kahakassa setä oikean kätensä Feueriffan luo-
na, osoittautui Trafalgariu tappelussa Englanuin laimas-
ton snurimmaksi sankariksi. Ameriikan kuuluisin jumalnus-
oppinut, Archibald Alexander, mahtui seisomaan monen ai-
kalaisensa kainalon alle. Pidä silmällä pieniä miehiä, kun
he liihtemät jollekin liihetysmatkalle joko hymän tai pahan
palmelutseen. Salama on ainoastaau sähkön tokoonpnris-
tuminen.

Mutta uiimii ratsastajat mattallausa Damastoon sai-
»vat pysähtyä nopeammin tuin mitään sotajoukko ou toskaau
pysähtynyt merkin saatuansa. Kelvyen ilman tähden on
mullan keskipäilvä Syriassa kirkkain kaikista, ja puolenpäimäu
uuriuto on erittäin silmiiihuikusema. Mutta yhtäkkiä »vä-
lähti taimaasta sellainen »valo, jonka rinnalla Syricm au-
rinko näytti ainoastaan tähdeltä. Ristiinnanlittu ja tai-
»vaasen »nennyt Kristus katsahti alas taimaista ja täuiän
mallaaman »valon »vaikutuksesta kaatuilvat helvoset ratsasta-
jillensa maahan. Ia ukkosen jyrähtäessä taksi kertaa kai-
kuilvat nämä sanat: ..Saul! Saul!" Kolme piiiiväii oli
tämä kaatunut ratsastaja upposokcana, sillä liiuu tirtus »valo
suutlua jostus kokonansa huikasta meidän silmämme. Mi-
kähän silmä kestäisikiiän kirkkaampaa matoa tuin se, mitä tu-
lee Syrian auriugostc» puolipäimän aitaua. Minä olin lu-
kenut satoja kertoja tämän lupauksen, mutta ei koskaan se



ollut tehllyt miuuun sellaista maitutusta eikä luultaivasli
tule koskaan tekemään, kuin se silloin teki, kun satulapus-
sistani otin raamattuui ja luin siitä ääneen kumppaneilleni :

„Mutta kuu häu matkusti, tapahtui, että hän Damaskoa
lähestyi, ja äkkiä leimahli malleus taimaasta ympäri häutii,
ja häu lankesi maahan ja kuuli ääuen sanoman: Sanl,
Saul, »uiksis maiuoot minna? Mutta hän sanoi: ,kuka
sinä olet Herra?' ja Herra sanoi: ,mnlä olen lesns, jota
sinä lvainoot'."

Mutta emme santa kauivemmiu pysählyii tällä tiellä,
sillä me saamme nähdä tämän ratsastajan hetkisen tututtua
Damastossa, jota tohti hiiueu helvoseusa kääutiiii päänsä,
ja jonne »netin ennen chtoola saamumme. Ehtoo alkaa jo
joutua, luu mc jätämme lumen peittämän Hermoilin »vuo-
ren jälellenlme ja lähestymme kahtasataa turkkilaisista temp-
peleistäkohoamaa tornia, yhä kultiessamme kaupunginympärillä
olemien penilulman pituisten puutarhojeu halki. Niiu rehemiit
omat nämä puutarhat, niin monimäriset ja niin täpötäynnä
harminaisia hedeliuiii, säteilelviä suihkulähteitä, käsiutehtyjä
luolia ja turkkilaisia humiloita, että muhamettilaisten tai-
masta kulvaillaau näissä puntarhoissa tasmamlen t»»kkien ja
hedelmien mntaan. Täällä Daiuastossa tasmaa tirsimnrjoja,
aprikooseja, »liaudelcja, omenoita, pääryniä, luumuja, sitruu-
ueja ja taitcllaisia hedelmiä, mitä taitkieu maideu puutar»
hoissa tamataau. Eipä oletaau ihme: että Julmuus kutsuit
liitä taupilukia ~Idiiu silmätsi", etlii Syriau ruuoilijat »ver-
taamat sitä kyyhkysten kaulojen timnltelcmisecn ja hislorian



kirjoittajat nimittämät sitä „soljeksi, joka yhdistää maailman
»nolemmat puolet."

Moni matkustaja on tyytymättömänä moittinut Da-
»naskoa, mutta syynä tähän on se, että heillä on lapsuu-
dessa saatuja muistoja siitä kirjasta, joka sokaisee monen
nuoren henkilön — „Tuhat yksi yötä", — ja he tulemat Da-
mastoon saadakseen nähdä Aladinin lampun, Aladinin sor-
muksen ja sen haltijan, jota ilmestyi, kun näitä kapineita
kosketeltiin. Mutta kun minä en koskaan ole lukenut „Tu-
hctt yksi yötä" nimistä kirjaa — sellaista törkyä ci saanut
löytyä kodissamme, »uinun lapsena ollessani, eikä muutakaan
helpompaa lukemista meille annettu kuin Baxters'in „Py-
hien ijantaikkinen lepo" ja D'Aubignen „Uskonpuhdistutsen
historia" — niin näytti minusta Damasto sellaisetta kuiu
sitä on raamatussa ja historiassa kumailtu, jonka tähden
ininä melkein pikemmin ihmettelin kuin tyytymättömänä
moitin tätä kaupunkia.

Tänä ehtoona tuuleu raivintolani akkunasta Damas^
kossa Abllnajoen alinomaista loistetta. Nyt olenkin pääs-
syt salaisuuden perille! Nyt tiedän mikä on syynä kaikkeen
tähän taslvllllisuuteen, miksi kaikki on niin miheriiiistä ja
toto laakso niin monimärincu. Syyuä on Abanajoki! Ia
»vähän maltan päässä tästä on Parparanjoti, jonka yli hc-
»vosemme tänään kaalasimat. Näitä jokia eli oikeammin
Jumalaa, joka ne on luonut, on kiittäminen, että täällä erä-
maiden keskellä on sellainen paradiisi. Ia samoin knin Gi-
honin, Pisoniu, Hiddetelin ja Eufratin »virrat antoi»vat en-
simmäiselle paradiisillc ihanuudcu, samoin tekemät Abalia ja



Parpar tämän Damaskon toiseksi ftaradiisiksi. Kenties »nitis-
tätte miten ankarasti kenraali Naaman Damaskosta »vihas-
tui, kuu profeetta käski hänen peseytymään lordaanin »vir-
rassa parantuakscnsa spitaalistansa. Suuren osan muotta
on Joronani täynnä mutnistn mettä eikä sen »vesi ole kos-
kaan niin kirkasta kuin Abanajoen, jonka kohinaa tänä eh-
toolla kuuntelen, tai Parparanjoen, jonka yli me tänään me-
nimme. Viimemainittujen mesi on niin kirkasta, että luu-
lisi sen kulkenee»» »vuoristossa jonkun erityisen siimilän läpi.
Kenraali Naaman ylpeili näistä syntymämaansa kahdesta
joesta, ja kun profeetta Elisa käski hänen peseytymään spi-
taalistansa lordaanissa, tuntui se hänestä sumulta, kuin jos
jokn käskisi ameriikkalaisten mennä peseytymään Themsin
joessa kirkaslvesiseu Hudsonin sijasta, tai jos joku käskisi
ihanan Rhenin rannoilla asnwien mennä peseytymään mu-
taisessa Tiberissii. Mainitussa tilaisuudessa huudahti ken-
raali Naaman niin korkealla äänellä, kuin hän koskaan on
suustansa päästänyt jonkkojansa komentaessaan, nämät muis-
tettamat sanat: „Eikö Almaan ja Parparan mirrat Da-
mastussa ole kaikkia Israelin »vesiä paremmat, että minä
itseni niissä pesisin ja tulisin puhtaaksi?" Jumalalle olkoon
kiitos että Ameriikassa on niin paljon jokia, jotka omat siu-
nauksena koko Atlantin ja Tyynenmeren niemimaille ja jotka
mnodostalvat »verkon yli koko mantereen molempien malta-
menen mälillä. Ainoastaan ne, jotka omat matkustaneet
Syrian ja Egyptin erämaiden halki tai itämaiden taupum
geissa olvat kuulleet medeukaupftiaideu kellojen kilinän, lvoi-
mat täysin määrin armossa pitää sitä, että tätä jumalallista



Aamusella heräämme Damastossa monellaisten ruota-
tauftftiaideu lauluntapaisiiu huutoihin. Nämä huudot eimät
ole sellaisia luin olemme tottuneet tuulemaan Lontoon tai
New Jortin kaduilla, maan ne oivat outoa, pitkämeteistii iiän-
nähtelemistä, joka mimahtaa mehiläisteu siipieu surinaau.
Tämä ääni pitää meidät hereillä emmekä enää taida nuk-
kua. Mutta siitä, joka ymmärtää Heidin» laulunsa sisällyk-
sen, on juhlallista sitä kuulla, sillä sanat kuulumat näin:
„lumalll on sc, joka meitä ralvitsee, ostakaa leipääni,"
„lumalll on se, jota meitä ralvitsee, ostakaa maitoani,"
„lumula on se, joku meitä rumitsee, ostakaa hedelmiäni".
Katsahtaessamme akkunasta näemme joukottaisin muhametti-
laisia kokoontuneen rutoilemo.au. Jos toimeenpantaisiin
yleinen äänestys siitä, tuta olisi tulema maailman tumu-
taatsi, min miisttoista tuhatta sanoisi: „Kristus", mntta
satakollnekymmentä tuhatta: „Muhamed". Huoueideu katoilla
ja kaduilla näemme »ne muhamettilaisten »viettämän jnma-
lanftallvelustansa. Muhamettilaisia, jotka huudolla ilmoit-
tamat rukoushctkieu ajal, nätyy korteissa minareteissa lai
korteissa torueissa täysteutelelväu rautukehyksieu sisällä, ju
nämä ustounou pulmctijut huuduhtelelvut sylttäutumeallu

juomaa ou riittiimiisti säätämissä, mettä, jota syöksyy kalli-
oilta alas, panee myllyjen rattaat pyörimään, ralvitsee wil>
japellot, täyttää säiliöt suurissa kaupungeissa, tarjoten elu-
koille tilaisuutta sammuttaa janoansa ja taimaan linnuille
kastaa siiftiiinsii, kohoaa usmana taimasta kohti ja lankec
alas siunausta tuottamana sateena, — elämä mesi, jumalal-
linen lahja janoamalle maalle!



äänellä: „lumala on suuri. Me todistamme, että Jumala
on suuri. Me todistamme, että Muhamed on Jumalan
profeetta. Tulkaa rakoilemaan! Tulkaa pelastukseen ! In-
nala on suuri. Ei ole mitään muuta Jumalaa paitsi si-
rua. Rukoukset omat paremmat kuin nm." Viisi kertaa
päimässä täytyy mllslemin toimittaa jumalanpalmeluksensa.
Tätä alkaessaan kääntää hän kaslvonsa Mekan kaupunkiiu
päin ja lemittää maahan maton, joka melkein aina on hä-
nellä muassa. Peukaloillansa koskettaa hän kormalehtiänsä
ja pitäen kasinojansa käsiensä lvälissä hnudahtaa: „lumulu
on suuri." Sitte tarttuu häu käsilliiusä »vyöhönsä, katsah-
taa maahan ja sanoo: „Pyhii olet sinä, oi Jumala, ja
ininä tahdon ylistää sinua. Suuri on sinun niinesi. Ei
ole mitään munta Jumalaa paitsi sinua." Sitte kumartuu
rukoilija maahau ja koskettaa mattoa nenällänsä ja otsal-
lansa, ja kaikkia näitä menoja seuraa huudahdus: „lumala
on suuri". Sitte kohottaa hän oikean etusormensa tuimasta
kohti ja sanoo: „Minä julistan, ettei ole muita jumalalli-
sia »leutoja tuin Jumala, ja minä jnlistan, että Muhamed
on Jumalan ftalmelija ja Jumalan profeetta." Rukous lo-
petetaan siten, että rukoilija kohottaa kätensä ylös, aimankuin
mastaanottaakseen jumalallisen filmauksen, jonka jälkeen hiin
peittää kaslvonsa käsillänsä, näin antaakseen tämän siunauk-
sen koko ruumiille.

Muhamedin uskolla on kuitenkin pari kolme opetusta
meille annettaivana. Ensiksitiu täytyy sen tunnustajoiden
peseytyä ennen kutakin erityistä rukoushetkeä, joka tapahtuu
wiisi kertaa päimässä ja lvautiihuu emauteliumikiu puhtautta.



Toinen opetns ou siinä, että he eimät pidä »viiliä tuta heitä
katselee eikä mikään taida estää heitä rukoustensa toimitta-
misesta. Kolmas merkillinen seikka on siinä, että Muha-
medin kiellon mittaan ei kukaan muhamettilainen saa mais-
taa juowuttawia juomia, ja tätä kieltoa on kolmetoista »vuosi-
sataa noudatettu. Mutta moniamioisuus muhamettilaisuu-
dessa on tehnyt tämän uskonnon ikuiseksi häpeäksi maimolle
ja kun maimo »vajoo, niin silloin majoo koko suku. Viime
aikoina julkaistu ehdotus uskoupuhdistuksesta Muhamedin
opissa sen hämittämisen sijaan muistuttaa kokeesta paran-
taa ruttoa tai kasmattaa spitaalista. On olemassa aino-
astaan yksi keino muhamedinuston puhdistukseksi, ja se on
muhamedinuskon hämittäminen maan päältä Jesuksen Kris-
tuksen emankeliumin kautta, joka antaa sekä miehelle että
maimolle onnellisuuden niin hymin tässä kuin tulemassakin
elämässä.

Vallitsema henki tässä kammottamassa uskonnossa,
mikä on yleisenä Damaskossa, jonka kaupungin katuja pit-
kin me käyskentelemme, jonka myymälöissä me teemme os-
toistamme ja jonka moskeoissa me katselemme taideteoksia,
tuli sellvästi näkymiin Mielii niin äskettäisin kuin m. 1860,
kun tässä kaupungissa kuusi tuhatta ihmistä tapettiin kah-
deksan »viidettä tuunin kuluessa, kolme tuhatta kristittyä kotia
joutui liekkien uhriksi, ja nämä kadut, joilla me tänään käys-
kentelemme, olimat punaisina merestä ja samalla hundot
sekä huokaukset kuolemien miesten ja naisten rinnoista teki-
ivät tämän paikan maalliseksi hellvetitsi. Tätä hirmytyötii
jatkettiin siksi tunnes eräs jalomielinen »nuhamettilainen, ni-



meltii Abd-el-Kader, eteivä sotilas, jota muutamassa otte-
lussa miidellätolmatta tuhannella sotamiehellii moitti kuusi-
kymmentä tuhatta ivihollista, pani »vastalauseen merilöylyä
mastaan ja totosi kristityt Damaskossa linnaan ja yksityi-
siin asuntoihin, »vieläpä täytti oman kotiasukin peljästy-
neillä pakolaisilla. Hetkisen kuluttua tuli roistolväki häneu
omellensa ja maati hûtä jättämään heille suojeltamauansa
olemat „kristityt koirat." Silloin astui Abd-el-Kader he-
»vosensa selkään, meti miekkansa huostrastansa ja muutamien
»vanhojen soturiensa seurassa hyökkäsi heitä mastaan, huu-
taen: „Te kurjat! Näinkö te ttmuioitatte profeettaa? Tul-
koon hänen kirouksensa teidän päällenne! Teidän pitäisi toki
hälvetä ! Tehkää parannus, koska tilaisuutta »vielä on ! Te
luulette saamanne miten hylvänsä kohdella näitä kristityttä,
mutta kostonpiiiwii on kerran tulema. Vielä saattamat
frankilaiset muuttaa teidän mosteanne kirkoiksi. En aino-
aakaan kristittyä jätä käsiinne. Ne omat minun »veljiäni.
Vetäytykää takaisin, muutoin komennan ininä mieheni am-
pumaan teitä." Sitte asettui suuren miehen käskystä tämä
mennen hyökyaalto. Eläköön Abd-el-Kader! Vaikka nyky-
aikana muukalaiset saamat esteettömästi talvella Damaston
kaduilla, kuulemme me kumminkin monissa paikoin kuupun-
gissa alinomaista miheltelemistii, jota on merkkinä asukas-
ten »vihasta kristillisyyttä kohtaan. Jos he maan nskultai-
silvat, niin tapftaisimat he jokaisen mieheu, Malmön ja lap-
sen Damaskossa, joka maan ei alistu Muhamedin lipuu
alle. Mutta minä olen iloinen siitä seikasta, että miime
aikoina on lelveii ja oimallinen tie tehty Välimeren ränni-



Mutta täytyy tunnustaatseni, että Damaston kaupunki
sellaisena, tuin minä sen nyt näen, ei ole niin miehiittämii,
tuin se on ollut muinaisina aitoina. Minä jätän sitsensä
myymälät, joissa kaupitaan hienotutoisia Bagdadin mattoja,
merrattoman tauuiita intialaisia kankaita, satuloita ja suit-
sia, joita itämaiset prinssit käyttämät humiratsastuksillaan,
kauniit kylpyhuoneet, pohatoiden marmori-palatsit, joita suih-
kulähteet, mosaikkipermannot ju taiteellisesti tehdyt pylmäät
koristamat, jäännökset upiuljaasta Johanneksen moskeasta,
jossa aitanansa oli niin suuria portteja, että »viisi miestä
tllNvittiin niitä kääntämään saranoillansa, sekä porfyripyl-
miiitii, talleilla timillä koristettuja rukouspalleja, seinillä nel-
jäkahdeksatta kirjamanmäristä akkunaa ja kausi sataa lamp-
pua puhtaasta kullasta, moskean, jossayksi ainoa rukous sanot-
tiin oleman suuremmasta armosta kuin kolmekymmentätuhatta

kolle Beirutista Damuskoon suukku, ju jos sellainen murha-
yritys mielii toimeeupantaisiiu, hyökkäisimiit Ranskan ja Eng-
lannin sotujonkot mälkkymine useillensa ja torsknivine ratsui-
llensa kukkuloilta alas Damaskon lakeuksille ja jättäisi»vät
muhamettilaiset murhamiehet hengettöminä mirumaan heidäu
haarelniensa ja moskeainsa permannolle. Me ole»n»ne tul-
leet liian kaumas maailman histooriassa, moidatsemme su-
maita sellaisia tapahtumia, kuin miimcinen jonkkuemurha
Damaskossa oli. Sellaisille hyökkäyksille kristityltä lähetys-
saarnaajia ja kristinopin tunnustajia »vastaan on olemassa
parempi parannuskeino kuin emankeliumi, nimittäin tykin-
kuulat ja miekat, jykemiit ja teriimiit ainoalla iskulla masen-
tamaan kapinalliset.



Tuolla ou Abraham, tailkieu liskomaisten isä. Tässä
kaupungissa on hän ostanut erään kuuluisau orja»». Tuolla
ou raamatussa maiuittu Beu Hadad, johdattaeu tahtanel-
jättä maitettua kuningasta. Tuolla käyskentelee Damid, ku-
ningas, sotilas ja hengellinen meisaaja. Tuolla kultee moit-
taja Tamerlan. Tuolla kulkee Harun al Raschid, jota ker-
ran komensi yhdeksänkymmeuen miiden tuhannen miehen suu-
ruista persialaista ja araapialaista armeijaa. Tuolla kul-
kee muuan sotilas, myöllii sellainen miekka, jonka lvalmis-
tustaman maailma ou uuhottanut, auringon paisteessa mo-
uenwiiriseltä säteilelvä säilä, jonka terä oli niin hieno, että
sillä »voitiin esineitä simaltaa Poikki niin, että alapuoli niistä
ei edes »värähtänyttään iskusta, miu joustalva, että se ei
taittunut, maikka olisi »vääntänyt kärjen tiiani säiläntah-
»vaan, ja niin muodostettn, että olisi luullut sei» »vastitääu
oleman kastetun »vesiastiassa — salaisuus pnukkosepäntyössä,
jonka perille tuhannet meidiiu aitamme keksijät ja kemiau
tutkijat omat turhaan koettaneet päästä. Tällä kudulla näh-
tiin ensikerran damastikangasta, kukkasilla koristettua siltki-
maatetta, jonka nimikin jo ilmaisee, että se tetsittiin tässä
kaupungissa. Ia tirjotaonta tdamasceriug) s. o. taito tul-

lnuualta lähetettyä rukousta. Miuä käiiuuäu silmäykseui
pois kaikesta tästä ja katselen Damaskoa sellaisena, kuin se
oli siihen aikaan, kun tämä ahdas katu, jota raamatussa
kutsutaan „oikeaksi," oli suuri ja leweä bulewardi, saman-
lainen tuin Broadway New Yorkissa tai Champs Elysocs
Pariisissa, ja jossa komeus, kopeus ja loisto kohtafilvat kul-
kijaa silmää.



Mutta enemmän tuin ajopelit, taralvaanit, myymälät
tai palatsit liikuttaa sydäntäni eräs lyhytkaslvilinen sokea
mies, joka »vaeltelee pitkin Damaskon katuja. Me olemme
uiihneet saman miehen jo ennenkin. Hän oli niiden ratsas-
tajoiden joukossa, jotka tuliwat Jerusalemista Damaskoon
lvainoomaan kristityttä, ja me näimme hänen helvosiuensa
kellahtaman kumoon tiellä, »vähän matkaa kaupungista, ja
kuu hän nonsi jaloillensa, oli hän sokea. Niin, tämä mies
on Saulus Tarsoluineu, joku nyt kulkee sitä kutua, jota
„oikeaksi" kutsutaan. Islamiinsa taluttamat häntä, sillä hän
itse ei näe ollenkaan eteensä, Juudaksen huoneesen; ei pahan
luudakseu maan hymiin. Muutamassa toisessa kaupungin
osassa käskee Herra erästä Ananias-nimistä miestä, ei
malehtelija Ananiasta, maan kristittyä Ananiasta, menemään
Juudaksen huoneesen sille kadulle, joka kutsutaan „oikeaksi,"
ja laskemaan kätensä Saulin silmille, että tämä saisi jälleen
näkönsä. „Oi," sanoo Ananias, „en miuä uskalla mennä
sinne; se mieshän on kuuluisa lvainooja Saul. Hän tap-
paa kristityttä, ja hän tappaa »varmaan minutkin." „Mene
macnl," sauoi Herra, ja Ananias meni. Huoneessansa is-
tuu täällä kamala »uurhamics sokeo.ua. Hän oli nyt aiman

lalla kirjailla rautaa ja terästä on altujausa tästä taupuu-
gista. Mutta katsokaa eteenne, muutoin olette maarassa
joutua yliajetuksi, sillä tämän kaupungin porttien kautta tu-
lemat kuormttetut karamallit Aleposta toiselta puoleu ja Je-
rusalemista toiselta puolen, ja kaikkien maailman kansojen
täytyy maksaa tullia tälle mahtamalle kaupungille. Suuri
ou Damasko!



uöyrtynyt. Hän oli mennyt Damaskoou mangitsemaau
Kristuksen seuraajia, mutta siitä saakka, kun hän kukistui
helvosen selästä, on hän totonansa muuttunut toisellaisetsi.
Ananias menee sokean eteen, laskee oikean peukalonsa hä-
nen toisen silmänsä ja masemman peukalonsa toisen silmän
päälle sekä säälien häntä sanoo: „Rakas »veljeni, Saul,
Herra lähetti minut, (Jesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jo-
tas »vaelsit), että sinä saisit näkösi jälleen ja Pyhällä Hen-
gellä täytettäisiin." Samalla hetkellä putosi jotakin suomun-
kaltaista sokean miehen silmistä, ja hänestä tuli sitte suurin
apostoli. Niitiköhän ludas, tämän sokean miehen ystiilväl-
linen isäntä, tai Ananias suomujen tipahtaman sokeista sil-
mistä? Sitä en usko. Mutta Paalvali tiesi, että ue oli-
mat pudonneet, ja niin käy meille kaikille, kun olemme kään-
tyneet. Suomut karisemat pois silmistämme, ja me katse-
lemme asioita kokonansa toisessa matossa kuiu ennen.

Eräs kristitty maimo oli harjoittamassa lähelystointa
muutaman symälle majonneen sumun testuudessa. Näiden
nstonto ci säätänyt mitään erityistä puhtaatta, ja mainittu
maimo koetti matnuttaa muutamalle pakana-naiselle, että hä-
nessä pitäisi tapahtua muutos setä sisällisesti että ultouai-
scsti, mutta taitti kokeet tähän suuntaan olimat turhat, tun-
nes lähetyssaarnaaja eräänä päimänä oli ripustanut peilinsä
asuntonsa etchisen seinälle. Kun pakana-maimo sitte kulti
etehisen läpi ja eusi terran elämässänsä sai nähdä oman
tulvansa, huudahti hän: „olento minä todellakin luontaltai-
nen?" Peljästyneenä omasta tulvastansa hylkäsi hän »van-
han uskontonsa ja pyysi saada opetusta kristillisessä us-



konopissa. Näin olemme laitti tyytywiiisct synnillisessä ja
täänlymättömässä elämässäinme siksi, tuunes suomut karise-
mat silmistämme, ja me Jumalan sanan peilissä näemme
itsemme sellaisilla, luiu me todella olemme ja sitte sallimme
jumalalliseu armon uudestaan luoda ja muuttaa koto mei-
dän olentomme.

Monta ihmistä on tänäkin pänuiinä tässä huoneessa,
jotka omat yhtä sokeat kuin Pacnvali oli, ennenkuin Ananias

kosketti hänen silmiänsä. Ia monta on täällä, joiden sil-
mistä suomut jo omat karisseet pois. Te katselette uyt asioita
kokonansa toisessa matossa tuin ennen — Jumalaa, Kris-
tusta, ijautaittisuutta ja omaa tuolcmatonta henkeänne.
Toisinansa eimät kaikki suomut karise yhdellä kertaa. Kuu
eräänä pyhcichtoona pienenä poikasena ollessani Mount Plea-
sautissa luin Doddridgen kirjoittamaa kirjaa uskonnon alusta
ja jatkumisesta sielussa, niin karisi muutamia suomuja sil-
mistäni, ja minä aloin nähdä hiukkasen. Vuoden ajan
saarnattuaui elvankeliumia, istuiu eräänä pyhii-ehtoona kylän
pappilassa, lukien raamatullista kertomusta syrofoinikialai-
sen maimon uskosta, ja silloin putosi koko joukko suomuja
silmistäui, ja minä näin ftaremmi». Pari miitkoa myöhem-
u»ill, malmistaessaui saarnaani New Jortissa, saiu liisiini
erään tirjan, jota mmstaatseni en ollut euuen nähnyt ja
luettuaui siitä pari siivua tokouausa uhrautumisesta Juma-
lalle, luuleil lviimeisteu suomujeu tipahtaueeu silmistäui.
Tuottaako mcidiiu käyutinlmc Dainnskossa sainallaisia seu^
rauksia kuin Paaivalin käynti, niin että sokea saa näkönsä,



Olen lukenut kertomuksen erään maalarin tyttärestä,
joka lapsuudessa tuli sokeaksi, mutta sitte melkein tiiysikas-
mnisena erään lääkärin toimeenpaneman leikkauksen kautta
sai näkönsä jälleen. Kun tyttö sai knulla, että sellainen
leikkaus saattoi olla mahdollinen, niin iloitsi hän enimmin
siitä, että hän nyt saisi tilaisuuden nähdä isänsä, joka hel-
lästi oli häntä hoidellut aiua äidin kuolemasta saakka.
Saatuansa näkönsä jälleen oli tyttö kuin mielipuoli. Hän
siweli käsillänsä isänsä kaslvoja ja sulki silmänsä aiwantnin
lvakaantualsensll siitä, että hänellä todellakin oli isänsä edes-
sänsä, jonka hän oli ennen tmttenut ainoastaan koskettamalla
häntä. Ia kan hän katseli tätä miestä, jonka ulkonäkö oli
yhtä uljas kuin hänen luouteensakiu, huudahti häu: „ja
tämä isä ou miuulla ollut miu mouta ivuotta entä tostaau
ole hiiutä tuntenut !" Mutta ivielii suurempi ou se ilo, jota
täyttää sielumme, kuu suomut karisemat silmistämme, knn
hengellinen pimeys on haihtunut, ja »ne saamme katsella
rakastama»» isiimme kas»voja setä »varmoina siitä, että sokeu-
temme on ikuisiksi ajoiksi kadounut, huudahtamme: Abba, ra-
tas Isä!

ja se jota ou euueu hiukan niihnyl, saa näkölvoimansa mielä
enemmän laajennetuksi?

Kaikille kuulijoilleni sanon ininä samaa, kuin Ananias
sanoi Saulus Tarsilaiselle, laskiessaan kätensä tämän silmien
päälle: „Ralas »veljeni Saul! se Herra lähetti minut, (Je-
sus, jola sinulle ilmestyi tiellä, jota lvaelsit), että sinä sai-
sit näkösi jälleen ja Pyhällä Hengellä täytettäisiin."



XII.

RMll Wulmin muoren l>!i.
„!*.i.cn!.u!n eedripnnt, jotka hän on i.tuttannt".

Ps. 104* IL.

Matkallamme »vaihdamme satulamme »vaunuuu. Kello
on neljä aamulla Damaskossa, Syriassa, missä me lyhty-
jen »valossa, ralvintolan edessä odotamme mlltkawaunun läh-
töä. Eräs muhamettilainen ylimys kolmen »vaimonsa kanssa
asettuu eri osastoou »vauuua, ja meidän seurueemme asettuu
suurempaan osastoon niin epämukamaa Maunua, missä ku-
kaan knoleivainen tosiaan on istunut. Mutta »ne emme saa
hankaluuksien antaa himmentää hymiäkään puolia. Mc kuljemme
hitaasti ylöspäin Libanonin rinnettä, jonka huipulta ei liim-
pimimmäntään kesän sormet saa luuta poistetuksi. Me as-
tumme kukkuloille, jotka omat antaneet aihetta pyhän raa-
matun ihanimpiin runoelmiin ja jotka kohoamat korkeimpiin



Keskimäärin on tämä muori seitsemän tuhatta jalkaa
korkea, »uutta yhdessä kohdassa kohottaa se huippuansa aina
kymmenen tuhanuen jalau korkeuteen. Ei mitään kasmnlli-
suutta lamata kuutta tuhatta jalkaa korkeammalla, mutta tä-
män rajan alapuolella kohtaamme me sopimalla lvuoden-
ajalla »viinitarhoja, hedelmäpuutarhoja ja oliimilehtoja sekä
kaikeuiviirisiii kukkasia, jotka täyttämät ilman suloisella tuok-
sullansa. Kuuden tuhannen jalan korkeudella on lehtokuja
cedripuista ainoana jäännöksenä niistä suurista metsistä,
joista Salomo tuotti rakennusaineita Jerusalemin temppeli-
rakennukseen, ja missä kerran oli satatuhatta kirlvesmiestii
kaatamassa hirsiä, joista sitte rakennettiiu suuria kaupunkeja.
Mutta ihmisten raastamisen kautta olvat nämä puut niin
perinjuurin hiilvitetyt, että aumastaan muutamia on niistä
jälellä; mutta minä olen »vakuutettu siitä, että osa niistä
oli jo pystyssä silloin, kun kuningas Hiram ryhtyi hiilvittä-
mäiin näitä Libanonin cedripuita, jotka Herra oli istutta-
nut. Raamatun mukaan oli cedripuu Herran lemmitkipuu.
Vaikka lakeudet, joita me tänään katselemme, olvat kesän
kuumuudesta tuimuneet, niin ettei tviheriiiistii heinänkortta-
taan ole näkymissä, kohottamat kuitenkin nämä puut korkeaa
lviheriäistä latlvaansa kesäistä aurinkoa tohti. Ia kun tal-
»viset myrskyt riehumat maan päällä, ja lalviinit muassansa

ilmakerroksiin, mihin kaslvikunta koskaan on ulottunut ja
missä puiden kortein Mattias on latwaansa heiluttanut, minä
tarkoitan Libanonin cedripuuta, joka tekstisanojeni mutaan ou
kaslvanut Jumalaa istuttamasta siemenestä: „Libanonin
cedripuita, jotka hän on istuttanut."



micrittiimät sunria timimöhkälcitä alas kallionrinteiltä, ottaa
tämä puu »voittoriemulla mastaan lumimyrskyn ja inasen-
taa riehuman rajuilmaa jalkansa juureen. Puut omat kuu-
denkymmenen ja kahdeksankymmenen jalan korkuisia ja niideu
llltmassa upeilec tuuhea lehtitöyhtö. Mutta niiu juurta
jaksain on näitä puita hämitetty, että Libanonin lvuori ou
useimmissa paikoin kadottanut lehtikoristecnsa ja, surullista
sanoa, melkein kaikkialla maan päällä on snmallaista hiimi-
tystyötä harjoitettu.

Kirmes kaataa »uaahau metslä kaikkialla. Lopet-
taakseen tämän hälvitystyön, alvasi Jumala Englanniu,
Skotlaunin ja koto maailman hiilitaimotset aiman kuiu
tahtoen siten sanoa: „tässä on teille polttoainetta, sal-
likaa pnuni olla rauhassa niin taumau tuin mahdollista."
Ia amaamalla suuret timilouhotset sekä opettamalla ihmisille
liilien malmistaluisen taidon, sanoi Jumala: „tiissii on ra-
kennusainetta, sallikaa puitteni olla pystyssä" Meioiiu
tulisi lukutu tuulamasta metsiämme, ju parempi olisi ollut
Syrialle, jos tirlvcenistut Libauoniu muorella jo taumau
sitte olisimat lakanneet. Rangaistukseksi säälimättömästä
metsänhaaskauksesta olemme saaneet epäsäiinnöllisel »vuoden-
ajat; »välistä on pitkällisiä volttia, tun puita ei ole olemas-
sa, jotka ilmaan kohonemilla haaroillansa ja otsillansa anoi-
simat sadetta — tieteentltttimusteu mutaan »vetämät puut
sadetta piimistä maahau ja millistä riehumat rajut, hii-
Mittälviit myrskyt, kuu ei ole olemassa minkäänlaisin esteitä
niiden veloittamalle raimolle.

Istuttakaa puita puutarhoihiunc, miu että mäsyucet



saamat lemahtaa niiden marjossa. Istuttakaa niitä tatn-
jenne ja tuistienne marsille, niin että ohikulkijat saamat nii-
den oksissa halvatta seu Jumalan, joka ensiksi loi punt ja
sitten loi ihmisen niitä katselemaan ja ihailemaan. Istut-
takaa niitä pnrojen »varsille, niin että lapsenne saa niiden
»varjossa leikitellä. Istuttakaa niitä hulvitarhoihinne, että
Herra saisi käyskennellä siellä, kun piiiwii lulee »viileiiksi,
niinknin hän muinoin käyskenteli Edenin huwitarhassa.
Istuttakaa nittä hautakummuille, miu että uiiden »varjot
johdattaisilvat mieleen snremien huntua, ja tuulen humina
niiden latmoissa muistnttaisi »vainajien henkien siipicnsnhi-
naa. Pyhittäkää joka erityinen piiilvä muodessn puille, jn
koettakaamme seuraaman sadan muoden kuluessa yhtä pal-
jon istuttaa niitä, kuin me minne mnosisadan knluessa
olemme niitä hämittäneet.

Kultussamme Libanoniu »vuoreu yli muistuu mielecmmc,
luiten nämä cedripnut ulottalvat otsiansa, lelvittiiwiit lemu-
ansa ja heittämät »varjojansa toto raamatun yli. Kasmitie-
teettisissii esitellnissään kirjoitti Salomo näistä paista ja
psalmien kirjoittaja sauvo: „Wauhurskas kasmaa niintuili
cedripuu Libanonilla," ja maalamassa ylistysmirressiiiin
tehoittaa hän cedripuita kiittäniiiiiu Jumalaa. Saloino sa-
uvo, että Kristuksen kasmot omat niin ihanat tnin ccdri-
pnu, ja lesaias julistaa, että Herra ou säätänyt päimän
kaikille Libanonin cedripuille. Jeremias, Hesekiel, Amos,
Sefanja ja Sakarias mainitsemat cedriplmn lehtiä ylemim-
miss ä lausunnoissansa.

Mattustaessamme tänään Libanonin yli puhaltaa



minha tuuli ja sataa ttchuttelee, ja inc opimme nyt parem-
min ymmärtämään tämäu Damid in kertomuksen myrskystä,
jota hän omin silmin on ollut uiikemässä näillä kukkuloilla,
sillä sotilaaua johti hän joukkojansa aina Damaskoon saakka
ja runoilijana mietti hän »varmaan monta piiilvää Libano-
nin »vuorella. Ia kentiespii hän, istuessaan jollakulla näistä
kallioista, joihin mauaumme on tänään »vähällä murstaan-
tnll, kirjoitti tämän sattnman kuivauksen myrskystä: „Her-
ran ääni käy moimassa; Herran ääni käy suuressa kunni-
assa. Herran ääni särkee cedripuut Libanonissa. Hän
hyppäyttää heitä niinkuin »vasikan sekä Libanonin että Si-
rionin niinkuin nuoren yksisarmisen. Herran ääni telkkaa
niinkuin tulenliekki."

Samoin tuin jalopeura on petojen kuningas ja mam-
muth-eliiin »veden kuningas, samoin on cedripuu puideu ku-
uingas. Kenties yhtenä syynä siihen, miksi cedripuuta niiu
suuresti ylistetään läpi toto raamatun, on se, että me us-
konnon alalla yhä cnemmän tarmitsemme samoja ominai-
snlltsia, tuin tällä pnulla on. Me mimahdamme liiaksi pa-
juun ja olemine niin notkeat taipumaan milloin mihinkin
suuntaan, liiaksi haapaan, niin että mc mapisemme lviihim-
mästätin tuulahduksesta, liiaksi karmiaismarjapehkoon, niin
että meidän teriiwiit otsamme pistämiit ja haalvoittamat;
mutta me mimahdamme liian lvähän laajalle lelviämään,
tuimasta kohden kohoumaan ja myrskyjä kestämään cedri-
puuhun. Syynä näiden lujuuteen on se, että niiden juuret
tunkeutumat sylviille maahan. Ankkurillansa omat ne kiinni-
tetyt symätte maoriin, itse maan perustuksiin ja niiden juu-



Eräs tiedemies tutti terrau muutamaa Libanonin ced-
ripuuta, ja puun muosilustoista huomasi hän sen oleman
kolmen tuhannen miiden sadan muoden »vanhan. Kristilli-
sessä luonteessa on ijankaiktista »voimaa, jota yhä kehittyy
läpi ijankaiktisuuden. Niin ei ole horjulvain kristittyjen
laita, jotta ftyhäpiiilvinii omat niin jumalisia, että heillä ei
ole ollenkaan uskontoa jälellä muun »viikon ajaksi. Samoin
kuin jättiläiskäärme ahnaasti täyttää itsensä ja sitte näyt-
tää pitkän ajan oleman aiman tunnotonna, samoin on ole-
massa monta sellaista ihmistä, jotka pyhäpiiilvinä niin ylel-
lisesti nauttimat hengellistä ramintoa, että he muina mii-
konpäiminii näyttämät oleman aiman kuolleet kaikelle jalolle
hengelliselle liikunnolle. He »vuodattamat kyyneleitä kirkos-
sa, kun »ne saarnaamme armeliaisuuden töistä, mutta jos
joku hädän lapsi maanantaina näyttäytyy heidän oluellansa,
on kerjäläisen pelastus kokonansa riippuma nopeista liikun-
noistansa ja alvoimesta otvesta. He pitämät suurena ar-
meliaisuutenansa, etteilviit he loukkaa eimiitta hätyytä näitä
tunkeilijoita, jotka tulemat heidän luoksensa kalpeine kasmoi-
nensa ja keräyslistoinensa. Raamatussa puhuu Jumala
meille cedripuista, opettaakseen meille, että meidän kristilli-
nen luonteemme tulee olla symä kuin cedripuu, korkea kuin
cedripuu ja laaja kuin cedripuu. Eräs matkustaja mittasi

ret luikertelemat syivimpiii» tallioterroksiiu. Ia tässä ou
juuri eroitus sellaisten kristittyjen mälillä, jotka seisoivat
lujana ja sellaisten, jotka lankeemat. Suuri eroitus on pin-
tapuolisen kristillisen luonteen ja sellaisen luonteen mälillä,
jonka juuret omat tuukeutuucet ikäkausien kallioihin.



Ola sekin huomioosi, että uämä Libanouiu cedriftuut
eilvät kas»va istutettuiaa lauhkeassa ilmanalassa tai huolel-
lisesti hoidelluissa puutarhoissa. Kehittääkseen monniansa
täytyy niiden käydä kontua puoliyön myrskyssä. Niiden
täytyy kestää ankaroita taisteluja tuhansien talwien kanssa,
ennenkuin niiden jnuret kylliksi wahwistuwat, niiden otsat
kohoamat ylös ja niiden tasilvcirret saawat riittiiwiisti jcin-
temyyttii. Löytyncekö muita keinoja jäntemän kristillisen
luonteen kehittämiseksi kuin murheen myrstyt, maan minä
ainataan en ole niistä tuullut puhuttaman. Kysy martty-
reiltii, profeetoilta ja apostoleilta, oliko heillä ainoastaan
viiilvänpaistetta elämässänsä. Mikä näistä cedripuista kas-
woi lälnpimässä laaksossa? Ei ainoakaan. Kaprifolium
menestyy parhaiteu kodin eteläisellä akknnalla, mutta cedri-
puu Syrian tuulisissa seuduissa. Te miehet ja maimot,
jotta tulllette tai luette tätä, älkää napisko, maan kiittäkää
Jumalaa, että te kuulutte siiheu kouluuu, missä suurimpia
sankaria ja sankarittaria kasmatetaan. Tämä on totta setä
tähän että tuiemaan maailmaau »ahde». Tuudita tuota
poikaa siltillä ja sametilla katetussa kehdossa; siirrä hänet
tästä kallisarmoiselle korkealle istuimelle ja anna hänelle kul-

terran muntaman pnu» laajalle lelviiimät otsat ja hamaitsi
»iiden oleman sata yksilöistä jalkaa pitkät, ja minä olen ta-
»vannltt cedripuita kristillisistä luonteista, jotka uskonsa ja
töitteasii kautta omat lemittiiueet yhdcu oksansa aina Ame-
riikan äärimmäisiin seutuihin ja toisen oksansa aina Aasian
äärimmäisille rajoille, ja tällaiset kristityt tulemat yhä lu-
knisemmiksi, tunnes toto maa on siunausta täyunä.



tanen lusikka kiiteeu; lähetä hauet sitte kouluuu miu lämpi-
missä tamineissa, että hän tarkenisi mcunii »vaikka poh-
joisnamalle; lähetä hänet sellaiseen opistoon, missä hän ei
tarmitse lukea eikä suorittaa tutkintoja, koska hänen isänsä
on rikas; anna hänen alkaa eliimäaratansa komeassa tout-
toorissa, missä permanto on tallisarlvoisten mattojen pei-
tossa ja missä hän saa nojautua kalliisiin pehmoisiin Pat-
joihin. Pane hänen pöydällensä norsuuluiuen sikariu-imukc
hienointa tekoa, mitä koskaan on Brusselistii tuotu, ja anua
parihemosten, jotka omat saaneet näyttelyssä korkeimman
palkinnon, odottaa häntä hänen oluensa edessä ja cnma hä-
nelle rahoja mielin määrin tuhlattalvaksi, ja millaisen mie-
hen luulet tästä lapsesta tuleman? Ellei hän jo uuoreua
kuole irstaiseu elämänsä seurauksista, miu elää hän tuiteu-
tiu hyödytöntä elämää, kuolee kenenkään häntä itkemättä ja
astuu lopuksi kolkkoon ijankaikkisuuteeu.

Mutta millaineu on useampien näiden suurieu cedri-
puideu historia liikemaailmassa, taiteeu, latitieteeu, maltion
ja kirkon alalla? „luho, nouse työhön, jo on myöhä, kello
on jo puoli kuusi. Mene hakemaan sylellinen puita, niin
että saamme »virittää tulen uuniin. Seiso tuon riemuu päällä,
kun siiret jäätäpesulvadista, niin että taidat peseytyä. Wiiuic
yönä on satanut lunta, jonka tähden sinun täytyy raimata
tiesi kinoksien läpi." Sitte menemät nämä pojat koalaan
maaseuduilla, istumat siellä yksinkertaisilla penkeillä, uuui-
rähjän tupruttaessa huoneesen samuazlämpimiin asemasta.
Heillä on yhä Mastoinkäymisiä kestettälvänii. Jonkun ajan
kuluttua saamat he ausiopaikau, mutta palkka on niin pieni,



että he hiidill-tustiu tulelvat sillä toimeeu. Jos he sille
alottaivat jonkin liikkeen omassa nimessään, niin on Heidiin
ympärillänsä tuhansia „toiwehikkaita" miehiä, jotka koettamat
saattaa heitä turmioon. Mutta jos he Maan omat onnis-
tuneet päästä seisomaan lujalle pohjalle, niin edistyy hei-
dän yrityksensä, ja jonkun onnenpyörähdyksen kautta liike-
maailmassa omat he kohta itseuäisiä, ounellisia miehiä —

Libcmonin cedripuita! Matkallansa hengellisen runouden
korkeimmalle istuimelle täytyi John Miltonin myydä kus-
tannusoikeuden sepittämiiänsä „Kadotettuun paradiisiin" 350
markasta. Matkallansa saalvuttamaan kaikkien aikojen suu-
rimman näytelmäntirjoittajan nimeä täytyi William Shat-
spearen »vähäisestä palkkiosta »vartioida helvosia erään Lontoon
teaatterin edustalla; Homeruksen täytyi upposokeana raimata
tietänsä saamuttnmann kuolematonta nimeä; John Bunya-
nin täytyi rohkaistuakseen matkallansa ylöspäin tehdä tuo-
listansa manteudessa huilu, ja tuwanweistäjä Canolvan täy-
tyi köyhänä orpopoikana muodostaa leijonankumansa mois-
ta, ennenkuin hän taisi meistää kumapatsaitansa marmorista.
Mainion Stephensonin täytyi nuorena paimentaa lehmiä
mainiolla, sitte työskennellä lukkoseppänä ja »vielä myöhem-
min ansaita leipänsä kellojen teolla ennenkuin hän taisi kul-
jettaa »veturia rautatiellä ja »vastaanottaa kunnianosoituksia
parlamentista ja mitalia kuninkailta. Abel Stemens kor-
jattiin hyljättynä lapsena kadulta, mutta suurien luonnon-
lahjojensa kautta tuli hän aikansa etelvimmäksi hengelliseksi
puhujaksi jn historiankirjoittajaksi, ja metodistipiispa la-
netfen täytyi poikasena komalla työllä hunttia matkarahat,



Xenofon kirjoitti maanpakolaisena „Anabasis"-kirjansa
ja aiman samallaisissa olosuhteissa kirjoitti Thucydides his-
toriansa Peloponeeson sodasta. Viktor Hugon täytyi »viet-
tää useita muosia maaupakolaiseua Guernseyn saarella, en-
nenkuin hän taisi niin suuressa määrässä »voittaa kansa-
laistensa rakkauden ja kunnioituksen, että Champs Elyseellii
ja läheisillä bulemardeilla oli miljooueja surupukuisia ihmisiä
katsomassa, kun hänen ruumissaattonsa kulki Madelainen
kirkkoon. Oi tämä on koivu, ja kolkko maailma, joka koet-
telee pitää teitä alhaalla niin kauman tuin mahdollista.

päästäksensä Irlannista Ameriikkaan, mntta hän oli sitte
Mirassansa jaloimpia ja etemimpiä miehiä.

Kolmenkymmenen lvuoden kuluttua omat etemimmät
miehet kaikilla aloilla alkujansa niistä, jotka tällä hetkellä
epätoimoisinll taistelemat olemassa-olostansa, monella heistä
tuskin on »viittä dollaria taskussaan, paitsi nimeänsä. Näin
tanvitaan hengelliselläkin alalla murheen, sairauden, »vainon
ja mastoinkiiymiseil aitoja lujan kristillisen luonteen mau-

rastuttamisetsi. Muutamia päiwiä sitte sain näin kuuluman
kirjeen : „Tuskin olen päimäiikäiin saanut aina syntymises-
täni saakka olla terlvennä, ja minä en taitanut kirjoittaa
nimeäni ennenkuin miidenkymmenen lvuoden ikäisenä; minä
olen saugen köyhä, mutta Jumalan armou kautta olen minä
kuitenkin onnellisin ihminen Chicagossa."

Raamattu puhuu Libanonin lumesta ja tähän »vuo-
den aitaan oli lumen paljous sauomattoman suuri. Kor-
keimmatkin luminietokset Amcriitassa eimät ole läheskään
merrattamat niihin, jotta lauhkeimpinakin talmina peittämät



Libanonin »vuoria. Cedripuut mastaanottalvat näitä pilwien
kristalleja kulmilleusa ja ojennetuille täsilvarsillensa. Tämä
lumenpaljous on tylliksi lviikelvii ruhjomaan muut puut maa-
han, repimään otsat rungoista ja jättämään ne ainiaaksi
raastettuina maahan. Mutta mitäpä huolii Libanonin ced-
ripuut näistä lumimyöryistii? Ne katselemat taimista tai-
masta kohti ja sanomat: „Tuiskua maan! Tyhjennä maltoi-
sta »varastojasi päämme päälle, ja kun tämä myrsky on
lakannut, koettakoot toiset samallaiset haudata meitä symyy-
teen. Wiisisataa talmea olemme me tehneet tuttamuutta
lumimyrskyjen kanssa ja seuraalvain »viidensadan talmen
tutuessa otamme me ilolla »vastaan kaikki, mitä teillä on
meille annettalvana, sillä siten kehitämme me moimaamme,
pulmelemme Jumalaamme ja opetamme kaikille aikakausille
kestiilvyyttii ja moimaa moittamaan esteitä." Ia minä sa-
non: „Rohkaiskaa itsenne te tuikki, joita tallviset myrskyt ra-
sittamat. Uskokaa ja luottakaa Jumalaan, niin loppu tu-
lee hymäksi. Tulkoot muut tvähiiisiksi pahtaisitsi puiksi tai
mitättömiksi katajapehkoiksi hengen mainiolla, mutta te tu-
lette cedripuitsi Libanonilla." Lopuksi sanotaan teistä ja
teidän kaltaisistanne : „Nämii omat ne, jotka suuresta wai-
masta tulilvat, ja he omat heidän macttteensa ftesneet ja omat
heidän »vaatteensa Karitsan meressä malaisneet".

Mcttkustaessamme Libanonin muoren yli johtuu mie-
leeni se liikuttama tapaus, kun joku näistä cedripuista tvih-
doin kaatuu. Se ei kaadu niinkuin muut puut hiljaisella
rytinällä, joka tuskin herättää metsässä kämelijän huomiota
tai saattaa haukan kääntämään suuntaansa lentäessään. Ku-



kin cedriftuml taatamme» o» mertilline» tapahtuma Liba-
uonin historiassa. Metfäuwartijat pakenemat. Pedot hii-
piwät luolihinsa. Metsäkanat hakemat pakopaikkaansa al-
haalla laaksossa. Läheisyydessä kasmamat puut musertumat
suuren itselvaltiaan kutistuessa. Kalliot siirtymät sijoiltan-
sa, maa ivapisee usean penikulman laajuudelta ja maltaalva
kaiku kuuluu rotkoista ja muorenonkaloista. Samalla lamoin
herättää suurta huomiota sekin, kun suuret cedripuut hengen
alalla kukistumat. Monta suurta miestä on lviimcisten
muosien kuluessa kukistunut. Näyttää siltä, kuin tarttuma
tauti railvoaisi tällä alalla. Simeellisen, uskonnollisen, lval-
tiollisen ja tauppamaailman keskuudessa kuulemme me oi-
keita maanjäristyksiä, jotka omat syntyneet Libanonin cedri-
puiden kukistumisesta. Se ou veloittamaa. Profeetta Sa-
karian laivoin täytyy meidän huudahtaa: „Ulwo sinä cyp-
ressi, sillä cedripuu on langennut!" Jotkut pienistä puista
iloitsemat siitä. Kun joku suurempi liikemies joutuu hii-
miöön, taputtamat pienemmät kauppiaat käsiänsä ja sano-
ivat: „Se oli parhaiksi hänelle!" Kun joku suuri maltiomies
kutistuu, taputtamat alhaisemmat »virkamiehet käsiänsä ja
sanomat: „Sen saattoi jo armatakin." Kun jollekulle ete-
miille suarnumiehelle käy huonosti, niin nauramat huonompi-
lahjaiset mirtameljet sille ja luulemat itse saamansa etua toi-
sen lankeemuksesta. Oi, »veljeni, ei kellään ole mitään hyö-
tyä silveyoellisestä haaksirikosta. Ei pajupuulle Damaskon
mirtojen reunoilla, ei palmupuulle Jerikon lakeuksilla eikä
ainoallekaan öljypuulle ole mähiiäkiiän hyötyä Libanonin
cedripuun kutistumisesta. Itkekäämme sen sijaan ja rukoil-



kaamme setä tuulkaamme mitä ueumoja, joita Paaivali au-
tot Galatalaisille : „katso itseiis, ettes sinä myös kiusattaisi."
Ei kukaan ihminen ole marinalla pohjalla ennenkuin kuole-
mansa jälkeen, ellei hän ole Herran marjeluksen alaisena.
Ei koskaan ole maailma nähnyt suurempaa ajattelijaa, tuin
Francis Bacon oli, ja tämän kirjoittama sovuin Oi-Ag.-
nuin" on ihmeteos kirjallisuuden alalla. Waikka hänellä
oli maolaista palkkaa 38,000 dollarin ja maikka hänen omai-
suutensa nousi useampiin miljooniin, kukistui hän kuitenkin
maailman korkeimmalta tuomarinistuimelta lahjomisen uh-
rina. Hän tunnusti rikoksensa, tuomittiin suljettamaksi To-
lvernin mankilaan ja joutui siten muosisatojen ylenkatseeu
ja pilkan esineeksi. „Ulwo sinä, cypressi, sillä cedripnu on
langennut!"

Warren Hastings kohosi yhä kunniassa ja armossa,
kunnes hän pääsi Indian kenraaliluwernööriksi, ja johtamien
henkilöiden kateus hänen aikanansa ilmenee julmuutena niitä
raakalaiskansoja kohtaan, joita hän oli lähetetty.hallitsemaan,
kunnes hän joutui syytteen alaiseksi Westminster'in oikeu-
dessa, missä Sheridan, Fox, Edmund Burke ja koko Eng-
lannnin kansa miskelilviit syytöksiänsä häntä mastaan.
„Ulwo sinä, cypressi, sillä cedripuu on langennut!" Sa-
mallaisia esimerkkejä sitveellisestii turmiosta löytyy meidiiu-
kin aikanamme, mutta minä en tahdo niitä luetella, etten
loukkaisi mielii elossa olemia ihmistä, jolta murehtimat on-
nettomia sukulaisiansa. Sääli langenneita, maan älä ylen-
katso ja pilkkaa heitä. Eräs ameriikkalainen tuomari kertoo
seuraaman tositapauksen. Muutamassa arlvossa-pidettälvässä



perheessä sai tytär huolellisen musikaaliseen kasmatukscu.
Hänellä oli enää yksi oppikurssi läpikäytälvänä lopullista tut-
kintoa Marten. Isän »varat olimat loppuneet, mutta niin
harras oli tämä auttamaan tytärtänsä, että hän muutumaua
hairahduksen hetkenä omin lupinsa otti esimiehensä rahoja,
ja totia tultuausa sanoi hän tyttärellensä: „Tässii suut ra-
hoja, moidatsesi päättää oppikurssisi." Äiti naivisti pahaa,
ja hän sai miehensä kertomaan asian oikean laidan. Sa-
mana ehtoona meni äiti kauppiaan totiin, jätti rahat takai-
sin sekä pyysi anteeksi tätä hairahdusta. Mutta anteeksi-
pyyntö hyljättiin, ja mies »vangittiin. Tuomari, tuntien
asian perinpohjin, pyysi kauppiasta jättämään koko jutun sik-
sensii, jos ei muutoin, niin edes »vaimon ja tyttären tähden.
Mutta tämä ei myöntynyt pyyntöön, ftiiinmastoin lvaati
hän kominta rangaistusta. Tuomari jatkaa sitte, että sama
heltymiitöil mies joutui myöhemmin itse syytteesen maan
lain rikkomisesta. Jos joku luulee seisomansa, niin katso-
koon, että hän ei lankee. Ei mitään onnentoilvotntsia, maan
kyyneleitä ainoastaan, kun joku cedripuu kukistuu maahan!

Mutta on olemassa yksi Libanonin cedripuu, joka
aina on kohottama latlvaansa kaikkien muiden puiden yli.
Se on Kristus, jonka Hesekiel »vertaa ihanaan cedripuu-
hun, ja kaikellaisten taimaan lintujen sanoo hän tekemän pe-
sänsä sen oksille. Rakenna pesäsi tähän suureen cedripuu-
hun. Riehukoot sitte myrskyt, mamahdeltoon muu, lakat-
koon aika olemasta ja alkakoon ijankaikkisuus, kaikki ou kui-
tenkin silloin hymin.

Matkallani Palestiinassa ja Syriassa ei mitään teh-



nyt minuun sellaista lvaitutusta kuiu kaslvawat puut —

tärpiittipuut, lviikunaftuut, tamaristit, öljypuut setä palmu-
ja cedripuut. Kaikkia näitä mainitaan raamatussa. Se
aika on myös kerran tulema, kun yhä kehittymän puutarha-
miljelyksen kautta koko maa on puiden ja kukkasten »varjossa.
lesaias saaoo muutamassa paikassa, että „Libanonin kun-
nia annetaan hänelle" ja eräässä toisessa paikassa: „Kaikki
puut kedolla pitää käsillänsä yhteen lyömän. Hongat pitää
orjantappurain sijassa kasmaman ja myrttipuu nukulaisten
edestä." Oi ihanaa aitaa! Joudu! Joudu pian!

Minä iloitsen siitä, että taimaan pyhässä maassa, sa-
moin kuin Palestiinassa ja Syriassa, on runsaasti puita.
Johannes näki niitä katujen marsilla, joen molemmilla ran-
noilla, ja ne antoimat hedelmänsä kunakin kuukautena. Tie-
dättehän »varmaa»», miten suuresti puut kaunistamat kau-
punkia täällä maan päällä. Minun mielikumitukseni tai-
maasta yhä laajenee, kun Johannes puhuu puilla kauniste-
tuista pyhän kaupungin kaduista. Ihanat puut! Jaspis-
muurit, suihkulähteet ja temppelit eimät mielii riittäneet.
Maailma tarmitsi mielii enemmän. Kaiken tämän loiston
ja komeuden täytteeksi näen minä elämän puun lemittämän
oksiansa. Ne eimät ole niiden alastomien oksien näköisiä,
joita me nyt katselemme ja jotka kodittomien runoilijoiden
tumalla pitkinä talmisina öinä lveisaamat surullista malitus-
mirttcinsä tai tuulen huokaillessa helkyttelelviit surusälveleitii,
sillä taimaallisten puiden lehdet eimät koskaan kuihdu. Joko
me sitte »vaeltelemme lvirran rannoilla tai täystentelemme
marttyrien kodissa, tailvaallisessa temppelissä tai ijantaitti-



sen kuninkaan palatsissa, niin kaikkialla on puita ympäril-
lämme. „Autuaat omat ne, jotka hänen käskynsä pitämät,
että heidän moimansa elämän puussa olisi." Stonemall
Jackson sanoi seuraamat sattumat sanat, ollessaan »val-
miina lähtemään tästä maailmasta: „Menkäämme tuonne
toiselle puolelle ja lemahtakaamme puiden marjossa."

Oikaisu.
Siwulla 132, riwi 10 on: Ptolemais, lue: Ptolemaisin piispa.










