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Johdatus.
Niinkuin Kristus on ilmestynyt aikain kcskiwälilla,

joista edellinen päättyy hanen syntymiseensä ja jälkimäinen
siitä ottaa alkunsa; niin on syutymämaausaki Ivanhan maa-
ilman keskellä, itä- ja länsimaiden wälillä. Palestina, idässä
ja pohjassa likcti liittylvä Aasian äärettömään maauosaan,
juoksee lounaisrajallansa lähelle Suctsin kannasta, joka ikään-
kuin silta yhdistää Aasian ja Asrikan. Länsirajansa ullMm
Wälimerecn, tähän aawaan wesitichen, jolla Aasian, Afri-
kan ja Enropan kansat ikimuistoin yhtyivät toisihinsa wilk-
kaasti liikkuen joko rauhau eli wihau asioissa. Jo ensimäi-
ncn kcrkcinti silmäys tämän pienen Syyrialaisen maan tiluk-
selle, joka, ollen 27:nSuonien peninkulman pituinen ja 13
lewyincn, tilskiu on Salvomme suuruudesta, antaa meidän
aaivistaa sen yleistä, tortiata tarkoitnsta. Mantereen puo-
lelta antawat luonnolliset, jalot rajansa wanhalle luudan
maalle tämän omituiscli, luotsepääsemättömän erinäiftzyden
laadun, joka i'an kaikcll on ollilt Israelin kansan luonto-
mcrktulä, ja jonka erinäisyyden kautta oliki mahdollista imm-

kalaiseu monijumaluuden likitieuoilla säilyttää ainoau, totisen
Inmalan tuntoa. Pohjaisessa päin seisoi Libanonin wuori
owenwartiana, niinkuin tnkewa linnan seinä; itään ja ete-
lään käsin suojeltiin Kanaan kukoistalva maa Syyrian ja
Arabian harlvoin tallatuilta erämailta. Länsipuoleen sitä
wastoin kallistui maa ihanana ja ankiana exi-maita Yhdis-
täwää merta kohden.
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Wälimeri.

Wälimeri on ainoa, jonka Hebrealaiset tarkemmin tnn
siivat. He nimittävät sitä suureksi mereksi (4 Mos. 34:
6) eli ainoastaan mereksi (l Kun. 5: 9). Mereen päin
merkitsi heidän puheessansa: länteen päin. Kaikki nämä
yleivät kuivaukset meren ivoimasta ja aivaruudesta, joita ta-
paamme Wanhcm Testamentin kirjoissa, oivat yleensä saadnt
tätä merta katsellessa, jonka aallot rntosti ja .voimallisesti
särkcytyivät Syyrian jyrttäsyiviäranteita ivastaan, Tyron ja
Ptolemais'en .välillä, asettaen silmäin eteen knohnivissa tyrs^
kyissä sekä mieltä ilahuttaivan, että kanhistaivan näytelmän:
"Meri panhaa ja kosket pmchaaivat ilosta" (Ps. 98: 7, 8);
"jumalaton on niinknin lainehtima meri, joka ei woi tyiven-
tyä" (les. 57: 20). "Herra halkaisee meren ivoimallcmsa ja
hänen ylnmärryksestänsä tywcntyy meren ylpeys" (Job. 26:
12). Sitä Mastoin on etclämpi ranta Karmeliu alapuo-
lella aina Gatsaan asti aivonainen hietamaa, jota ivastaan
meri käypi jo hiljcmmin.

Luode ja muoksi, jotka sisämerissä omat yleiseen ivie-
nommat, haivaitaan ivaan paikoittain Wälimercsja ivarsin
säännöttöminä, ja oivat, semminki Levantin merenlahdessa,
joka huuhtoo Syyriau rantoja, mähäpätöiset. Se ivnoksi,
joka lännestä käsin ivirtaa Atlantin .valtamerestä, iväiste-
tään sitä kohtaamilta Grcikan meren pyörteiltä, ja sen ivoi-
ma murretaan, niin että tämä Välimeren itäftohjukka siitä
säilyy. Maita neileivistä iveden tulivista, knmmoisia niitä
esim. Pohjaisniercssä toisinaan taivataan, Palestinan ranta-
mailla ei tiedetä niitäkään. Pitemmin on maa täällä jo
ivuosisatoja sitten lisäntymässä, kosta meri Niilikymen tul-
wan aikana ajaa läjittäin mutaa ja hiekkaa, rakentaen sillä
itsellensä luouuolliset rajat. Niiu sopii tämän meren omi-
tuiseen laatuun Wanhan Liiton Miisaan ja iveisaajan suloinensana: "Jumala on estänyt meren paisumisen ja asettanut
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siihen teljen ja oivcn eteen ja sanonut: tähän asti pitää
finnn tuleman ja ci etemmä; tässä pitää sinun korkiat aal-
tos asettnman" (Job. 38: 9, 10. San. Last. 8: 29. Syr.
43: 25).

Kauppamoiton sekä hengen .valistuksen puolesta ei me-
ren likeys ivaituttannt Juutalaisissa juuri niitäkään heidän
olonsa aikana. Tämä kansa, rnivettnansa ensisti karjaa hoi-
tamaan, sittemmiu maata miljelemään, heitti ulkomaan kau-
palle niin soiveliaat rantansa enimmiten naapurillensa Feni-
sialaisille ja Filistealaisille, joista Miimeniainituista koko luu-
dan maakin on saanut iviela täytetyn nimensä Palestina.
Waikka Sebulonin sukutuuta, joka asui "meren sataman ivie-
ressä" (1 Mos. 49: 13), rantaliikteellänsä päätyi asioimaan
Fenisian kalissa ja maikka Noomalais-ivallau aitana luuta-
laisiati merirosivoja taivattiiu, miu eimät kniteukaan Hebrea-
laiset ole yleensä meren kanssa heimostnnect. Salomoni
täytti laimakauppaansa Fenisialais-merimiesten awulla, ja Sy-
rachi lausui tuin merelle outo maanasuja: "Jotka merellä
macltaivat, ne juttelemat sen ivaaroista, ja me, jotta sitä
tuulemme, ihmettelemme" (43: 26).

Mutta sitä suuremmasta armosta näkyy luudan maa
Wälimeren rannalla olleen siitä ajasta, kuin .vastasyntynyt,
maailmaivaltaa tarkoittama Kristikunta lcmisi yli syntymä-
paikkansa ahtaita ääriä. Tälle haaralle erinomattain suuu-
tuu Apostolein ilmoitus uudesta elämästä; täälläpäin oivat
ensimäiset Inmalan ivaltakunnail anastopaitat pakanain se-
assa. Erinomaisilnmat kanpungit Wälimeren rannoilla loft-
pc, Kaisarea, Antiokia, Efeso, Theösalonika, Ateena, Ko-
rintto, Nooini, Kartago, ja Aleksandria oivat ivanhimmat
slristin nston alkupaikat. Koska meri-asioista Wallhassa Tes-
tamentissa siivukäydcn ivaan maiiiitaan, niin Unden Testa-
mentin historiakirjat loppuivat aiivcm ntcrkillisesti silmin-
nähtäivällä ja sydäntä herkistämällä apostolin Paaivalin meri-
lnattan kertomalla. Niiden iviiluciset luivut (Ap. Tet. 27,
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28) oivat kumpikin eräs evankelinmillcn Odysseia'^) näistä
aaiveellisista ajoista, koska jalo apostoli matkusti Kaisarean
satamasta Inudan maalla 3looniin pääkaupunkiin pitämään
puoliansa pakanaivallan keisarin edessä ja kantamaan Kristi-
kunnan sotalippua myrskyisen meren ylitse "aina länsimaiden
äärille."

Libanon.

Purjehtiessamme Kypron saaren ohitse hamaitsemme jo
itään päin, I4:ncn Suomen peninkulman päässä, pyhän
maan erintortian, pohjimmaisen rajapaaden, Libanonin sileän
kukkulan. Joka nyt tulee Beyrutin, muinais-Beryton, ran-
taan, häntä kohtaa itämaa miltei ihanimmalla sendullansa.
Itse kaupunki leiviää suloisella lunnahalla kauniisti kallistn-
waa merta kohden. Nielnekettä ja salaluotoja ivasten, jotka
pistäwät ulommalle, särteytymät tyrskyin aallot ylen rajnsti,
puusknmat tnohneil ilmaan ja ivaipuivat takasi mereen tu-
hansissa monenkarivaisissa pisaroissa, niinkuin tlllikipnuat au-
riugossa. Kaikki sen likisendun mä'et ja kctmcleet ivalkainan
luona oivat iverhotnt hehkuivaan wiheriään. Ilma tuoksuaa
myrttenistä. Silkkiäispuiden istutukset ja yrttitarhat, ai-
dattuina erisknmmaisesti muodostumilla kaktushiloilla, piirit-
täivät kaupuugin laivialta. Lcipäpnun tuuheat lativat, kyp-
ressien himeä ivihanta, haarakkaat platanit, miiluna-, oranti-
ja granaatti-puut kalmiiuc hedelminensä leivittäivät ihmetel-
tävän lehloäpeitteeli yli koto meren rannan. Etempänä,
wuoren alilnmaisilla penkereillä, kohtaamat silmämme öljy-
wiitojen tuhkantarwaiset lehdet. Noin puoli -peninkulmaa
kaupungista aukaisemat Libanonin csimmät lvuoret liki poh-
jattomat juoppansa, joiden pimeyteen silmä kadotaiksc. sto-
hiseivat kosket heittäytyivät sieltä alas erihaaroillc, jyrkästi
liitäen lyhyen mattansa mereen. Wiltas toimi liikkuu ival-

") Sankari Odyssecn mcrirctt.n luwaillus.
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kamassa. Maronitat ja Drusilaiset, nämä likinäistcn ivno-
rien pulskat ja ivercivät pojat, hääriivät ahkerassa iviliuässä,
aseinsa ja korein pukninsa loisteessa, ansaiten maalarilta ku-
ivattaa. Wenhcet täynnä Bagdadin ja Damaston taiva-
roita laskeivat ulos raiinasta, tnlettain niitä lailvoille, jotka
ulolnpana heilumat ankkurissa. Nahivaau sctawa hälinä tun-
geitse ilman läpitse, hämlnennettynä kamclicu ölinältä, jahka
heitä pakoitetaan polioillensa uudestaau kuormattatviksi. Ia
täuiä liikunnon elämä klNvaus on kuiteuki koivin tumma
sen ohella, knn se oli teskiaikoina, koska Bcyrut oli iviclä
tllkoistaivau Damaston ivaltamana, eli koska Fcnisialaineu
kauppa Mielä oli .voimassansa.^'

Jyrkän rantamaan ylitse ivieivät taiten ratstnt tiet
ivuorien fimuitse, joissa tvielä uäkyy muinaisjättcitä Grcikka-
laisista, Roomalaisista ja Syyrialaisista piirto-kirjoitutsista.
Hmlkalat ja waarallisct polut johdattamat ivuorien sisälle,
milloin alas kauhistamiin putouksiin, milloin synteihin rot-
koihin, ivaahtomciin purojen postitse, joiden partaillen on is-
tutettu soturiruotoja eli kasivanut tictotasivuja, jotka usciu
ivcden yli ikäänkuin kattelemat toisiansa, pujotellen sen pääl-
litse iviheriäisiä lehtimajoja. Aleensa seisoo lnonnon jylhä
jalous ihmistoimen snloisltllden ohella. Wuorcu juuresta
lähes aallonmoisccn harjaansa asti kohoaa usein sadottain
toisiensa päälle ralcttuja peugerrytsiä parhaan iviina- ja silt-
tiäis-pllun istutuksilla; oukaloin ja kallioin Malissa juoksee
ylöllinen Mesi tnhansin Mltttiu uiäärätyillä teillänsä alas sy-
Myyteen. Ilen yillpäri riippuu muorien rinteillä luostaria
ja kyliä, kuin pääskysen pesiä, syivien alhoen ylitse, ja kar-
tanoriivit owat mouesti viili tihiääu läjätyt päälletyksin kal-
lioille, että alemmat lappeat katot pidetään ylempien polkuina.
Näin tarkalla hnolen-pidolla on tämän tcipcrän tilan jota-
hincn jalanlcivcys hyivätsi täytetty. Ei rakennuksen ivaiteus,
ci waarat, jotka nhtaaivat näitä huoneita, kallioita kalivaa-
ivain, altapäin tuluttaivaill purojeu toiverrus-ivoimasta, ivoi
ivähciitää Libalioniu asukkailta heidän totopcräusä armoa ja
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rattoa. Sillä aiuoastaau väillä töin tnstin täytämillä mno-
rilla on moinen ivapans mielä hengissä, jota turhaan etsim-
me muualla Turtin-maltakunuassa ja muissa itä-maissa.

Libanonin altn-aine, jonka nimi merkitsee waltia
wuori, on maalcata kalttikilveä, jossa Malista taivataan
näkin kenkiä ja muinaisaikuisia kimestyncitä taloja. Sen
kukkula on 10,000:n jalan korkninen ja kääritty iknisen tal-
wen lumimaippaan, koska taas alempien symentcin ahtahat
loukot ikäänkuin imeivät kesäanringon hohdetta. Näin sioit-
tun askel askeleelta ivnorcn eripaitoille erilaatuisia ilman-
aloja, kantaen kukin omituiset kasmunsa. Alimmalla on eloa
Miljalta; keskimmällä yhä ivihertciiväin puiden ihana näky,
yrttitarhat Syyrian snloisimmilla hedelmillä, lanhkea taimas
ja rnnsaat ivedenjilotsut; ylimmällä jäiden ja pilivien piiri-
kunta, knssa ei käy asuminen. Sitä ihastellen louloiivatkin
Arabian runoillat tästä muoresta: "Kantaa taliven päänsä
päällä, Hartioillansa keivähcin. Sylissänsä syksypuolen, Kesän
jalkainsa edessä, Mehnivan liki mcreä."

Samate oivat Wanhanki Liiton iveisaajat ja cnnns-
tajat moninaisesti ylistäneet Libanouia, niin ett'ei ole sitä
maailman muorta, ellei ainoa Sinai, joka ivoisi tähän Mer-
rattaa kuuluisan maineensa suhteeu. Moses halusi nähdä seit
ennen kuoltuansa: "Anna minun mennä katsomaan sitä hy-
mää maata sillä puolcu lordailiu, niitä hyiviä iviloria ja
Libanonia" (5 Mos. 3: 25). Korkia Mcisn mainitsee "elä-
män meden lähteistä, jotka Libanonista ivuotaivat," ja Ho-
sea julistaa katumaiselle Israelille Jumalan lupauksia: "Minä
tahdon Israelille olla niinkuin kaste, että hän kukoistaa niin-
kuin kukkanen, ja halien jnnrensa leiviäivät niintnin Liba-
non. Hänen oksansa pitää hajooman, että hän itse olis iha-
nainen niinkuin öljypnu, ja hänen pitää hajuuman niinkuin
Libanon; ja heidän pitää taas istuman hänen marjonsa ala,
ja jymistä hellänsä raivitseman ja kukoistaman niinkuin ivii-
napuu. Ia hänen muistonsa pitää niinkuin Libanonin iviina
oleman" (Hos. 14: 6—B).
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Mitse kaikkia löydämme nämä "Herran istuttamat"

(Pf. 104: 16) setripuut ihmeteltyiuä ja ylistettyinä, niinkuin
knnnian ja itsensä tunteman iväkeivyyden kuivana. Kenen ei
johdu mielehcn profeta Hesckielin ivoimallinen, tämän puiden
rllhtinaan, tumaillus, kussa hau ivertaa Assyyriau korkiasukuista
ivaltaklllitaa äärettömään maailmapnnhun? ''Katso, Assur
oli uiiukuitt setripuu Libanonissa, ihanaisilla oksilla, paksuilla
lehdillä, saligen korkia, että hänen lativansa oli kaikkein kor-
kein muiden paksnin oksain seassa. Wcdet tekemät hänen
suureksi ja symyys korkiatsi; häueu mirtansa käivimät ympäri
hänen kantoansa. Ia hän leivitti itsensä, ja taimaan linnut
tetimät pesänsä hänen oksiinsa ja laitti pedot kedolla poiki-
mat hänen ivarpncnsa alla; ja hänen Marjonsa alla asuimat
taitti sunret kansat. Hänellä oli kauniit ja pitkät oksat, sillä
hänen juurillansa oli paljo ivettä. Ia ei yksikään setripuu
ollut Jumalan puutarhassa hänen mertansa, eikä hongatkaan
olleet hänen oksiinsa ivcrrattamat, ei myös plataneapuut ol-
leet mitään hänen oksainsa suhteen; ja ei Jumalan puutar-
hassa ollut yhtään puuta hänen kaltaistansa kauneudessa.
Minä olen sen kauniiksi tehnyt, saamaan niin monta oksaa,
että kaikki ihanaiset punt lumalau puutarhassa kadehtimat
sitä" (31: 3—9).

Wielä kuuluisammau nimen sai tämä kallis puu sen
armonsa tähden, jossa kaikki muinaisajan kansat sitä pitiivät,
täyttäen ihmeteltäivimpihin teoksiinsa. Tyron laiivamastot
olimat setripuusta; arkuissa tästä loivasta, hymänhajuisesta
puusta kulettimat Tyron kauppiaat purppurapukujansa, silkki-
siä ja neulotulla hameitansa markkinoille (Hes. 27: 5, 24).
Setripuusta rakensi Damid jalon huoneensa Sionille (2 Sam.
5: 11). Libanonin setripuita pyysi Salomoni kuningas Hira-
milta Tyrossa, rakentaaksensa mainion temppelinsä Jerusale-
missa (1 Kun. 5). Wielä nykyänsä pitämät itämaalaiset
setripuun kunniassa, ivanhundesta perityllä hartaudella. Ra-
kennusaineena he sanomat sen ei konsana mätäneivän eikä
lahooman; ja itse pnulle omistamat he ei ainoastaan ikuisen
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tasivannon, ivaan yksin elämän sielnnki, joka osoitaiksc eräissä
tiedon ja aaivistutscn tunteissa. Samate tninKristityillä testi-
aikoinansa olimat pyhät pnnnsa; samate tuin Dom Nem'in
seurakunta ivnotiscsti laltluilla ja pelillä joukottani termchti
"Sulon touloknuli" uimista saksau-tammea, jonka alla Orlca-
nin neidon sanottiin sittemmin saaneen ilmoituksensa: niin
astuu iviclä tänäki päiivänä litimmäistcn laatsoeii kristillinen
ja muhalnetilaincn kansasto terran ivuodcssa kesäkuussa ylös
Libanonille, setripuiden juurella pitämään juhlallisen jumalan-
palivellltscn. "Kuiuta monta rukousta," lausuu eräs nyky-
ajan matkustaja, "eikö ole näiden oksien alta nonsnut ylös
torkentcen! Ia mikä ihanampi temppeli Moi löytyä näky-
iväisissä, mitä taiivasta litcmpi alttari, mitä suloisempi tai-
ivas sen ylitse, tuin Libanonin kukkula, setripuiden hartantta
herättämät tyivet, ja taina korkia, ikäänkuin ivarjooiviua kä-
siivarsina hajoitettnen, haarainsa kilpn, jonka silojassa niin
monta ihmispolmca on notkistunllt ja ivicläti nottistull Ju-
malan kunniaksi: sen Jumalan, jota he erinimillä alvukseusa
hnntaivat, mntta yksimielisesti tunnustamat hänen töissänsä
ja ylistämät hänen luontonsa ihmeissä."

Tämä merkillinen metsä, sen alkumetsän Harmoja jään-
nöksiä, joka muinoin peitti kukaties koko Libcmonin, on ivno-
ren länsi-äyräällä, liki korkeinta harjannetta, eräällä kunna-
halla, paljoa ylemmällä sitä ilmakerrosta, kussa muutoiu
kaikki isommat kasmut lakastuivat. Laajassa, padcmmoisessa
laaksossa, joka kolmialta suljettuna, neljänneltä puolen an-
kiaa ainoastaan nietsäpllron jiiostaMaksi, kohooivat nämä
pöyhkeät puut, leivittäen Marjonsa loitolle ja nostaen lat-
Ivansa taiivaalle. Noin 400 niistä on Mielä säilynyt tällä
paikalla. Koska setripuu kasivaa niin hitaasti, että paksuu-
tensa sadan muoden kuluttua on Marsin mähänen, niin on
läskein määrätty, näiden jäänein seassa iviclä oletvan löyty-
wissä näkywäisiä todistajia Salomonin ajasta, 1000 ivnotta
ennen Kristusta. laloimmat omat 40 jalkaa ympäri mi-
taten, isompien haarukat leiviäivät aina 111 jalkaan saakka.
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ja korkeutensa, määrättynä siimeksen laioeudesta, ennättää
90 jalkaa.

"Noustua tästä ylälaaksosta lvuoren korkeimmalle kuk-
kulalle ja katsoessa itään päin., nähdään ensinnä awara, he-
delmätön alanko, jonka läpitse joki Leontes juoksee: tämä
ou Kölesyyria — s. o. onsi, kowera, muorien Malinen
Syyria — ynnä sen summattomat, komeat jäännöksetVaal-
bekin kanpungista ja Auringon temppelistä, jossa taivataan
Libanonin kalktimuorcsta lohaistuja nelitnlma-kimiä, 63 jalan
korkuisia ja 12 jalan leivyisiä ja paksuisia. Toisella puolen
tätä laaksoa kohotaikse Libanonin laksoismcli An til ib anon
samankorkniseksi ja äärtääpi näyn. Sen ylimmäinen, se-
länteen eteläpäässä kohooma kukkula ou Hermon, jonka i-
tuisella jäällä katetusta laesta pitkänkapeat jäätiktöjuonteet
liukuivat alas pitkin rinteitä. Moseksen laki päättää sen Lu-
ivatun maau pohjaisrajaksi (5 Mos. 3: 8). "Tabor ja Her-
mon kiittäivät sinnn nimeäs," lausun iveisaaja (Ps. 89. 13),
nimittäen yhtcuä Palestinan ihanimmat ja korkeimmat ivuo-
ret; ja taimaallisen siuuaukscn tuma on "Hermoniu kaste"
(Pf. 133: 3).

Kuiuka merkillisinä eilvätkö seiso silinäimme edessä
nämä kaksoisiv uorct '. Kahden urhoollisen kansan ynsiänä a»
suntona — Kristittyni Maroniittain ja Mnhametilaisien
Drusitaisten, jotta kumpiki wuosisatoja sitte näiden jär-
kähtämättömien ivarusteitensa turmissa ivoitollisesti ivarjele-
wat mapautensa ja peittäivät kallioiusa tuimat kupehet ihinis-
toinien iloisilla hedelmillä — muodattaa Libanon lvesiensä
siunauksen joka haaralle: Oron tes muka mie sev pohjaiseen
ja länteen, Leontes etelään ja länteen, Farfar ja Arnona
itään, Jordan etelään päin. Maailman kuuluisimmat kau-
pungit sioittuivat sen ympärille: länttä kohden Fenisialaistcn
wanhat kauppa- ja pääkaupungit Tyro ja Sidon, jotka
ivarhaimmin kaikista kansakunnista lähettimät laiivastonsa
sitä ennen käymättömille merille, ja joideu kauppiaita iver-
rattiin tuninkaihin: pohjoiseen päin Antiokia, tämä cnsi-
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mäineu paikka, jonka Eivanfelimni Moitti puolellensa paka-
nain keskellä, ja ensimäinen kaupunki, knssa lesuksen ylön-
katsotut tuulillstajat saimat niin mainioksi tulleeu uimcnsä
"Kristityt;" itään käsin Damasko, alkuajau ihaua tarhasto-
kaupunki, joka oli jo ammon ennen Abrahamia, ja jonka port-
tien ääressä Herra uudestaan synnytti ivainoojansa Saul'on
(Paaivalin) ivalitukst aseeksensa pakanain kääntämiseen; ete-
lään päin miimeksi luudan maa tällä ja tuolla puolen lor-
dauia.

Maakunnat tällä puolen Ghoria.
Galilea.

Astuttltamme alas näiden ivuorien eteläriunettä tu-
lemme Palestinan pohjaisimpaan maaknntaan tällä pnolen.
Tämä on Galilea, jonka rajana on Jordan ja Gennesa-
retin järmi idässä, Samaria etelässä, Fenisian rantmnaa
lännessä. Se on metsäinen, ivesirunsas ylämaa, joka pen-
kerettäin laskcitse ivähitcllcn alas Wälimcrcä kohden, ikään-
kuin kumpareissa lainehtien; etelään käsin jyrkempi lesreelin
lakian puoleen putoo se jylhimpciuä ja pystyimpäuä Genne-
saretin järmeä kohden. Maaulaatuusa slchtecu jakautuu Ga-
lilea kahteen erimaakuntaan: toinen Libanonin siivulle päin,
ivuormen, Uiäkilieu ylämaa; toinen, alamaa, jonka enin osa
täytetään äsken mainitnlta lesreelin lakialta. Galilean maa-
perän kclivollisuutta todistamat mielä uykyisetliu ajat, ehkä
halua ja ihmiskäsiä Mielä puuttuu sitä iviljclemään. Ia kulu-
minkaan ci ole sen nykyinen laslvaivuus sinnepäinkään lver-
rattawa muiuaiseen, koska mäkirikas kansa tuli mielä tounel-
lcmsa luonnon mapatahtoisen anteliaisuuden aivuksi. Pähki-
nöitä, palmnja, wiikunoita ja öljymarjoja kasivoi Galileassa
mitä parahimpia. Wiinarypäleitä ja miitunoita saatiin tyln-
menen kuntautta muodessa, muita hedclilliä mitä hymäusä
ympäri ivuoden. Itsiu Wuorisen ylämaan luouuolliuen sa-
toisuus wiehätti ivieläpä haluttomiati wiljelööu: sen raitis
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ilma, suosima taiwas, oiivallinen maa kypsytti mitä kylmet-
tiin ja istutettiin, ja muoden ajat ikäänkuin kilpailimat kyl-
lyydessä ja ihannudessa. Galileaan sopii parhaittaiu ja liki
täydesti, mitä Palestinan iviljamuudesta ivanhat sanoiivat:
se oli "maa, jossa rieskaa ja hunajata ivuotaa" (2 Mos.
3: 8), "hyivä maa, jossa ivesiojat, lähteet ja järwet oivat,
jotka laaksoille ja ivuortcn siivuille lviiotaivat; maa, jossa
nisu, ohra, iviinapuut, iviikllnapullt ja granatiu omenat oivat;
maa, jossa öljypuut ja huuaja kasmaivat; maa, jossa ei si-
nun pidä ivajaivaisuudessa syömän leipää, jossa ei mitään
puntu; maa, jonka kiivet oivat rautaa, jossa sinä myös Mas-
kin muorista lohkaiset" (5 Mos. 8: 7—9).

"Tässä on meidän hyivä olla, tehkäämme tähän ma-
joja!" (Matth. 17: 4) oli monien tuhansien tunnussanana
näin siunatussa maassa. Kaupunkia ja kauppakyliä, joita
oli 204, ja joissa asujauten luku nousi I,soo:sta, Iso,ooo:teen
asti, oli Kristuksen alkalia lemennyt sinne tänne Galilean
satoisalle maalle. Sen maan erinomainen wä'en paljous piti
ivireätä ivaihtokauppaa, joka hankkecllistcn Fenisialaisten naa-
puriston muoksi nousi aina arlvaamattomiin. Knnluisa kaup-
patie, jolla monilukuiset matluiveet kuleksimat Sisä-Aasian ta-
ivaroilla Fcnisian ivcsiivalkamiili, ja jota kntsuttiinki "merit-
ieksi" (Matth. 4: 15), talvi Galilean halki.

Kaikista itäistä Galilean nykyinen muoto tuskin näyt-
tää eräitä jätkiäkään. Kaupnnkiensa kauneus ja rikkaus on
lakastunut: turhaan etsitään usein sitä paikkaa, jossa ne oli-
mat. Harivassa löytymicn kyläin ja taupuukicu Malilla kul-
jeskelee Arabialainen karjalaumoinensa estämättä ja kodi-
tonna, tclmäen Palestinassa kuin kotoltansa kousanansa. Pyssy
toisessa kädessä kyntömies toisella kylmää jyivänsä, ja kätkee
saaliinsa ivaroivasti luoliin ja rotkoihin. Mitä rosivomainen
beduini^) heittää häneltä ottamatta, se ei ole Mielä säilyl-

Veduinit owat Arabiassa ympäri kuljeskelewaistt parwct paimenia
ja muita roswoja.



12

sissä Turkinmaan ivaltiallta. Sentähdcn on maan-iviljelys
tulonensa mitätön sen hedelmällisyyden suhteen. Joka ai-
noa hedelmäpnu on merenalainen. Kellä olisi niinmuodoin
haluakaan istuttaa puita eli moiuta Mielä mnnta, tnin mitä
ivälttämätön ou? Nykyisissä harivaluknisissa kaupnnkiloissaki
raukeneivat käsityöt, kauppa ja elatuskcinot haluttomuudesta
ja arkuudesta. Warsiuaisia maautcitä ei ole Palcstinassa;
ikimuistoin tawallisia kauppamatknivcin poltnja iliyötcn kul-
kemat aiuoastansa heidän omat, kiivien ja soran yli tottn-
neesti ja ivarotcn astumat heivoisensa ja kamelinsa, ivaan
ei ivannut eikä rattaat, joita koko Syyriassa ei taivatataan.

Kaikkia kansallisia hankkeita raskauttaa ahnas, rahivaan e-
dusta hnolimaton, laiton ja säännötön pakkoivalta. Wie-
raat oivat ivallinneet tätä uiaata yhdessä jatkossa lähes taksi
lvuositnhatta. Maanjäristykset ja rnttotaudit, tuimltus ja
heinäsirkat omat sen ylitse aika ajasta kulkeneet hämityksellä,
niin että sen nykyinen autiuns ja surkea muoto tustiu on
ihmcteltäivätään. Kuiilluiuti näyttää Palestina imelä nytkin
alkuperäisen kauucutcnsa ja maansa lakkaamattoman si'itys-
moiman. Ia samoin knin, tarinaii jälkeen, öljypuu, tämä
pyhän maan lemmikki ja kasivatti, ehkä tulelta jo kulutet-
tuna alas juureensa asti, puolipalaneesta kannostansa ajaa
nnsia ivesoja lehtine kukkinensa, niin höystyy ja miheriöipi
taula Lupauksen maalin itse sortajmnsa jalkocn alla, ikään-
kuin odottaisi tnleivassa ajassa iloiscinpaa ivastaisuutta.

Alas Libanonista Metäikse eteläsunntaisesti toto Mä-
Galilean läpitse Naftalin wuori eli Dsebel Safed (lne:
Sepel Sahmet. Jos. 20: 7), eräs lemiä ivuoren harjanne,
joka Safed kanpnngin tienoilla on korkehin, ja Minnein les-
reelin latian pohjaisseinänä, äkisti päättyy Natsaretin Muo-

rissa. Natsaret itse tätkeikse suloiseen ja miljamaan ivnori-
laatsoon. Se on picnoncn kaupuuki, uoiu 3,000:nella cnini-
miten Kristityllä asnjamclla, joilla tasakattoiset, niinknin pie-
net neliknlmatornit, somasti raketut Kivikartanot hnivittaivat
näkiän silmää. Kollliialla oivat ivnoret ihan sen ivierellä,
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joiden päällitse polut osittain hyivin jyrkästi ja erin ihanasti
polmeileivat. Neljännen simnn muodostaa ihastuttawa, ivii-
kuna- ja öljypuilla täytetty laakso, jonka koko leiveyden peit-
tää kaunis latinalainen (s. o. paamilainen) luostari ja sen
tilaivat majat matkustamille.

Likellä kaupunkia, lehivakkain öljypuideu alla, kuohuu
"Neidou lähde," huolellisesti kilvillä katettu ja sangen sclkeä-
ivesinen. Tästä lähteestä licneepä lnnltaivasti sinnattn mai-
moen seassa noutanut mettä, uiiukuin 3iatsarettaret mielä
tänäki päimänä. Ia eiköhän lapsi Jesus, "joka tuli Natsa-
retiin ja oli ivanhemmilleusa alamainen" (Luuk. 2:51), liene
rientänyt tänne ivähäsellä saivi-astiallansa? Kanpnngin ta-
kana kohotaikse eräs, 400—500 jalan korkuinen muori, jolta
on ihan kaunis näyntö osittain alas laaksoon ja tanpuntiin
läjättyine taloinensa ja jäännöksinensä, jotka kohooivat ylös
ivuorellc, näytellen itsiänsä ikäänkuin kimilautaisilla; osittaiu
lähimmäisten mäkien ylitse Taboriin, lesreelin lakiaan, Kar-
meliiu ja Wäliinercen päin.

Tämä on siis meidän Herramme kotoperä, hänen kät-
ketyn lapsuutensa mykkä todistaja. Ia maitta pyhät tcrtojat
oivat marsin ivaillinaisesti maininneet sitä totitasivatnsta ja
ympäristöä, jossa Jesus "meuestyi iviisaudcssa ja iässä ja
armossa Jumalan ja ihmisten edessä" (Luut. 2: 62), niin
saattaa täällä tnmminti jotahinen harras ivaeltaja tämän yle-
ivän ja iviehättäivän luonnon katoamattomassa muodossa kä-
sittää ivielä kallihin lisän lesutsen lapsuuden kertomaan.
Silmäten ylös tälle raittiille taimaalle, silmäten alas näille
filmatuille kedoille on häll ensinnä kuullnt ilman lintucn ilon,
nähnyt kedon kukkaisten koreuden, lviiknnapniden puhkeamisen
ja mähitcllen kypsymän kylmön ja opastunut liiiden kuivauksia
selittämään. Ollen keskellä moista piiriä ou hauen vuhtaa-sen sydämeensä juitrtunut tämä harras ja selkiä miattomuu^
den hnomio lnonnou ihlllcistä, joka sittemmin ihmiSseuroin
hämmingistä, joiden parissa hänen piti ivaituttaman niin
kauan kllin päiivä oli, palautti hälleli niin nsein, ja ainian
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Isänsä edessä, iankaikkisesti muuttumattoman luonnon rauhal-
lisuuteen ja muorien, hartautta herättämään hiljaisunteen.

Parin tnmun matkan päässä Natfaretista, Galilean
ylälaki an rajalla, yksin ja erillänsä kaikissa likimnorista, ko-
hoaa T abor, eräs ihana, ylen ympyriäinen ja la'cltansa
poikkinainen kallkikartio, jonka kukkulalle asti polmeilee kapea,
louhinen, aasicnti ja heivoisten knlcttaiva polku. Sen pääl-
lys on metsäinen, ja kasivattaa missä tammea, missä pis-
tasiata, joka kantaa matkoista kukkaterttuja, ja niistä järin
maukkaita ja hymin mieleisiä mantelia. Sakeimmissa pai-
koin rymisee parivittain metsäsikoja, jotka täällä saamat rnn-
sahan terhomnonan; ivälistä ilmantun pensaista eräs arka
ja hentoluontoinen hirivi, ja Mäijyen hiimii täplikkö pantteri,
mntta ranhaisesti ja hädätönnä asnu piikkiäinen luolassausa.
Taboriu kutkuta nousee !000 jalkaa ylemmä pohjaansa, ollen
sen ympärys liki puolen tnnnin tulettama. Se oli useim-
miten pilivihin käärittynä; aalnusnnlu sitoutuu sen kukkulan
ympärille, niinkuin willarmmu. Mutta kuin tuuli ja au-
rinko hajoittaivat sumun, auteuce ivuorclta eriuomaiseu ar-
iuas nälyulä: lvascmlnalle luuta Jordanin ja Galilean jär-
lvcn ylitse Dsolanin (l. Snolanin) ja Hanranin ylämälle
tasamaalle ja Galilean lvnorcllc; oitialle taas Karnielin tuu-
nahain ylitse Wälimcrelle, ja kohdastaan alas katsastajan
jallocn edessä leiviää lesreelin lakia, niinkuin aukinainen
kartta. Taborin omitniucli ihanuus michätti plioleensa jo
pyhienti lvcisaajain silmät, ja on neljännen lvuosisadan jäl-
keen matkaan saattanut sen lunlon, joka täällä on löytämä-
nään sen "pyhän ivuoren" (2 Piet. 1: 18), jolla Kristus
kirkastettiiu. Scu takia pitämät täällä sekä Greitlalais- että
Roomalais-Kristityt ivnotisesti tuhansien matkustaja.» yh-
teydessä juhlallisen julnalanpalmelukscn. Mutta Emanteliumi-
kcrtomau (Matth. 16: 13 ja l7: 1, 2) järjestys osoittaa pi-
kemmin mnutamalle muorelle Geunesarctin pohjoisrannalla
Kaisarea Filipin seudnissa. Ilman sitä seisoi luultamasti
ivielä Kristuksen aitana Taborilla samaniminen kaupunki,
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josta usein mainitaan Wauh. Testamentissa, ja joka iviimei-
sessä luudan sodassa uudestaan marustettiin losefolta. Ilen
ympäri kntknlaa, juuri putouksen partaalla, keksitään mielä
paksun, kimijärtäleistä raketun illnnrin jätteitä. Paitsi näitä
laivataan tornien ja linnoitusten, asmlloen ja kirkkocnki jään-
nöksiä, ja samate muuan kaislera, suipoltmoincn Sarascnalais-
portin kupnkaari. Nyt on kaikki täällä autio yksiuäisyys,
saati ei joku, Turkkilaisten iveronajajia pakenema perhekllnta
täällä satn piilemääll, tahi joku matkustaja mietä muutamaa
päimää pyhällä muorella rukous- ja katuiitusharjoitutsissa.

Taborilta tullaan tnnnin kltlettna etelää kohden kuu-
luisalle lesreelin eli Esdrelonin latialle. Se ulottuu
pituudeltaau idästä länteen kahdeksan tunnin käytälvän mat-
kan; sen leiveys pohjasta etelään on puolta ivähempi. Ny-
kyänsä on tämä maanosa, joka nunnoin oli täynnä kaupun-
kia ja kyliä, lviljeltynä ivaan länsipuoleltansa, jossa tyllvös-
aituukset, Maihctellen punlpuli- ja hirssiledoilla, loistamat
hymin kanniilta. Ntutta eipä miljelemätön itäpuolikaan ivoi
salata maansa luonnollista hedelmällisyyttä. Täälläti muta
höystyy rantarnis, jonka siementä ihlniskäsi ei kylmänyt,
eikä leikkaaja korjaa. Jalosta si'ityswoimastansa pnhteaa
tällä ivätcivällä pohjalla, jota, aatrau asenlcsta, ivaan Ta-
borin ja Karinelili muorilta alasrieutämä metsäsika kyntää,
järin ihanasti loistamia kukkasia, etenki lemmenkukkia. Ky-
liä ei lamata lussataan, mutta lihawana tarjalaitumcna on
Esdrelon hamasta patriarkka Jaakopin ajoista aina tähän-
asti ollut paimenten ja heidän karjoensa liiknntopaikkana.
Taborilta tarjooivat tuhallsittain lvilkkumat paimenmajat san-
gen ttahduttaivan näyn. Pitkänomaiset matlumeet talvaran-
kantalvia kamelia, lapsilla ja ivasnilla kuorluattuja aasia, parta-
suista Arabialaisia ruskcine naaluoiticusa, puettuina kaikkiansa
ivaan yhteen, mustahau, Malkiajuoma.secn lvaippaan, jousi ja
keihäs kädessä ratsastaen soreilla, erintiehkeillä juoksioillansa,
naisia, käärittyinä ohniviin, sinitarmaisiin pukuihinsa, ivaelta-
Mat täällä matkustajan ohitse, siirtäen hänet ajalnksissa ta-
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tasin ensi aikoihin, koska isämanhuus "Abraham otti emän-
tänsä Saaran ja Lotin, iveljeusä pojan, taivaroinensa, jonka he
olimat panneet kokoon, ja sielnt, jotka he olimat saaneet, ja
läksimät matkustamaan Kanaan maalle, jonka Herra Jumala
hänelle ja hänen siemenellensä lumannut oli" (1 Mos.
12: 5). >^

Kuitenkaan ei tämä seutu aina näyttänyt näin rauhalli-
sesti patriarkallisclta. lesreeliu lakia on Palestinan iki-
ivanha sotakenttä: sotalauma, kerran muka ivoitettnansa tä-
män kesti-osan, ivoipi yltä yleensä nähdä ja Mallita koko
maan. Siksi oivatti joka muosituhannessa marsin ratkaise-
mat tappelut kamppailtuna tällä kukoistamalla kedolla. Ta-
borille kokosi Barak, nais-tuomarin ja Israelin emon De-
boran käskystä, sotajonttonsa Kananealaisia mastaan ja saa-
ivutti tällä ulapalla tautereella sen kunniallisen moiton, jota
Deboran mainio kiitosivirst ylistää (Tuom. 4 ja 5). Täällä
Megiddon tienoilla löi Egyfttolainen Necho losian, luudan
kuninkaan, ja iviholliscn ampujat "haalvoittimat hänen sangen
pahoin" (2 Ait. kirj. 35: 20—23). Täällä Taborin jun-
rella taisteliwat Vespasian'on sotalaumat kapinallisten Juu-
talaisten kanssa mallasta. Täällä Hattinin eli Autuutten
iouoren kulmain alla, kussa aatra Mielä täuäki päiiväuä illlli
tuo kuollein luita, kadottimat Kuningasknnta Jerusalemin ri-
tarit snltani Saladinille Luiuatun maan Mallan. Täällä
Fulin seudussa tapellen Turkkilaisen kanssa Napoleon ankasi
itsellensä palajannon Egyptoon, koska aikeensa mallata Etu-
Aasian raukesi mitättömiin Atren muurien edessä. Juutalai-
set, Kananealaiset, Egyptolaiset, Roonialaiset, Sarasenalaisct,
Persialaiset, Drnsialaiset, Turkkilaiset, Arabialaiset, Ranskalai-
set ja koko Europan mapasukuinen nuornns, sota-urokset pian
kaikista kansakunnista auringon alla oivat majantuueet tälle
kedolle, ja kaikki uskonlipnt läpäjäneet Taborin kasivoin ja
Galilean Hermoilin edessä. "Kuinka usein eikö tämän.viat-
toman kukkaistunnan täytynyt kalivettua murhaajan miekasta!
Se toiivoi kasteen pisaroita aamuruskon helmasta, ja se
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nähtiin päiivän pnhtecssa uikscilteleivan langennein me-
ressä!"

Itäpuolella tätä ketoa, Taborin mastapäätä, tohooivat
Pienen Hermonin ja Gilboan wuoret. Ensin mainittu
ci ole ihanuutensa eli iviljaivuutensa, eitä sen wivantaan
pnolesta, jolla sitä P. Raamatussa mainitaan, mistätään
merkillinen. Sitä mastoin oli Gilboan pitkänomainen se-
länne niiden monimaihecllisten tappelvin kenttänä, joissa
Sanli poikinensa löysi tnrmion. Siitä Daivid lauloi suloi-sessa Malitusivirressänsä: "Te Gilboan muoret! elköön tulko
kaste eikä sade teidän päällenne, elköön myös olko pellot,
joista ylönnysnhri tulee! sillä siellä on iväkelväin kilpi lyöty
maahan! Sankarit oivat langenneet sodassa! Jonatan on ta-
pettu sumu kilktuloillas" (2 Sam. 1: 21, 25)! Luoteisella
Gilboan rinteellä oli lortia ja kaunis, lamialle loistama ja
tankalle katsoma tuningas-kaupnnki lesreel, wallitsewa kau-
niin lakian, josta se nimensä sai: eräs näkyala, täynnänsci
hymyilelvää ihanuutta ja rauhallista suloa, ja kumminki
hirmuisien ivchkcin ja sattumien alusta! Täällä asui Ahab,
Salnarian kuuiugas, ja Isabel, hänen jilonekas puolisonsa,
loistamissa kartanoissa; ja siinä lähellä Nabot, tämä ivilpi-
tön kunnianmies, jonka iviattoman meren Isabel ivuodatti
hänen iviinamäkensä tähden, jota knningas halusi kaalimaak-
scusa (1 Kuu. 21). Ia samalla maatilkulla makasi sittem-
min Ahabin poika, lyötynä ivihollisen kädeltä, ja koirat soi-
mat nais-kuninkaan ruumiin lesreelin kedolla, "ettei sanoa
taittu: tämä on Isebel" (2 Krm. 9). Kussa nämä Meriset
tnningaslinnat seisoimat, siinä nyt näkyivät Tserin kylän
puolihajonncct majat harivalla asujamella. Wälkkywien har-
jäin asemesta haamoittaa nyt itkunoill lapitse suremana tä-
hän ihanaan sentnhnn, eras torvin jäännös, sen näköinen,
josta lesreelin ivartiat keksimät kostajajonkon tuleman (2

Kun. 9: 17).
Kolme isoa haaraa lesreelin lakiasia — puolen penin-

kulman lempisiä kukin — kulkemat itäisien rajawuorien wä-
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litse aina alas Jordanin laaksoon: ensimäinen muta Pie-
nen Hermonin pohjoispuolitse, toinen Gilboan eteläpuolitse,
kolmas, cli niin kntsnttu lesreelin laakso knmmanti mnori-
harjcmtcen ivälitse. Merkillinen ou, että miimemaiuittu laatso
kallistuu itään käsin, lähettäen siis lvctensä Jordaniin, mutta
molemmat toiset, ehkä sen rinnalliset, wiewät metcusä pitlin
isoa lakiala Wälimereen. Ne yhtymät Kisonissa, "muinais-
maailulan ojassa," jota todisti Baratin iiiaiuiota ivoittoa
Kananealaistcn Ylitse, ja "micritti" taatnneiu mihollisten ruu-
miita mereen (Tuom. 5: 21). Nytyänsä, kosta eniilliniten
hämitetyt muorimetsät sille lähettämät uiutclmuin ivcttä, täy-
tyy se ivaan sadeaitoina; tesäisaitana on se latialla para-
hiten tuimillausa, mutta karttuu taasen aleluma päästyänsä
Karmelin alati herumista lähteistä. Ahtaan notkon lapitse
se tnnkcitse lesreelin latialta Atren kedolle. Tämä oli mui-
noin asuttuna Feuisialaisilta; nyt on sen hedelmällinen ala
Maan osaksi lviljelty ja asuttu. Ihanat yrttitarhat marjoo-
wat täällä Kisonin rantoja, kuulleta se lvltodattaitsen Atren
lahdettcesen. Wähän eteinpäuä pohjaiseen päin juotsce tä-
män latian läpitse B elo, jonka liloua Fenisialaiset sattu-
malta keksimät lasin *). Wielä testi-aikana mieliin tälnän
puropohjan hienonen hieta Gennaan ja Venedigiin lasia teh-
täiväksi.

Lähellä lässä on se kaupunki cli linna, josta tämä
sentn ja sitä rajoittaiva mereulahdete tantaivat nimensä:
Akre, Atta eli Atto, jota tnltnansa Egypton tnninkaan
Ptolomeo Lathyron mallanalaisetsi, ivnoima 103 cnncli Kris-
tusta, nimitettiin Ptolemais, mutta sittclumin testi-ajan
lohanniitta-ritarilta hoettiin heidän tnrlvapyhänsä nimellä
S.t Jean d'Acre (l. Sänsantatcr). Syyrian aivaimena
oli tämä kaupunki jo ivanhuudesta ivahmasti ivarnstcttu, ja
sen ympäriset jäännökset osoittamat ivicläki sen muinaista
suuruutta ja lalveutta. Länsimaan Kristikunnan lviiineisenä

') Nuotioon heitetty salpietari suli hiekan kanssa lasiksi.
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omaisuutena Aasian mantereella oli se onnensa ja maineensa
puolesta ylimlnällänsä, knnneka Egypton suttani Kalit sen
ivalloitti iv. 1291, ja Kriötittyin toimo takasi ivoittaa pyhän
maan meni mitättömiin. Maikka nytyisaitoina monesti saar-
rettil ja hämitctty, se on taas nndcstaan ultopilolin ivarus-
tettn ivahlvoilla muurilla, tutelvilla toruilla ja ivallinsarivilla.
Mutta taupllngin sisäpuoli, jota tässä testi-ajan käänteessä
sulti kuningasten, hengellisten ja maallisten Maltiain ja mo-
nen ritaritlmuau kopeita kartanoita ja ylöllistä rikkautta, on
nytyänsä ivaan motoma mnodoton hötteliryhmä, säännöttö-
millä ja pahansiimoisilla tadnilla. Länsituulille tuettomaan
ja parahite tlttettlllill satamaansa päästään nyt ainoasti ke-
peillä alntsilla. Ptoleulais'en lahdete mitaa ankkurille ivaan
epälvataisell hiettaperäu. Missä milloiutin ilmantnn sen ran-
noilla puoleksi hiettään handatnita huttnnein alnsten jään-
nötsiä. Mulltaula viistä kohottaa illnahan korkian kcnla-
puuusa, toineu lliastot raatatautoiueusa ja nierisuolasta pin-
tyuecu töysistön. Nyt oivat ivesilinnnt rakentaneet turival-
lisct asuntollsa lläihiu surkeihin ihmisonnen tähteisiin, ja an-
tiolla rannikolla pitämät nykyjään, mninaiscn meriiväen ja
kanppiain asculesta, siillpukat, ralvllt ja tilpitounat harmi-
tonta menoansa.

Pohjoisissa Atren lakia rajataan Tyron portaiksi
nimitetyltä .vuoren harjanneelta, etelässä Karmelilta. Pis-
täen ulos jyrkässä ketivelecssä tämä muori katsahtaa aiva-
ralta ulos merelle ja maille, niinkuin rohkeasti piliviä ta-
ivoittaiva martiatorlli, silmäillen läntchen Päin meren ääre-
töntä nlappaa, itään päill Galilean maatnntia, 7 peninkul-
man lalvcudelta, ja ylen ympäri iankaikkisesti lvaihcttelcivan
pilmitailvaan näytelulää. Scutähdcn profeta Elia astni ivno-
ren kilttnlallc, ennnstettuansa kolmen muodeu ja kuuden kuu-
kauden poudan perästä tuleman ihauan sateen. — "Mene y-
lös", sanoi Elia knningas Ahabille, "syö ja juo ja ole iloi-
nen, sillä snnren sateen hyminä knuluu. Itse meni hän
Karmelin kuttulalle ja laukesi maahan ja kumarsi itsensä
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lasivoillensa, ja pani päänsä pollvcinsa Malille ja sanoi pal-
iveliallensa: mene nyt ylös ja katso meren puoleen. Hän
meni ylös, katsoi ja sanoi: ei siellä ole mitään. Elia sa-
noi: mene mielä sinne seitsemän kertaa. Ia seitsemännellä
kerralla sanoi hän: katso, sieltä nonsce lvähä pilmi merestä,
niinkuin miehen kämmen. Elia sanoi: mene ja sano Aha-
bille: maljasta ja mene, ettei sade sinua käsittäisi. Ia sillä
wälillä tuli taiivas pilivistä mustaksi, ja tuulesta, ja tuli
sangen suuri sade. Mutta Ahab matkusti ja tuli lesrec-
liin" (1 Kun. 18: 42—45).

Kannel on iviljawa ja ihana ivnori. Sen jnurella
tasivaa laakeri- ja öljypnita; ylemmällä tohotaitse petäjiä ja
tammia; toto metsä on täynnä tanniimpia tnttasia, hya-
kinttiä ja ivuohensilmiä. Siitäpä sev uiuliti, sillä Karmcl
merkitsee puutarhaluaata, yrttitarhaa. Karinclili altu-aiue oil

liitua ja lalkkitimeä cli sitä muorcu laatua, jota Jordanin
länsipuolella yleiseen lamataan; se sisältääti määrättömäll
paljon osittain lnonnon taaivailemia, osittaill ihlliiStaden hat-
kamnia eli isontamia ivuoren lnolaita, joiden muodostamiseen
talkki- ja liituperä on erittäin solvelias. Täinmöiset lnolat,
joita ainoasti Kannelilla lnctaan lähes 2000:teen, ornatPa-
lestina» tumassa aimau omituiset ja asujautcuki setä ololi
että onnen pnolcsta ctenti merkilliset. Klttcn ne raa'oillc altll-
asukkaille osoittiivat luounollisen suojan, siten ne olilvat myös
sittemmin, ofittainpa iviclä nytki setä asinitona Palestinalai-
selle, josta cräilelväifyys iän taiten on olllit luopumaton
hänen retkillänsä, että katteena häueu karjallcusa, piiloua
pakenemalle ja linnana sotimalle. Sitä tarkoittaa Kristus,
ennustaessaan Minneistä Juntalais-sotaa: "Silloin ne, knin
ludeassa oivat, paettaat ivnorille" (Matth. 24: 16); ja Il-
mosin ennustustirjassa Herra uhkaa pahantekijöitä, jotka toi-
woivat tnonliota lvälttää: "Jos he mielä lymyisiivät itsensä
Karmelin kukkulalle, niin millä tahdon heidän sieltäkin etsiä
ja temmata pois" (Am. 9: 3).
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Sitten ikimuiston on Karmeli ollnt setä pakanoille,
että Juutalaisille ja Kristityille kuumassa ja pyhäuä pidetty
muori. Eusillmaillitut tahi pakaiiat pyhittiivät se>i jnmalal-
lensa Tsensille; siellä cnnnstcttiin kcisaritrllnnn Roomalai-
selle Pespasianolle. Sen rotkoissa asiiimat kesti-aikoina
täällä säätyn Karmeliittakllnnan innnkit, niinkuin mehiläiset
kennoissansa. Tällä munktiknnnalla oli täällä nykyänsä pro-
feta Elialle pyhitetty lnostari. Se seisoo ihanalla paikalla
Karmelin jyrkimmällä kalteclla lnerecn käsin, jota se on 600
jalkaa korkeampi. Lnostariu sisälaitos o>l sekä soivcliaisuu-
deu, järjestyksen ja pnhtandcn, etta siilvonki puolesta luulta-
ivaa etelväulpi, tarjotcu luatkllstalvalle odottamattomau, kau-
ivau kaimatun ivirivoitutsen yhtä mutaMasti tilin Europassa:
pöydät, tuolit, miruutalaMat, peitcsäugyt tcrästelineillä ja oi-
ivallisen rahlvasrilotiinlon. Luostarin apotcitki rnnsaasti tal-
lettaa ivnorella tasmaneita, kalliita rnoholäätitytsiä setä sai-
rastnncin mattnötajain etta naapuri-potilasten taytcttämiksi.
Tama maiuio ja siunattu laitos o» erään harmajapään Kar-
illcliitta-ilillnkin Johannes Baptistan toimittama, jota, at-
kaeu muodesta 1819, on palamalla ihmisrakkandclla ja ivä-
sylilättömällä innolla tehnyt täluäll luostari» uudistamiseu
clämäusä tarkoitukseksi. V.ouituisilla matkoillansa Aasiassa
ja Afrikassa ja lähes koko Europa» lapitse o» hän taiten-
laatnisen liskon tllininstajilta kerännyt suosiollisia lahjoja ja
huolellisella ucrolla käyttäuyt ne hnrstaan aikeensa eduksi,
jota nyt matkustajille kaikista kaufoista ja tuuuustuksista alvaa
lvirtistämän lepopaikan ja koko maailman tarlvitsclville Kris-
tillisen lanpinnden snojan.

Karillelin mnori liloutuu kaattoslluutaiscsti kcskimaahail
päin ja nonscc ivähitcllen 1000—1200 jalan korkniseksi.
Etenlpällä se muuttltu tnnlparerilvitsi, crottacll lesreelin la-
tian Wälimeren lltona etelämpänä olemista alangoista. Ne
oivat metsämaita, ja etenki pähkinäpnu täällä kasivaa erin-
omaisen kauniiksi ja isoksi.
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Samaria.

Main.ttn ivuorcllsclkämä yhdistää Karmelin ja Efräi-
min wnoren, joka peittää keskimaan Jordanin länsipuo-
lella, uimittäiu Samarian. Se on yleensä satoisa jalähde-
rnnsas, iviclä nytyäänki taiten iviljclty, puihin ja pcnsaihiu
pnettit iliaa, täynliä hedelmiä ja laitumia, joilta takia ctcuki
Samariassa tasMatcttiiu kunnollista ja hcrlitastatarjaa. Kuui-
lninki talvataml tolltojali ja Mllorisia laatsonsciniä ja niiden
ivälillä nloliia jltopoja ja rotkoja.

Ihanassa muoriscudusfa ou Samariail päätaupllllti:
Samaria eli Sebaste. Imiuyriäiucn, lilytcmä knnnas,
joka iniliuoill tautoi "Efrailnin ylpiä» trllunnn," kohoaa sev
torkeinluiassa, mnorilta saarretussa laakson symentecssä. Tä-
niä sentn 01l ylen ympäri satoisa, ja sen MiljaMnutta cdistä-
ivät useat kylät ja uutterat miljclötoimet. Itse ivuoriti aula

harjaailsa asti on hedelmällinen, tyllin taslvaiva Miiluna- ja
öljypllita. Kestipaitalta se kierretään tasakorko ifelta pclitc-
recltä, itääutuin ivyollä, ja jyrttä, toutcra pollu johdattaa
tultijau ivauhaiil pcrustustimicu, tllpujcu ja mnnrien mälitse.
Mnutaman testi-aituiscu tirton tauuihit jäännökset jo ivuo-
rcu jnnrclta asti michättälvät iuatlustajall siluiät luoksensa.
Sen seinät, kapeine kalmatuspylmäincnsä ja korkcinc, Byt-
santon uialliilt pyöristettymc ittuuataariucusa, tohoolvat mel-
teill tortialle, sisältäeil lllcltcän nlvarmidcu, jota itään tä-
sill Päättyy jalolla ja saugcu korealla alttaritomerolla. Sei-
nien sisäpuolella rippuivaisct marmoritaulnt lohanniitta-ris-
ti»c»sä »äyttämät tclkä täniä», mielä häivinnccnäti sunressa
tnnniassa pidetyn pyhyyden muinaiset jalot omistajat olvat
olleet. Sillä tämän paikan sanotaan muta olcivau sen, tnssa
Johannes kastaja istui ivauteudessa, mestattiin ja haudat-
tiin. Niiu ikäau uäytetääu kirkou jääunötsistä hauen Tilrkin
tapaan katcttil halltatalnuliollsati. Mutta mitä molcmpaan
ensimainittuuu asianhaaraan tnlcc, niin oli tarina ainati
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perätön, tosta se, losefon todistntscsta, oli Makairon muori-
linna, itäpuolella Kuollutta merta, johon Herodes Antipas
siltti tämän rohkean cnnnstajan ja nhrnsi hänet pllolisoilsa
kostonhimolle; eitä se ole luultawakaau, että opctuölapsct,
"jotka tuliwat ja ottiluat pois hänen ruumiinsa ja hautasiivat
scu" (Matth. 14: l2), olisimat micucct sen aina täuuc, niin
kanivas siitä paitasta, jossa hän murhattiin *). Muiuaifcsta
Hcrodclais-Samariasta ci cilää tawata lonosifatoja sitten juuri-
periu muotatitssa lnaassa ei piiriänsä, ci peräänsä. Mutta
hämiuneen tomcutcusa ja jaloutcusa mllistomcrtliä on ololta
lvielä käsillä.

Milhaiilctilainen kylä, ivuoreu itäpuolella, ou parhaas-
taan ratcttn mninaisjäänuötsistä. Sen niuliti, Sebustik,
mnistltttaa ivanhan tanpnngin keisarinimcä, jonka Herodes
jalo, nudcstaau rakcttuausa, kutsui tcisari Auguston tnn-
niatsi, Se bas te, s. o. Augusta (ylclvä). Siclla täällä haa-
nloittaa talttipatsaita iviilnnapuidcn lvälistä cli loitoo hajon-
ncina tautcrcclla; ja läusipuolclla ivuorta seisoo jalo nom
lOO:n pyllvähän patsaisto, osin iviclä ivoimassaan. Pää-
kanpnngin tilaa ci olisi tvoitu ivalittaa sc>l mnkaivampaa,
knssa lliiit oimallinen illaapcrä, ihanuus ja lviljamuus yhdis-
tyivät. Samaria» perustaja oli Omri, Israclili kymmcue»
heil»okit»»a» kuliiugas, ivuoulia f) 25 cmic» Kristilsta. "Hän
osti Sclucrilta Samarian ivuorcn kahdella hopiascntnerillä,
ja rakensi mnorcllc, ja kntsni seii kanpnngin, joilta hän ra-

tcllsi, Semcrin lvnorcn Herran nilllcllä Saiuariatsi. Mntta
Omri teki pahaa Herran edessä ja oli pahempi kaikkia, knin
hanen cdcllänsä ollcet olimat" (! Kuu. 16: 24, 25). Ia niin
tuli kaupuuti, jouta hau perustauut oli, kahteua ivuosisatana
Israclin^ kllnillgastcn istuiiilcksi, ja, ollen häijyytensä ja epä-
jumaluutensa kauhistuksista "Sodoini» suitri sisar," lvaitutus-
alatsi cnllustajille, jotta tantoilvat Inmalan utkoisen jyliuän
hunlillansa, tunneka Jeremian sanat täytettiin: "Katso, Her-

') Miks' ei?
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ran tuli ou julniiliidcn kanssa tnlelva, ja hirmnincn ilma on
lanteciva jiilllalattomain pään päälle" (Icr. 23: 19). Wno-
den 720: npaikoilla tlll'ctti Assyyrian tnniugas Salmanassar
nämä tyiliinellcli slltlltlintaa pois, tnningas Hoscan Malli-
tessa, ja lopetti Israelin Maltatunnan (2 Kllll. l7: I—6).
Sittemlilin Ntattabealaisclta Johannes Hyrtanolta pcrinjnu-
rin hämitetty, 9looinalaisilta taasen ratcltn ja Heroteelta
isonnetin, linnoitettn ja ylell tallnistettll, on Samaria, neljän
ensiinmän mnosisadan kuluessa, uudestaan kaatnnnt soraan,
historian mailiitscmatta, kosta ja keneltä se tapahtni.

Sebnstitista tnl'ctaan mnorta, laaksoa myöten etelä-
suuntaan »vihertämän tnttia-, pilita- jaruohoa-kasmaivan seu-
dun läpitse, jota tarivitsisi ivaan Enropalaiscn nnttcraa kättä,
näyttäätsensä inaisenlall, ''jossa maitoa ja hnnajata ivnotaisi"
(4 Mos. 14: 8), ja kahden tnnnin täytyä ilmantmt Nablo,
wanhojen Flavia Ne apolis, Naamatnn Sikemeli Sikar,
kuten se Johanneksen emantclinlnisfa nimitetään. Tama
kanpnnti on eräässä lantsossa, johon kenties ci yksikään toi-
nen koko Palestinassa ole ihauuudcn pliolesta iverrattaiva.
Koto tänlä laakso on mustaa, höystcmää tasmniilitltaa, täyuuä
yrttitarhoja syötämilla tasluuilla ja kaikenmoisilla hedel-
millä, kyllin tostntettn lirisemiltä lähteiltä, jotka juoksuttamat
wirwoittaivia purojausa missä läntchen, iliissä itähän käsin.
Pensaista tuutuu satatieliscu ja mniden lintuin suloinen soiutu,
josta tarhastot ylen ympäri tajahtelemat. Alvarolta ketoja
lvaihetteleitse öljymiitojen kanssa, isompia ja Mähempiä kyliä
liittäitse ivltorihill, elähyttäelt seudnt ihmistoimella. U.utta
warsiutin antaa tälllä yleivä, nestchineu ioihaunuus, jonka
alansa sllmattn ivcsirltusaus ei salli nääntyä ja malistua,
Sikclnin seudnlle omituiscu, eriskuiumaiscn sulousa, maassa
miltä, jossa kesän aikana ci sadetta pntoa, ja jossa tnnmecn ja
knimuudcn aitana lnonnon ntuoto on yhä talmca jayhtäläinen^).

') "Ensikerran käypä ihmettelee tawallisesti Palestinan yhdem-
moisuutta. Wähitellen wasta tottuu hänen silmänsä ja keksii eriskum-
maisimmat wäriwaihetuks.t." G. Schultz. Jerusalem.
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Kohdastansa laaksosta kohooivat jyrtläseinäisesti knn-
luisat Efraimin lonoren molemmat kukkulat, Ebal pohjoi-
sessa, Garitsim etelässä. Ne omat kumpikin alastomat
ja hedelmättömät, harmaantnneet todistajat jalosta muinais-
ajan ihmisjoukosta, koska losua, ivallattuausa Lumatun
maan, kokosi täilne Israelin kaksitoista sukntnntaa. Kuusi
seisoi Ebalin lvnorella, tunsi Garitsimin, inolcmmat niin li-
kellä toisiansa, että korkiammat äänet hylvästi tuuluiivat hei-
dän Malillansa, sillä laakso ei ole 1600 jalkaa lemeämpi.
losua luki heille Mosetsen lain: sitten jnlistiivat papit Ma-
lilta lain tirontscn, Garitsimilta sanottiin siunaus, ja laitti
kansa ivastasi: amen'. (5 Mos. 27: 11—13. Jos. 8: 33,
34). Wiclä myöhcmmissäti tapahtumissa taivataan Garit-
sim olleen Naalnatussa järin tärteä ja merkillinen paikka.
Koska Abimelek, 70:nen iveljensä murhaaja, Sitemin asuja-
illilta Malittiin kuninkaaksi "sen korkian tammen tykönä, jota
Sitentissä oli," silloin, ainoa tnoleman ivglttänyt, lotam
astni ylös Garitsim muoren kukkulalle, huutaen riimatulle
kallsalle tarunsa puista, jotta malitsimat orjantappuran ku-
ninkaaksensa (Tuom. 9: 5—20), tämän ivanhimman sadun,
jokameikäläisissä mielä on. Garitsim on Samarialaisten pyhä
lvnori sitten 21 muosisataa takaperin. Salmanassar muka,
häioitettyänsä Israelin maltatitimali ja mietyänfä Samarian
asukkaat Assyyriau mauleutceu, lähetti Maltaluntansa itä-
nlaista pakanallisia asujamia ja "asetti heidät Samarian
kaupunkeihin Israelin lasten siaan; ja he omistimat Sama-
rian ja astuivat niissä kanpnngcissa." Mntta he knin jalo-
pellroilta etsiskcltiin, pitimät tämän rasituksen maakunnan
Jumalan rangaistuksena ja anoiivat kuninkaalta Israeliitta-
laisen papiu, "että hau opettaisi heille maan Jumalan taival."
Pappi tuli ja opetti heille Jeholvan lain, "ja näin nämät
pakanat peltäsiivät Herraa ja paliveliivat myös epäjumali-
tansa" (2 Kun. 17: 24—41). Knin nyt Juutalaiset pala-
simat maanpaostansa Babylonissa ja uudestaan rakensimat
Jerusalemin ja temppelin, pyysiivät Samarialaisetkin osalli-
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suutta näihin pyhistöihin. Mntta Juutalaiset kuiu tähän ei-
mät suostuneet, sikisi siitä molempien uskolaisten malilla se
lvaino, jota sittemmin senrasi, löytäen ainoan soivintonsa
ennustuksessa Messiaasta, tuta kunlpitin odotti. Aleksander
jalo salli Samarialaisten, iv. 330 ennen Kristusta, Garit-
simin wuorelle rakentaa oman temppelin, ja senkin hämitct-
tyä Johannes Hyrkanolta M. 129 ennen Kristnsta, oli taina
paikka heille lvielä rnlonshnoneena pyhä. Mnudan Sama-
rialainen scnratllnta, noin 150 henkeä, asun ivicläti Nablossa,
taiten ratetuissa känneissä kartanoissa. He tnnnioittaivat
ivielä aina Garitsimia pyhällä muorcuansa ja tääntäivät tas-
ivonsa aina sinne rukoillessaan. Neljänä snnrimpana ivuosi-
juhlanansa, pääsiäisenä, helluntaina, lehtimaja- ja soivinto-
juhlana, he tultcivat haartaassa innossa, lukein latia alin-
omaa, ylös ivnorcn tutknlalle, korottamat siellä majansa ja
luteivat lain aina loppuun asti. Pääsiäisellä he uhraamat
likellä wuoren ylimmäistä nyppylillä seitsemän karitsaa koko
seuratnnnan edestä. Ei tankana tästä uhripaikasta osoittaa,
heidän lunllatsensa, kaksi tappcala kimeä sen paikan, knnne
ne kaksitoista timeä omat kätkettyinä, jotta Israelin kansa,
waeltaessaan, nosti Jordanin pohjasta, ja "täällä," sanomat
he, "pitää niiden oleman, tunneta El Mnhdy, s. o. päämies
tulee." He tunnustamat ainoastaan miisi Mosctscn kirjaa
Pyhänä Naamattnna ja pitämät sabatin sangen huolellisesti.
Juutalaisten kanssa heitä ei ole edes rasitns ja onnetto-
muuskaan, jonka he kumminkin omat jo 2000 iouotta kärsi-
neet iveljiensä kanssa, lvoinut sotvittaa; he syömät ja jnoivat
Turkkilaisten parissa, ivaan ei lapsien kanssa Israelin huo-
neesta.

Kaupunki Na blo eli Sikem, Minnoin Samariankanssa
koko maakunnan pääkaupunki, on Garitsimin koillisella juu-
rella. Ihanaisena knultaa se useilla iualkoisilla tornillansa
ja lappeilla kupnkatoillansa edellensä ahtaasta alhosta, lvi-
hertäiväin miiknna-, öljy-, fitruna- ja granaatti-puiden Mälitse.
Molemmat litiwuoret, jotka alastomilta kallioseinillänsä pii-
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rittämät kaupungin ja laakson, yhdistäivät tässä knivauksessa
lvakaisunden ja suloisuuden. Kaupunki on jolsiki suuri, ivaan
kaita ja pitkänomainen. Kadut omat ahtahat, kartanot li-
mestä ja taiten ratctut; mnudan pnro juoksee, puhdistaen
ja jäähdyttäen, sen läpitse. Nablon asnjamet, joita luetaan
7 eli 8000:teen, pidetään ivielä, kuten Abimelctin aikanati
(Tnom. 9), rajnna, sotaisana ja ivallatonna mäkenä. He
suurentcleimat siitä, että patriarkka Jaakoppi, ostettuansa
"peltomurun," aseutui heidän sekaansa (1 Mos. 33: 19).
Tassa laaksossa Jaakopin pojat paimensilvat karjojansa, täällä
tapasi heidät loseppi, tullessaan isänsä käskystä alas He-
bronilta, ja täällä he möimät tämän lvihatun nncnnäkijän
Ismaeliittalaisille, jotta Meiivät hanen Innassansa Egyfttoon.
Neljä sataa mnotta seii jälleen toiivat sukukunnat kotia pa-
latessansa hanen lnnnsa isäinsä maahan ja "hautasilvat ha-
nen Sikemim, siihen pellon kappalcesen, jonka Jaakoppi osti
Sikemin isan, Hcmorin lapsilta sadalla penningillä; ja se
tuli losepin lasten perinnöksi" (Jos. 24: 32. loh. 4: 5). —

Puolen tumlin matkalla kaupungista itään päin näytetään
eras Turkin malliin rakennettu hautaivarjo losepin lepo-
sialta, jota Muhamctilaiset pitämät snnressa armossa.

lähellä sitä halvallaan muntama nähtäivästi itimanha
ja tallisarivoisampi paikka. Se on Jaakopin lähde, josta
Jaakopin sanotaan karjojansa juottaneen, ja onki luultaivasti
sama, jonka luona Kristus piti korkiamielisen, suloisen, jalon
ja ennustaivaisen puheensa Samarialaisen Maunon talissa
(loh. 4). Sen sun on peitetty isolla timcllä. "Lähde on
sywä" (v. Il), sillä se ulottun 105 jalkaa kallion pohjaan,
sisältäen "elämää Mettä," joka keiväällä kohoaa 15 jalkaan,
mutta kesällä useasti kuimcttuu. Seutuusa yleu ympäri so-
pii aimau tarkasti eivaukelistan kertomaan. Icsns ivaclsi
lerusalenlista Samarian tantta Galileaan (v. 3, 4); aiko-
muksensa johdatti häntä pitkin sitä iviljaivaa ketoa, jonka länsi-
pnolelta Sikemin ahdas notko aukenee. Tämän suussa ikään
on nyt Jaakopin lähde. Tässä Herra leivähti: sillä päiivä»
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mattansa oli jo puoleksi kulunut: "se oli liki kuudetta het-
keä," s. o. päimä oli puolessa, "ja hän oli matkasta lväsy-
nyt jaistni sentcihden lähteen päälle" (v. 6), "koska hänen ope-
tuslapsensa olitvat menneet," kaulana tiestänsä notkossa olemaan
"kaupunkiin ruokaa ostamaau" (v. 8). Lähellä lähdettä ko-
hotaikse Garitsim; siksi saattoiki Samarialaineu ivaiino, o-
soittaen sinne, sanoa tälle Juutalaiselle nlatknstajalle: "Mei-
dän isänlme owat tällä ivnorella kllmartaneet ja rukoilleet,
mutta te sanotte pitämän rukoiltaman Jerusalemissa;" kuhun
Wapahtaja ivastasi: "Waimo, usko minua, se aita tulee,
ettette tällä ivuorclla, eikä Jerusalemissa Isää rukoile. Se
hetki tulee, ja jo uyt ou, että totiset rukoilijat rukoilemat
Isää hengessä ja totuudessa" (v. 20, 21, 23). Idässä
leiviää kevon ylitse, jolla Sikemin notko aukenee, aaltomia
lylivöpettoja, joille Herra, nähdcssänsä opinhaluisen kansan
tulwallewan, saattoi osoittaa ennustuksen miehättämillä sa-
noilla: "Ettekö te sano: Mielä on neljä kuukautta ja elou
aika tulee? katso, minä sanon teille: nostakaat silmänne ylös
ja katsokaa! wainioiw; sillä ne oivat jo ivalkiat elonajatsi.
Ia joka niittää, hän saa palkan ja kokoo hedclnlän ijankaik-
kiseen elämään, etts kyliväjä ja niittäjä ynnä iloitsisiivat"
(v. 35, 36). Mitä Kristus silloin kylmi Samarialaisten
sydämiin, sen on Filippo niittänyt, koska "hän tuli Sama-
rian kaupunkiin ja saarnasi Kristuksesta, ja suuri ilo tuli
siiheu kaupunkiin" (Ap. Tck. 8: 5, 8).

ludea.
Sikemin tienoilla muorien toisella puolen tullaan Pa-

lestinan etelimpään maakuntaan, tällä pnolen Jordanin.
Tämä on ludea: laiviasti haarowa, sangen satoisa, mutta
enimmiteu ioiljelemätön ivuorimaa, joka Jerusalemin lnona
kohotaikse 2500 ja Hebronin luona lähes 3000 jalkaa me-
ren ylitse, ja on sillen oleiva korkchin koko luudan maassa.
Idässä on sen rajana Jordanin laakso ja Kuolleen meren



29

syivennc; länteen käsin alenee se heitelmissä, jotka loppuivat
Välimeren rannoilla, Karmel-ivnoren kulmasta aiua Gatsan
kaupuukiin asti, yli 40 tuunin käytämä. Näiden alankoin
pohjoispnoli on Saronin latia, eteläpuoli Sefelaan.
MolclNlnat lähestyivät toisiansa merikanpnnki Jaffan eli
lopen tykönä. Tästä miimcmainitusta kohdasta, länsimai-
den pyhissä matkustajain tawallisesta tuloivalkamasta, alamm-
e llyt loacllltksemme Indeassa.

Itse Joppe, muinoill ludcan ainoana lvalkamana, nh-
kca ja kansallis, on nylyänsä ailvan sltrkeali nälonen kylä,
jota puoliympyrässä seisoo 150 jalan korkuisen rannan kal-
lalla. Mutta ihana tilansa on sitä ainati makuuttaiva an-
saitnn nimensä oikendesta; sillä lafo Hebrean kielellä mer-
kitsee ''tannentta." Jaffalla on jotakin ylentäivää, juhlal-
lista, semmoinen tauvaansa ja sentnnsa ivärifekoitns, kum-
moista Harmoin laivataan. Silmä ajelee setä merellä, jota
on määrätön ja sinertämä, knili ylitsensä ääretön taiivahau
kaari, että Egypton aalvikon aivaroilla hietaiinmmilla, joi-
den näytelmä maan toisinaan missä milloinkin hämmenne-
tään eräältä kamelilta, joka lähestyy horjumassa laineliikun-
nassa: lnin myös niillä mihannoilla ja keltaisilla cpälillms-
tcli orailki-lviitojeu tlllvuilla, jolla yleu Yliipäri kaupnnkia
ahdistaloat, ja Mihdoin loitolla ludean sinisellä Muoren rin-
teellä. Kaikkien asnjanten ja matknstajain pnivilt, jotka ivil-
tastaivat näitä Polkuja, olvat silmään pistäivät ja eriskum-
inaiset. Täällä nähdään Jerikon ja Tibcrian beduiuia, kää-
rittyinä iväljään, malkoiseen millaivaivpaansa; Armenialaisia
pillissä, pnna- ja ivaltiajnoivaisissa nutuissansa; Inntalaisia
kaiten maailman ääriltä ja ihmissilmiin kaikenkalttaisissa pn-
ivuissa, tnlmettuina pitkästä parrastansa, ja itse halpundes-
sansaki peritystä, mieheioästä muodostansa: tämä kuninkaal-
linen, orjuuttansa ivastaan kamppailema sukukunta, jonka sil-
missä moi lnkea korkian tarkoituksensa muiston ja uskon,
peitettynä ulkonaisen nöyryyden ja tyytymäisyyden kaappnun.
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Täällä nähdään Tnrkkilaisia aagoja *) kopeasti ratsastawan
ohitse mustien orjain ja Arabialaisten saatossa; miheliäisiä
Greitan retlijöin perheklmtia Yhdessä istuen lyykistyneinä
kadun nurkassa ja puumaljoista uautticn riisiä eli keitettyä
ohraa, jota säästäen Maan maistellaan, etta emäs riittäisi
pyhään kaupunkiin asti. Wiela oudommin, knin ihmismuo-
don mouinaisnudesta, kummastun länsimaalainen Aasian kas-
wujen kauueudesta, jota, heti täuiä syiitiän kylän ulkopuo-
lella, aukeuee häueu silmäiusä eteeu. Kahden puolcu tietä
seuraa hauta alituiucu nietsä, sekoitcttil kaikeulaaluisilla itä-
maan hedelmäpuilla ja kuktapeusailla. Jasmiini-, myrtteni-
ja granaatti-aidat jakamat tämän metsän eripalstoihinsa, jotta
kastellaan tien wieritse ratettueu suihtutaiwojeu pisarteilla.
Kussakin tarhastossa halvaltaan antinainen suoja eli maja,
jossa perhekunnat miettämät kesän ja syksyn suloisimmat .vii-

kot. Kolme scimästä ja waatcpalancn on jo kyllä yhdelle
näistä mietkoisista perheknnnista, joilla ei ole sen suurem-
pia tarpeita. Naiset makaamat matoilla ja patjoilla näissä
amoimissa lellissä, miehet nltona sitrnna- eli granaattipuidcu
lehwätattcessa. Ntcluuat, pistasiat, wiikunat, laksiueljättä
erilaatua, warustawat heidäu arkipöytänsä halivalla kasivn-
rawinnolla: ''tuskinpa lisätään siihen wälistä kototaswuincn
karitsa, jonka he, kuten Raamatun aikana, teurastamat juh-
lapäiväksi."

Eräs hictcmcu waltatie, jota neljässä tltnnissa wie
Ramlaan kylään liki Inndan wnorta, polweilee 4—5 kyy-
närän korkuisten kaktushiloen wälitse, läpi Saronin latian.
Tämä awara laidun rnottii monta tarjalauinaa, liiatenti
lampaita, osittain tamallisia, osittain patsusaparoisia ja luppa-
torwasia. Kcwät-aitaua ou taina lakia miltei luntowiin i-
haua. Muutaman kuukauden se on ikäänkuin mahdotto-
man sunri peite mehnisata mihantaa, loistaen kultasien eris-
kummaisissa wäriwaiheissa. Tulpcmia, waltoisia ja punai-

') Aagat o>rat turkkilaistt päällysmiehet ja sota-päälliköt.
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sia ruusuja, waltoisia ja keltaisia lemmenkukkia, jopa kaikcn-
karivaisiaki höystyy itsestänsä ja istuttamattaki tällä knulni-
salla niihllla, joka on yrttitarha, istuttama ei ihmiskäden,
maan Jumalau! Niin michättämä on tämä kuktakoristus,
että Salomonin morsian Kortiassa Weisussa kehuu itses-
tänsä: "Minä olen Saronin kukkanen ja kukoistns laaksossa"
(2: 1)! Ia lesaia kuivailee suloista aikaa, joka tulema on:
"Korpi ja erämaa pitää iloitseman; sillä Libanonin tnnnia
annetaan hänelle, Karmclin ja Saronin tannistus" (35:1, 2).
Sytsypuolclla muotta muuttuu tämä lakia äärettömään. Tur-
kin ohraa rnnsahimmin kantamaan alaan. Mutta kasmut
tuiu oivat leikatut, ja paahtamat auringon säteet mihdoin
polttaneet koko tämän ruohomaailmau, uiiu suremalla silmällä
näet ainoasti alastoman, punertaman maanperän, josta ko-
hotaitse siellä täällä muudan talivealehtinen öljypnn tahi
jotn tcrepintti, jonka marjo ci hiemahda.

Jerusalem.
Namlaan taatse kulkee tie waan wähäsen matkaa ar-

mahan seudun läpitse, miedeu sitteu, tukalalta ja maaralli-
sena, ylös alas Inudan talttilvnoreen pitkin ahdasta ja mnt-
kimaa notkoa. Alussa uähdään näiden waaroin Mielä tas-
Maman ketokypreösiä, tnotsnwia kapriwuolioita ja pistämiä
peusaita, joissa sakaalit, kultasudet ja mnut pedot löytämät
tuttvallisen lymypaikam Mntta kuta etemmä joudutaan, sitä
saidemmaksi tnlce rnohokunta, sitä laidemmaksi ja timisem-
mäksi tie. Täällä näet maan tuhkaharmaita mäkiä, terämiä,
päälletytsin röytötyitä timiköntäleitä, orjantappuroita ja oh-
dakkeita mnoriloutkoin Malissa, ja koko sentu on surkeimman
häwityksen kuwa. Wihdoin ja waiwoin päästyä wiuneiselle
waaralle, aukenee matkustamallcn awarampi näky-ala. Idästä
ilmautuu wähitellen korkioita wuoria, yksinäisiä, erillisiä, pit-
känomaisia: ne owat Moabitan wuoret toisella puolen
Kuollutta merta. Lähemmällä tulee näkymiin eräs öljypuilla
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seppelöity kunnas: se on Öljy muori. Kohta sitten näkyy
korkeita tornia, kaisteroita tapulia, mahdottoman isoja kupu-
rakennuksia, laivioita muuria, jotka mähitclleu järjestyivät
matalamman muoren ylitse lciveueMäksi kanpnngiksi. Sillä
ei ole niitäkään jalontta, koreutta ja yläivyyttä ollaksensa
muita itäiuaau taupilulia mertillisenipi, ja tumminkin on
siinä jotakin Mcrratonta: eräs juhlallinm makaa-miclisyys,
eräs alakuloiueu, hailia sitloisuus on leioiuliyt scu ylitse, ja
ne liikuttamat sydämeu aiua kyyueleihitV: se ou Jerusalem,
maailmau kullluisin taupliliti, jouka Kristikmman joka lapsn-
kainen tuntee ja klmuioittaa ellncmmiu tiun isänmaansa ni-
meäkään, jonne koditon Israeliitta ikämöitsee, kuollatseusa
siellä, ja jolle itse Muhamctilaiucukaau ei tiedä muuta ni-
meä knin: el-kuds, s. o. pyhä.

Mitta kolmen ivuosituhannen mnistot cimätkö sitpistu
tähän kuivaan! ja mitä sydäutä särkeivää kieltä eimätkö puhu
nämä tnnnahat, nämä tiiuet, muurit ja tornit! Icrusalein
on manhempi Roomia, maailman mallitsiata; ja profetat
watuuttawat sitä Mastaisuudesta, joka ulottuu aikojcu ääriiu.
Tämäu Jumalan kaupuugiu alkuperä kätkeytyy itiliuliuaisiiu,
kunne itse tarukaan ci ennätä. — Abrahamin palatessa ja-
losta sotarettestänsä, jossa hän Pelasti Meljensa pojan Lotin,
ja Sodomin ja Gomorran Mangit Kedor Laouicrin kädestä,
toi hänelle "Meltisedct, Salemiu kuningas, leiman ja mii-
nan. Ia hän oli ylimmäisen pappi" (1 Mos. 14: 18).
Tama tapahtui tuhat muotta euuen tuiu Assaf, Daividin
aikumeu, lauloi: "luntala on tuttn lundassa; Salemissa
on hanen majansa, ja Sionissa hanen asumisensa" (Ps. 76:
2, 3). Koska Israel, losnan johdattaissa, walloitti Luwa-
tun maan, eimät he kuiniuiukaan woineet peräti ajaa Icbu-
sealaisia pois linnakaupuugista "lebusista, s. o. Jerusale-
mista" (Tuom. 19: 10); niin että kummauki kallsakunnan
täytyi wuosisatoja elää wäkinäisessä rauhassa keskenänsä (Jos.
15: 63). Mutta Dawid, päästyänsä luudan kuuiiltaaksi ja
hallittuansa Hebronissa puolikahdeksatta wuotta (1047 ennen
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Kristusta), piiritti Sionin linnan, jota jo silloin pidettiin
niin wahwasti marustettuua, että lebusealaiset iltamoiten
huusimat alas tälle jalolle sotasankarille: "Ei sinun pidä
tänne tuleman, ivaan sotiat ja ontuivat pitää sinun täältä
pois ajaman" (2 Sam. 5: 6). Mutta Damid Moitti lin-
nan, rakensi sinne itsellensä kuningaskartanon Libanonin
setripuista, kutsuen kaupungin nimeltänsä (2 Sam. 5: U).
Täällä liitonkin arkki, Hebrcalaistcn Pyhyys, wiimein saa-
mutti pysyiväisen säilyn, knlcttuansa 600 wuotta kansan ke-
ralla sekä erämaissa että sodassa (2 Sam. 6). Mitä uros
Damid ci jaksanut "sodan tähden, kun oli ympärillänsä" (t
Kun. 5: 3), sev lopetti Salomou, rauhanruhtiuas, rakeutaen
Herralle Morian ivuorellc temppelin (1 Kuu. s—B), Is-
raelin sutiltuntien yhteisen rukous- ja uhrihuoneen, jotakun-
nioitettiin, knten ei yksikään mun ole micla maailmassa kun-
nioitettu, uätymäisenä mnka takauksena kaikista Jumalan lu-
pauksista ajassa ja iankaikkisuudessa, sinä pyhänä huoneena,
tussa lumalau kumua itsenäisesti asui, siuä tulewaisena yh-
distys-paikkana, kussa kaikki kansat ja maltakunnat pitimät
kokoontuman Jumalaa palmelemaan (Ps. 87 ja 102). "Si-
onista antaa Jumala täydellisen kirkkauden paistaa," lauloi
Assaf (Ps. 50: 2), ja Korahin lapset, nämä papilliset temp-
peliiveisaajat, riemilitsimat: "kuinka ihanat oivat sinun asuin-
sias, Herra Sebaot! Miuuu sieluni ikämöitsee ja halajaa
Herran esikartanoihin; minun ruumiiui ja sieluui iloitsee elä-
mässä Jumalassa. Sillä lintn on huoneen löytänyt ja pääs-
tyinen pesänsä: sinnn alttaris, Herra Sebaot, minun Kunin-
kaani ja minun Jumalani!" Ps. 84: I—4).1 —4).

Mutta jo Salomouiu poika Rchabcam joudutti Malta-
kunnan ja pääkanpuukinsa moiman ja kunnian häiviämään.
Hänen pakko-Maltansa aikana hajosi Hcbrcan ivaltakunta kah-
teen osaan, luudau muta ja Israelin maltatuntaan, w.
975 e. Kr. Jumalattomat kuninkaat rakensimat alttaria epä-
jumalille siellä, kussa heidäu isänsä oliwat etsineetKorkchim-
man kasivoja; synti ja tapainturmelns pääsiwät Malloilleen.
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Jumalan seurakunnan hartaat wirret waikeniwat ja niiden
siaan kohosiwat profetain uhkaamat äänet: "lerllsalem taa-
tun ja luuda käy ylösalaisin, että heidän kielensä ja te-
konsa on Herraa ivastaan" (les. 3: 8). Wuonna 720 koh-
tasi tuomio Israelin maltatuntaa. Sen pääkaupunki levitet-
tiin Assyyrian kuninkaalta Salmanassarilta, joka wei kunin-
kaan ja kansan wankeuteen (2 Kun. 17: 6). Satakolme-
kymmentä kaksi wuotta jälemmä (588 e. Kr.) tapasi sama
onnettomuus luudauki maltatuntaa Vabclin kuninkaan Ne-
bukadnesarin tantta (2 Kun. 25:1), ja Jerusalemin ja temp-
pelin jäännöksillä istui Jeremias, surkutellen kaupunkien rnh-
tinata: 'Meidän päästämme on krunnn pudonnut: Woi nyt
meitä, että me niin olemma syntiä tehneet!'' (Wal. 5: 16).
Mutta kuten tuhlaaja poika hädästyneeuä wieraassa maassa
haikialla surkastnksclla ja katumuksella muisti isänsä huoneen,
siten herkesi myös pakolainen Israel Jumalaa unhottamasta,
niinkuin onnen päiminä, ja alkoi taasen rakastaa Herraa ja
hänen pyhää huouettansa: "Aabelin wirtain tykönä me is-
tuimme ja itkimme, kosta me Sionin muistimme. Mei-
dän kanteleemme me ripustimme pajuihin, jotta siellä oliwat.
Siellä he kästiwät meidän Meisata, jotta meitä wankeina
pitiwät, ja iloita meidän itkussamme: "Wcisatkaat meille
Sionin wirsiä." Kuinka me meisaisimme Herran weisun
wieraalla maalla? Jos minä unohdan sinua, Jerusalem,
niin olkoon minun oitia käteni unohdettu. Tarttukoon mi-
nun kieleni suuui lakeen, ellen minä sinua muista, ellen minä
tee Jerusalemia minun ylimmäiseksi ilokseni" (Ps. 137:1—6).

Kaksi kuudettakymmentä wuotta oli Jerusalem hyljätty
jäännöksinensä. Silloin häwitti Kyros, Persian ensimäinen
kuningas, Babylonin waltakunnan ja salli Juutalaisten pa-
lata kotiinsa (w. 536 e. Kr.). Se riemu -hetki joutui, ku-
waellcn kaikkia Jumalan pyhiä päästöhettiä, josta eräs maan-
pakolainen ennen on laulanut: "Koska Herra päästää Sio-
nin wangit, niin me olemme niinkuin unta nätewäisct. Sil-
loin meidän suumme naurulla täytetään ja meidän kielem-
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me on täynnä riemua. Silloin sanotaan pakanoissa: Herra
on suuria töitä hcidäu kohtaansa tehnyt" (Ps. 126: 1, 2).
Nom 50,000 henkeä palasi, Serubabeliu ja lesuan alla,
Palestinaan, ja he "tuliivat tokoou «nukuin yksi mies Jeru-
salemiin" (Esr. 3: 1), rakensiivat alttarin nudellcen ja pist-
ivät riemniten Lehtimajanjuhlaa. Seuraaivaua muotena las-
kuvat rakentajat nuden temppelilt perustukseu "ja kaikki kansa
huusi korkialla ääuellä, ja kiitti Herraa. Mutta moni wan-
hoista papeista ja leivitaista ja isäin päämiehistä, jotka ost-
ivat nähneet ensimäisen huoneen pernstuksellansa, niin myös
tämän huoneen heidän silmäinsä edessä, itkimät snnrella ää-
nellä" (Esr. 3: 11, 12). 9_oin sata Mnotta jälemmä
(444 e. Kr.) palasi Nchcmia, kuningas Artakserlsen juo-
malilaskia, Herransa »valtakirjalla, rakensi jälleen häwitetyt
muurit ja uudisti hajouuceu taupuugin. Kuinka monen mie-
lehen eimättö silloin johtuucet nämä sulolupaiset euuustussanat:
"Nouse, nouse Siou! pue siuuu mäkemyytcs päälles: kaunista
finnas jalosti, sinä pyhä kaupunki Jerusalem!" (les. 52:1).
Kumminki jäi kanpunti ja maa Mielä aina mierasten ival-
taan. Persialaisilta sen ivoitti Makedonian kuningas Alek-
sander, hanen jälestänsä Egypton luuinkaat, joilta se joutui
Syyriau tuuiugasten käsihin. Wielä terran saawutti Mak-
tabeeriu saukarisukll tulisissa tappeluissa wapaudeu pyhälle
maalle. Juudas tuli moittoriemulla Jerusalemiin ja puh-
disti, Syyrialaisten pakanallisella kauhistuksella saastntetnn,
pyhyyden (1 Mak. 4: 37—61).

Mutta Pompeio, kolme kuukautta sitä saarrettualtsa,
uosti jo muouua 64 euueu Kristusta häwitetyn kaupungin
ylitse Roomalaisen kotkan^). Krasso nlcnettcli w. 53 jul-
kialla ahnendella temppeli-aarretta, jonka Pompeio oli kun-
niallisesti heittänyt koskematta. Herodes, munkalainen Edo-
mista, tuli kamaluuden (m. 40), murhan ja Roomalais-
armon awulla >ludean kuuinkaaksi. Koreilewa ja turha-

') Kotkan kmvalla merkitty sotalippu.
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mielinen lannisti hän liiatcnti lernsalemia. Hän ryyhtyi
uudestaau rakentamaau temppeliä, piiritti sen mahdottoman
suurilla ncliknlmakiwillä ja toimitti mainiot pylivästäytäivät
pyhyyden ympärille. Sen knltaleivyilla silattu katto .välkkyi
auringon nousussa, kuiu tulcu leiiuu, ja sev marmoriseinät
luulsimat loitolle, kuiu lulniivuorct. Jerusalem, tämä itä-
maan lemmitty kaupunki, kohosi tuiu häihin koristettu morsian
ylkäänsä ivastaan — cli kuin teurastettaivatsi kaunistettu uhri.

Kristus tuli, ja hauessa piti kaitkieu lupausten Israe-
lin kansalle täytettämän: mutta tämä kansa hylkäsi Messi-
aansa ja sulki sydämensä siltä, joka tuli etsimään kadonnntta
lammasta ja päästämään lapsia orjuudesta totuuden tnnnolla.
"Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapat profctat ja kiivillä
surmaat ne, jotka sumu tykös lähetetyt oivat, kuinka usein
minä tahdoin koota sinuu lapscs, mustuin kana kokoo poikansa
siipeinsä alle? Ia ette tahtoneet. Jos siuäti tietäisit, niin
sinä ajattelisit tosin tällä siuuu ajallas, mitä sinun rauhaas
sopis. Mutta nyt ne oivat kätketyt sinuu silmäis edestä.
Sillä ne päimät pitää tuleman sinuu ylitses, että sinnn wi-
hollises saartamat sinun, ja ympäri piirittämä, sinun, ja ah-
distamat sinun joka kulmalta; ja maahan tasoittamat sinuu
ja ei jätä sinussa kimeä kimcu päälle; ettcs siuuu etsikkos
aitaa tuuteuut" (Matth. 23: 37. Luut. 19: 42—44). Ia
niinpä outi tapahtunut.

Kuusikymmentä ja tunsi wuotta meidän Vapahta-
jamme synnyttyä alkoi Juutalaisten turmiorunsas kapina,
ja syksyllä wuonna 70 kaiveli Rooman Keisarin poika pol-
tetnlla tantereella, kussa kaupuuki oli seiso.mt. Ihden
millionan ihmisiä oli miekka, nälkä ja rutto temman-
nut ueljän kuukauden saarranto-aikana. "Ikäänkuin katke-
rasti pilkatakscnsa niitä, jotka ostivat ostaneet Jumalan po-
jan kolmellakymmenellä hopiarahalla, pidettiin nom sata-
tnhatta Mantia kolmekymmenittäin kaupaksi kolmesta kymme-
nestä tenariasta." Israel hajotettiin ympäri koko maail-
maa. Tämän kansan historia, ynnä kuuluisa» muinaisuu-
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tensa, armorikkain lupauksiensa tanssa, tuli min muodoin
päätetyksi; sen surkiasta Minäytclmästä saanune wielä mai<
nita muutaman sanan.

Kolme lernsalemin tornia ja länsipuolinen waltamuuri
oli Maau heitettyuä jälellc Roomalaiseu Marustuswäen tv'etsi
ja todistajaksi tnleivaisille, kltinta lnjasti lillnoitettn se tau-
puisti oli, jonka Roomalainen urhoollisuus oli woittanut.
Wielä kerran kohosi se sorastaan, ehkä toisella nimellä ja
mieraalle Mallalle. Keisari Aclio Adriano rakensi nuden
kaupungin, asettaen siihen Roomalaisia asnkkaita, ja nimitti
sen itsestänsä ja Kapitolinmin Jupiterista: Aelia Kapito-
lina. Pakanalliset uhrit lewittiwät häiväistykseusä niillä
kohdin, kussa Herran temppeli oli kohonnut. Silloin puh-
kesi ilmituleen salaisuudessa jo kauivan kytenyt kapina. Eräs
wäärä Messias, Bar Kohba, manasi sorrettua kansaa tart-
tumaan aseihinsa ja riensi woitollifcsti Icrnsalemiin (132
j. Kr.). Kaikki wimmatuu sodali hirulut ja kauhistukset tul-
wiwat ouucttomait maatuliuau ylitse, tunneta walheprofeta
oli kaatunut, kapilla hillitty ja Palestina muuttunnt autioksi.
Tästälähden oli hengen haastella kaikille Juutalaisille kiel-
letty jalallansa astua tähäu ylpeään kaupunkiin. Sen hä-
witytsen ivuosipäiivänä Maan sallittiin heidän litiivuorilta sitä
katsella ja itkeä. Sen omaisuus oli Abrahamin lapsilta la-
douuut ja lliilt on se wielä tänäti päiivänä.

Pakanuuden käsistä otti nyt Kristikunta tämän pyhän
perinnön. Galilealaisten mninon halpana pidetty usko pe-
rehtyi lernsalemin muurien sisällä ja neljännen kerran nuo-
rentui Sionitar kirkkoin ja rnkoushuoucin loisteessa, joilla
ensimäincu Kristitty keisari Konstantino, hänen äitinsä He-
lena (M. 330) ja kaksi mnosisataa jälemmä keisari lusti-
niano hurskaudcu illuossa kaunisti Kristi sttllnan kehtoa ja
Lunastajan h antaa. Ikäänkuiu ihmiskunta olisi syntynyt
Jerusalemissa^) ja palajaisi sinne mieraasta maasta isänsä

') Kuten se onkin uuden syntymisen kautta Kristuksessa.
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huoneesen, niin nähtiin nyt matkustajia yhä karttuivissa
joukoissa kaiken maailman ääriltä kokoontuman kunnioittamaan
näitä pyhiä paikkoja, ja korkiammassa mitassa ja merkityk-
sessä, kuin mnulloin koskaan, täytettiin Psalmin sanat: "Je-
rusalem on ratettu kaupungiksi, johonka on tulemineu kokoon;
että snknkunuat astuisimat siuue ylös kiittämään Herran ni-
meä. Toiwottakaat Jerusalemille rauhaa: he meuestytööt,
jotka sinua rakastamat" (Pf. 122: 3, 4, 6).

Mutta wuol.ua 614 se woitettiiu wäkiryunäköllä ja
poltettiin Persian kuninkaaltaKosrocelta. Neljätoista muotta
jäleinmä Greikan keisari Heraklio sen pelasti Soroasterin *)
opetuslapsen ivallasta, mutta jo w. 637 se lankesi kalihivi
Omarin kautta Muhametilaisten käsiiu. Kristittyin retkiöin
kyyneleet ja malituksct polttiwat kuitenti kuin raskas ivelka
Europan kansoiu sydämissä: lerusalemiu wapailttamilleu oli uyt
kahden wuosisadan tärkehin miete, kristilliseu ritarikimnau jalo-
hin wehke. Kesäkuun 15 Pciiwänä w. 1099 istutti Gotfrid
Bnillonista ristin sotalipun, rynnäten pyhän linnan harjalle.
Mutta kahdeksankymmentä jakahdeksan muotta sittemmin eipä
Egyptolainen Saladin länsimaiden uroksista tamauuut sitä
miestä, joka jälleen olisi temmannut moitetun kaupungin hä-
nen wäkewistä käsistänsä. Ia alkaen muodesta 1244 wal-
litsee ihan estämättä Muhametilaiuen puolitun^) Kristi-
kunnan cmäkaupungin Ylitse.

Ken taitaisi lukea kaikki ne kyyneleet, jotka oivat itket-
tynä tämän paikan ylitse; ken inahtaisi sanoa, kuinka paljon
merta on ivuotauut tämäu tantereeu kiiville ja kuinka monta
tulilaiuetta wierinyt näiden kunnasten päällitse! Lukematto-
mat kerrat mäkisen otettu, hämitetty, uudesta ratettu ja taa-
scu hämitetty, seisoo tämä kaupunki sittcki Mielä, ollen Nlllka
pcrustettn iankaikkisille ivnorille. Kaikki muinaisuuden ja
jälkisyyden kansat, jotka oivat taistelleet maailman mallasta,

') Persian uskon säätäjä.
") Muhamctilaistm puolikuulla merkitty sotalippu.
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owat polkeneet tämänki jaltainsa alla; ja kumminkin on Je-
rusalem woittauut kaiken maailman sydämen, pitäen kansat
sidottuina näkymättömillä kahleilla: "He owat useiu miuua
ahdistaueet hamasta minun nuoruudestani; kyntäjät oivat
minun selkäni päällä kyntäneet ja matonsa pitkäksi wetäneet,
mutta ei he minua Moittaneet" (Ps. 129: 2, 3).

Enucu tuin astumme pyhän kanpungin sisään, luokaam-
me wielä muutama silmäys sen tilalle ja litiseuduille. "Je-
rusalemin ympäri owat wuoret" (Ps. 125: 2) ja itse kau-
punki seisoo kapealla muorenkulmalla, joka pohjoisessa liittyy
Eframin muoreen. Tällä ivuoren kulmalla kohoaa neljä kun-
nasta, kaksittain, ja ihan wieretytsin: likin muka Akra luo-
teessa, sen ohella Sion lounassa; toisella puolen Betseta
koissa ja simullausa Mor iah taatossa. Viimemainittu
on Atra kunuahan wastapäätä ja päättyy etelässä Sionin
rinnallisella heitelmällä, nimeltä Ofel. — Kolmialta piiri-
tetään tämä neljän kunnahan kaupunki ättisywiltä laaksoilta,
lännessä Gihonin, etelässä Hinnomin, idässä losafatin
laaksolta; ainoastaan pohjoispuoli on tämmöistä luonnon
linnoitusta mailla, koska täältä käsin wiettäwä mäkinen maa
ja lakea pitkänomainen maara sattumat ihan muuriin. Näistä
Jerusalemin järkähtämättömistä lnonnon rajoista on helpon
nähtäwä, kaupungin paikan wielä tänäki päiwänä olewan sa-
mall, kuin muosituhansia sitten. Lawentensa nyt on tosin
puolta wähempi, sentähden, että Kristuksen aikana sekä poh-
joispuoli kaupunkia ulottui paljoa etemmä äskenmainittuin
wuorilatiain Ylitse, että myöskin wastapuolisen Sionin koko
selänne (joka nyt on enimmäksi ulkopuolella) ja Ofelin kun-
nas ja molempien Malinen Millo, Juusto-laakso (Tyropoion)
oliwat sisälläpuolen kaupunkia. Wanhan Jerusalemin ym-
pärys oli Saksan peninkulma; nykyisen 1^ tnnnin täytämä.

Muudan melkeä, noin 40 jalan karkuinen ja 3—4 ja-
lan paksuinen muuri käy ympäri kaupunkia, polweillcn soran
ja jäännösten ylitse. Se on 300 wuotta sitten, suttani Sulei-
manin käskystä, rakennettu, parahite wanhemman, wieläpä
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wanhimmankin ympärysmuurin isoista lohkareista. Alapuo-
lin on se warnstettu rintaivarjolla, jonne sisäpuolelta paikka-
paikoiu käy portailla uousemiucu, ja ivälittäilt iviclä päällys-
tetty nclikullnaisilla, mnnria kolmasti korkeammilla, tornilla.
Neljästä portista päästään ulos neljähän ensiluntaan: toiset
oivat aita ajasta snljcttuua käymättömiksi. Niin kutsutuu
kultaportinti, jonka läpitse, tarinan luulosta, meidän Vapah-
tajamme Palmnsuununtaina olisi astuuut kaupulltiin, omat
Turkkilaiset tukeunect kiinni, siksi, että eräs ivanha cmlustus
on kululla heissä, muutaman Kristityn kuninkaan pitämän
jonakuna perjantaina käymän läpi tämän portin lopettamaan
heidän Maltansa. "Jerusalem, jota uyt ou, ou lastensa
kanssa orjana' (Gal. 4: 25). Tämmöisenä p. Paawali ta-
pasi Pyhän taupnngiu, tämmöisenä löydämme sen ivieläki.
Jo ulkopuolinkin se näyttää silmälle niinkuut ivierahilta ival-
littuna. Ihan likellä retkiöiu porttia, johou Jaffasta päin
on tultawa, Sioni wuoren länsikunnahalla, kohoowat itse pesä-
linnan korkiat mliurit, uiin tntsuttu Pisanilinna, joiden
Mallinnurtista Turttilaistcli tykit altkascivat suunsa. Ilpiästi
nousee keskeltä pakkowallau liunaa Da midi n torni, katsel-
len kaupuukia ivaroivasti joka haaralle. Tälltäu tornin pe-
rustus, mahdottomau palsnista toisiinsa lujasti liitetyistä
nelitulmakiivistä, ou epäilemättä kuuluma siihen mainioon
hippikoon, heivoisporttiin (2 Aik. 23: 15), joka samoin kuin
kaksi muutaki porttia ja läusimuuri, lerusaleinin hämityksessä
Tiitolta säästettiin.

Jerusalemin sisäpuoli.

Me astumme uyt kaupungin sisään. Kartanot oivat
limestä eli saivesta, cnimmiten matalat ja wähäpätöiset, ris-
tikto-ikknnoilla ja tasaisilla katoilla, joiden keskeltä pieni ym-
pyräkupu taMallisesti kohoaa. Kadut oivat ahtaat ja sään-
nöttömät, paikka-paikoin Maan kiwetetyt, tomuiset ja peitetyt
Miereivällä somerolla; enimmät tnmminki, miettäivyytensä suh-
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teen puhtaammat, tuiu mikä itämaiden kaupunkiloissa tawal-
lincn on. Ihdestä kartauoriivistä toiseen wedetyt esiriiput
auringon hellettä ivastaan, syntiä hiljaisuus, ivirkeydcn ja
liikunnon puute tekemät tämän kaupungin kolkoksi asninsiaksi.
Vanhan Jerusalemin jaloudesta, sen temppelien, kiwihuo-
ncin ja linnojen komeudesta, seu kuuiukaalliöteu puutarhastojen
ihauundcsta ci ole niin annaakaan jälcllä. Itsiu muinaiset
mäet ja laaksotkin, joiden entisiä paikkoja nyt ci cnään tummia-
kaan, oivat Mänkuiu tadouncct; häivitysmimma on ne kaikki
tasoittanut; wuosituhauf.ua koottu sora ou ne peittänyt. Kaikki
nykyisen Icrusalemiu kartouot oivat alkupcrääusä ivaau Kris-
tillisiä cli 3Nuhamctilaisia. l

Icrusalcmissa^ou iloin 17,000 asukasta, jaettuna nel-
jään kaupungin osaan. Luoteessa ou Kristittyni korttien,
etelässä Armeuialaistcu ja Juutalaisten, ja kaikki muut pai-
kat oivat Muhamctilaisct ottaneet asunnoiksensa.

Eusinmainitnssa kaupungin osassa on paaivilaincn Ran-
siskani-luostari, Greitkalaisten luostari ja Pyhän haudan
kirkko. Tämä merkillisin ja enin ylistetty kaikista Kristikun-
nan kirkoista seisoo Akran harjalla, ja on aivara, moniker-
tainen rakcnnns^Bysanton' kaaivaan, jonka ulkopuoli, ehkä
säännötön kyllä, on tummiuti sulou ja hartauden .vaikuttama.
Sen pääsuunta on lännestä itään. Ainoa kuljettawa, komea
iso-portti aukenee eteläpuolella. Sen lähellä seisoo puoli-
rapistuuut kellotapuli, jota ci käytetä. Ia mitäpä tuo siitä
hyötyisi, jos miclä saisiti ivasti-tielen, koska pyhän kaupun-
gin harjalta ci kenkään muu^saa äänuähtää, kuiu ainoasti
Turkkilaisten rutousjulistaja. Naha-waihettajain pöytiä ei
puutu nytkään temppeli:, esipihassa, joilla sekä omat, että
wieraatki kauppiaat tarjoowat matkustajille rukous-nauhoja,
ristikuwia. Pyhän haudan mnkaillutsia, tehtyjä öljypuusta eli
perlcmmtista, samate lasitaivaroita Hebronista, rannerenkaita
ja muita muistohempuja. Kaksi Turkkilaista wartiaa, mieli-
hyivin istuen patjoillansa portinsnussa, juoden kahwia ja tu-
pakoiden pitkistä piipuistansa, kantawat ylös pääsö-rahan.
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Ainoastaan Muhamctilaiset lasketaan maksutta, ja lirkto pi-
detään Maan määrätyillä ajoilla awoinna.

Sisälle päästyä ollaan nyt eräässä soikiassa etuhuo-
ucessa, josta oikialle päiu kahdeksallatoista astuimclla uous-
taau Kalmarian kammioon tahi rukoushuoucescu. Golgatau
kallio on yleensä silattu marmorilla; itse kalliossa, ristipaikan
alla, on tasaisilla tantereella eräs onclma, nimeltä cwaukc-
lista Johanneksen rukoushuoue, jonka suulla löytyimät mui-
noin Jerusalemin cnsimäisten Kristittyin kuningasten handat,
Gotfridin uluka Bulliouista ja Baldnini cnsiuläisen. Nämä
haudat arvattiin kaupullgilt otcttaissa Karismialaistcn Milli-
parmilta M. 1244, ja stiut mätcttiiu ulos poltettawitsi. Mei-
dän wuosisadau Kristityille Greiktalaisillc oli suotuna tnle-
ivaisille säilyttää näiden länsimaan urosten hautakirjoitukset.
Kummmki näyttämät wiclä paamilaisct Kristityt sakastissaan
"Pyhän haudan Martian" mictail ja kallyukset. Etelä por-
tin .vastapäätä on Greitkalaisten komea kuorti, ollen koko
tirton keskin ja arwoisin osa. Oikialle kädelle itäpäässä liit-
tyy tähän Mmanha, puoleksi maaualaiueu pyhän Helenan cli
ristilöydännön rutoustanllnio, joksi sitä myös sanotaan. Va-
semmalla sitä Mastoin s. o. länsipuolella ivicpi kolme ristitto-
owca Greilkalaistcn kuorrista Pyhäu haudcm tirtkoou. Taula
on 50:nen jalan korkuiuen ja 70:ueu jalau leivyiueu ympyrä.
Kaksi pyliväskäytäivää toineu toisensa päällä juoksee pitkiu
pyöreitä seiniä. Mtscnsä kaartclcitsc jalo lyijykupu laajalla
lati-aukeemalla, jonka läpitse päimä säteilee erin ihanasti
sisään. Pysty-suoraan sen alla ympyrän keskellä seisoo Pyhä
hauta, niiutuiu picnonen kirkko suurcmmau sisässä. Se on
rukoushuoueen näköiucn, tchtyllä Bysanton malliin. Mui-
naisten luutalaishautoin mukaan 01l sen sisässä kaksi liitu-
tallioou hakattua ja marmorilla silattua ctuhuouctta. Mata-
lan owen lautta tullaau nyt erääsen kalliilla peitteellä mcr-
hottunn huoneesen, nimeltä enkelin rukouskammio, josta mii-
nlcin joudutaan ahtaasen ruumiskammioon. Täällä peittää
suuri, halkinainen marmorilcivy erään seinäkomeron pohjan:
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sen wieressä on alttari, jolla seisoo wiisikymmentä erinkalliSta
yhä palamaa lamppua.

Tämä ou nyt se paikka, jota puolentoista muosituhan-
nen kuluttua oli moncu ntillivnan niin hartaasti etsitty ja
ikäwöity maali, ja jota omistaakscusa itä- ja länsimaa on

waihcttclcwissa sodan reitissä 200 wuotta keskellänsä kamp-
pailleet. Kolo maan piirillä ei ole toista sitä paikkaa, joka
lukemattomille ihmis-sieluille, aikakausien ja kansaknntien on-
nelle, maailman nykyisille tilastolle ja yleiselle siwistykselle
olisi ollut cli woifi olla uiin kalliista ja syivästä merkityk-
sistä, kuut tämä tyhjä hauta.

Toiucu kysymys on tosin, jos tämä hauta on se sama,
johon meidän Herramme ruumis laskcttiiu, ja jos lähim-
mäinen Kalivarian muori tosiaautiu on muinoinen Golgala.

Knssa Pyhän haudan kirkko nykyänsä seisoo, siinä sei-
soi muinoin eräs Bcncrin (kauncndcn nais-jumalan) temp-
peli, rakettn siihen aikaan cli sittemmin, knin Hadriano Man-

han Jerusalemin siaan rakensi Aelia Kapitolinan. Ensimäi-
nen kristitty keisari, Konstantin» puratti tämän pakanallisen
rakennuksen, ja asetti sen sialle Kristityn kirkon. Poispera-
tessa lnulta-täytcttä, jota paikau luonnollinen epätasaisuus
oli waatiuut, mainittua temppeliä rateutacssa, löydettiin sen
alla eräs rotkonmoinen hauta. Tässä tunucttiin se aiua tä-
hänasti "lempojen juonista ja kamaluudesta unhotuksiin ja
tietämättömiin kätketty paikka," joka oli nähnyt Lunastajan
kuolemattomuuden Moitto-riemuu; ja siinä aiwan lähellä pal-
jastetussa wuori- kumpareessa tawattiiu lesukseu Kristuksen

kärsimisen ja kuoleman todistaja. Molemmat nämä paikat
oivat, jos kohta ci nykyisen muotonsa, kuitcnki tilansa puo-
lesta ihan ne samat, joita alati ollaan niiden nimellä kun-
nioitettu. Mutta tässä waikenewat kaikki historialliset todis-
tukset, ciivättä ulotu taammaksi tätä aikaa.

Erästä kolmen sadau muotista kullusanomaa, jola, äl-
läin Kristuksesta, aina Konstantinoon asti, olisi Kristikun-
nan muistossa tarkasti säilyttänyt tämän paikan, niinkuin
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Herran kärsimisen tilana ja leposiana, ci saada toteen, eitä
se Jerusalemin ja Kristin kirkon sen aikuisten maihciu alla
juuri woinnttaan olla mahdollista. Moniahta wuositymmen
Kristuksin taimaascn astumisen jälkeen lernsalem tasoitet-
tiin tannerta myöten ja sen asukkaat hajoitcttiiu ympäri
maita, maistereita. Ilman sitä oliwat siihen aitaan Jeru-
salemissa afinvaiset Kristityt, mnistacn Mestarinsa ivaroi-
tusta (Lnnk. 21: 20, 21), jo miimeiscn tapinasodan alnssa
metäyucct tästä uhatusta kaupungista mähäiseen Jordanin
iläpnolisccn Pello nimisien kaupuutiin, labotiu jocu liioua.
Golgata» tilasta ciivät ole eivaugclistat heittäucet niin Nii-
täkään marinaa osotctta; apostolicnki puheet ja lähetyskirjat
elivät siitä ivähintätaän mainitse. Vieläpä koto apostolein
ilmoitns uudesta elämästä tarkoitti Maan lumalau palme-
luksen siirtäniistä pyhäin huonein ja pyhäin aikojen ulkomuo-
dosta ihmisen sydämeen rakcttuun temppeliin, ylcntääkscnsä
niinmuodoin henkeä ja sydäntä ivalmistamaan sitä Kuvat-
tua aikaa, jolloiu Isää ei pidä rukoiltamau ei Garitsimilla,
eikä muilla muorilla, eitä Jerusalemissa, ivaan hengessä ja
totuudessa (loh. 4: 20—23). Kaikki tämä tekisi tultusano-
mat Golgatasta ja Pyhästä haudasta epämarmatsi, jos sem-
moisia euucn Koustautiuoa Miclä olisi kuilluilutki, ja hauen
aikuisensa niitä noudattaen olisiivat löytäncetki tämän miclä
silloin niin armossa pidetyn paikan. Jos siis ivaaditaan
tyydyttäwäistä todistusta tämän paikan alku-pcräifyydestä,
niin tunnustamme sillä ci oleman mitataan historiallista
perustusta.

Sitä Mastoin, asian nykyisin tutkittua, ei käy tästäläh-
den kieltäminen tämän alkuperäisen sanoman oleman mah-
dollisen. Emankeliumit osoittawat Golgatan olleen sen pai-
kan, johonka mentiin ulos taupuugista (loh. 19:17. Matth.
27: 32). Kristus ou, kuten se jo itsestänsä on lunltaiva,
"kärsinyt ulkona portista'' (Hebr. 13: 12). Se oli seutu,
joka ei woiuut olla limu asuttu, mutta jossa paljou kansaa
läivi ohitse 27: 39. Mark. 15: 29). Hauta oli
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likeltä ristiiunaulinto-paikkaa (loh. 19: 41), ja ivarmaau
ulkona kaupungistaki; sillä luutalaiueu tapa ci salliuut muita
kulu kuuiukaita kaupuugissa haudattaa. Kristuksin hauta oli
yrttitarhassa (loh. 19: 41) ja kallioou hakattu (Matth.
27: b0). Tuttistelleu uyt väitä osottcita ja hautakirtou ny-
kyistä paikkaa, on keksityistä mnuricu jätistä aiivau uykyjään
toteen näytetty, tämän paikan Kristuksen aitana tosiaausa ol-
leen Jerusalemin niinkutsutnlta toiselta eli pohjoismuurilta
eroitctun ivarsiuaiscsta kaupungista, ja tnuluucen uutccu kau-
puukiin, joka myös kymmcueu wuotta Kristlilscu kuoltua He-
rodes Agripalta tuli mnurilla suljetuksi. Viäili on Maikein
mutka oikaistulta, joka jo sata wuotta sitten on kieltänyt Py-
hän haudan oleman saman kuin Kristuksen oikea hauta.
Paitsi sitä sopii likiscudun muukin omituisnns täydesti eivcm-
kclistojcn osotteihin. "Pyhän haudan kirkko," sanoo muudan
matkustaja, "seisoo perustuksella, joka Kristuksen ristiinnau-
litsemisin aikana, anvan luultaivaöti oli eräs lauteesta pis-
tämä kallio, joka itään päin tohottihe lähimmästenkaupungin
osien ylitse. Sen naapurissa ostivat ne yrttitarhat, jotta
pohjoismunrin portille antoiivat nimensä Gennät. Koko tämä
seutu oli Jerusalemin saarranto-aitana iviclä harwasti asuttu.
Haittoja on näillä paikoin löytynyt; niistä myös ylimmäis-
papin Johanneksen hauta. Jääuuöksiä muinoisista Muori-
haudoista tamataan miclä, yksilt Pyhän haudan tirkossaki.
Impyrän länsiseinässä, joka piirittää ja kaartaa haudan, on
omi, joka saattaa pienosien rukouskammioon, ja siitä wie
taasen pieni oivi ahtaasen kammioon, jossa tuskin woi suo-
raua seista ja johollka korkeiutaan kolme henkeä mahtuu. Itä-
puolinen seinä on ympyrän seinä; toiselta puolen kohtaa luon-
nollinen kallio, ja siinä on miclä nytkin hautakomeroja, jotka
kaimaiivat waatasuorasti tallioseinään. Niiden pohjalta menee
haudan suita pystysuoraan alas. Nämä haudat kutsutaan yh-
teisellä nimellä Nikodemuksen ja Josefin Arimatiasta haudoiksi.
Lappeat wuoren seinään hakatut hautatomerot oivat ihan niiden
näköiset, joita tawataan paljon Jerusalemin ympäreiscssä
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Nekropolissa (kuolema- eli hauta-kaupungissa). Epäilemättä
näyttää täällä olleen sekä mninais-aikninen muori-hauta am-
mon ennen hauta-tirkou rakettua, että manha Illutalais-
hauta euuen sitä aikaa, kuin Jerusalem hämitettiiu Nooilia-
laisilta." — Varoma ja ivilpitöiu tuomari tässä asiassa sa-
uouce sentähden näin: Historia ei päätä kysymystä Pyhän
haudan todellisuudesta, luutta paikat näyttämät sen myön-
nyttämän

Kristikunta ci ole ikänään silmistänsä heittänyt sitä
aikanansa kauniimpaa temppeliä, jonka Konstantiuo muonna
335 rakensi tälle pyhitetylle paikalle ja sen ympärille, ivaan
pitänyt siitä Maarin kaikissa Machoissansa, niinkuin mninai-
snudcu kalliimmasta perinnöstä. Persialaisten ivuonnna 614
walloittaissa Jerusalemia, paloi Konstantinon kirkko tuhaksi.
Sitä uudestansa järin huolimattomasti rakcttaissa tehtiin
luonnollinen hantakallio majan-mukaiseksi rukoushuoneeksi, ja
sen ympärille iso, pyöreä kirkko. Tämä toinen kirkko häivi-
tettiin noin mnonna 10l0:n paikoilla Egyptolaisen Kalifin,
Drnsilais-profetan, Hakemin käskystä, jolloin armattawasti
tämäli kalliolnaja lnurrettiiu. Kahdctfan neljättäkyinmentä
mnotta jälemmä uudistcttiill hautakirkko iviclä kerrau ja ra-
kettiin luultaivasti silloin se kappcliki, jota nyt pidetään alku-
peräisenä hautaua. Nistirctkiät löysiivät saman Muosisadan
lopulla tämän rakennuksen semmoisena kvin se muonna 1048
oli lopetettu: ympyriäiscu muta kirkon awouaisella kumulla
itse haudan ylitse, ja pienen, yksinäisen, erillänsä seisoman
rukoushuoneen Kalivarian kalliolla, jossaKonstantinon komea
basilika (keisarin kartano) ennen oli seisonut. Kristittyjen ku-
ningasten Jerusalemia Mallitessa, yhdistcttiiu molemmat nämä
rakennukset ynnä mniden -ikinaisten Pyhien huonein kanssa
yhdeksi ainoaksi ylewäksi temppeliksi. Vuouua 1808 häivitet-

') Eräs Ruotsalainen Jerusalemin käwiä, tuomio- rowasti Lid-
man, sanoi kotia tultuansa: "Astuttua Pyhän haudan sisälle katoaa
kaikki epäilys."
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tiin tämä temppeli, piammittain kotonansa Armenialaisten
rnkonskammiosta alkaneessa tulipalossa, ja korjattiin taa-
sen entiseellsä, enimmiten Grcikan seilrakunnan klistannolla.
Miluriiisa ja eriuomattmn alkllmuotoilsa owat Mielä ne sa-
mat, joita jo kahdennestatoista Muosisadasta asti ollaan
ihmetelty tässä kristillisen rakelinus-taidon somassa ja omi-
tuisessa teoksessa. Greitkalaiset, Roomalaiset, Armenialaiset
ja Koptilaiset Kristityt käymät suosiollisesti tässä snnressa,
yhteisessä kirkossa, Maikka he muutoin elämät kcskcuänsä kar-
saassa kateudessa, mihassa ja mainossa. Joka suureua juh-
lalta tapahtuu täällä paljou pahcuilllsta ja törkeätä Mäki-
maltaa, johon eri-uskolaistcn lestiiläiucu ivaiuo tällä pyhiin-
päuä pidetyllä paikalla puhkeaa ulos ja saattaa hartaan sy-
dämen epäilykseen, jos maailma» Sowittajan weri lienee-
kään täällä ivuotannt, eli jos he tosiaautiu uskoneivat hänen
päällensä!

Itään käsin hautakirlosta alkaa suruntic (latinaksi
>i» lhlloro^l,), eräs jyrkästi iviettäivä, ahdas katu, sellainen
kuiu se katu wariuaau oliki, jota myöten meidän Vapahta-
jamme kautoi ristinsä tnomiopaikalta Golgataan. Munkkien
tarillat oivat tässä inhottamalla ma'nttomimdclla jota erityi-
selle tärsintöhistorian sattumalle osoittaneet sänlillcen mää-
rätyn paikkansa. Sillä tmuoin näytetään hautakirtossa Kris-
tuksin manlihuouc ja se reikä, kuhun ristiusä istutettiin, ja
sen alla Adamin haula, jossa mielä muka löydcttiiu hälleli
pääkallonsa, ja Mielä scti paikka, missä heitettiin arpaa Her-
ran maatteista, ja se kiwi, jonka päällä häntä woideltiin,
niinikään seki, jolla ylösnousemisen enkeli istui. Vieläpä
osoittamat he sormellansa kaarelle, kussa Pilato asetti Kris-
tnksen kansan eteen, ja jolla on niini: katso ihminen! ja sin-
ncki kohden, kussa Maaria taintui uähdcssä poikansa; samatc,
kussa Herra raukesi ristikuoruiausa alla ja .vaipui mnnria
masten, jossa Mielä muka ou iuerkki olkapäästciusä uähtäivä.
Tietäänpä ivarmasti, missä Kristns sanoi Icrnsalemiit Mal-
möille: "Elkäät itkekö!" ja missä pyhä Veronika hnntnhunsa
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paiuoi hauen hiestä ja Merestä Muotaivam tasivoinsa kuivan.
Rikkaan miehelt, ja kurjan, .vertauksesta tutuu Latsaruksen
huone on myös näytteellä, ja päättäksemme ulkonäöstä, asui
toiueu yhtä HYMästi ja huouosti knin toinenki. Mutta tätä
on jo tyllä ja ylen kyllä! Me heitämme uämä surkeat epä-
jumalisen hurskauden ja munkkien kamaluuden osottcet, joita
pyhä kaupunki ja sen ympäristö sitten.viidennentoista ivuosi-
sadau oivat täyuuäusä.

Surun tie saattaapi Kristittyjen kaupuuki-osasta Mu-
hametilaistcn asnnnoille. Siellä se tnlkec Tnrttilaislen pää-
miehen kartanon simnitse, joka nytyäänsä käytetään maan ka-
sarmina. Tämä tartcmo sisältää osaksi loistaman Antonion
linnan paikan, jossa Krist. is seisoi Pilaton edessä, ja jossa
Apostoli sittemmin istui ivaukiua.

Eteläpuolella päämiehen kartanoa on Temppeli-ivnori,
knuluisa Moriah, Muhametilaisilta uilllitctty «l Harani t>»

Bherik cli "jalo pyhistö." Tämä ariooisa tila ynnä sen
koreat moskeat*) täyttää noin neljänneksen nykyistä taupnn-
tia. Ainoasti Muhametilaisteu sallitaan siellä käydä; iuiltta
sen Moi, kmnminti päämiehen kartanon lappealta katolta, y-
leciisä hyivin nähdä. Eräs nelikulmanen, pylmäskäytäivillä
saarrettu piha, itä- ja eteläpuolin suljetin kaupuiikimumilta,
muodostaa ihauau lystäilö-alan, jossa Milisce temppelissä
talviöitä, iiiuita naisia ja joukottani leikitseiviä lapsia. Kes-
kimpänä kohoaa korkia Omar moökea, eteläänpäin moskea cl
Aksa; molempien wälitlä, silljettllna oranki- ja kypressi-pcn-
saihin, on moinen iso marmori-allas lähde-mettä, joka ivic-
hättää juoniaan ja pyhään pesintään. Ensinmaiuittu mos-
kea, kalifi Omariu eriskllinmaineii teos (637) seisoo marmori-
jalustalla, johou noustaan kahdeksalla astuiuportaalla. Itse
rakcuuus on 67 jalkaa korkea kahdeksanknlmio liki yhtä kor-
keilla ikkuuoilla, ja sen ylitse on kaarrecttu karmis lyijyknpu,
jouka kukkula lautaa yleuympäri liälyiväu Turkkilaisen puoli-

') Moskeat owat Muhametilaiset rukoushuoneet.
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kiliin lipun. Ulkomuurilla uähdään .viheriän liilnivia, taiten
sommitcltnja timitoristltksia ja näiden ympärillä siniselläpoh-
jalla monta Koraanin (Muhamctilaisteu Raamatun) talisetta
knltapunstawilla. Sisässä on aiivan kuivau alla "Paratiisin
kallio" (es Slitra), josta itse moslean uiiniki Kubbct es
Sutra, s. o. lalliou kupu, ou otettii. Ainoastaau skabaan
liivi Melassa ivoittaa, Mnhainetilaisten luulosta, täuiäu py-
histön, hartautta herättämässä arioossa, sillä tämän päällä,
hokemat he, on Jaakopin pää uojauuut, uähdcssäusä taiivas-
portaau, ja profeta Mllhametiu jalka scisouut, lähtiessänsä
taiivaasen. Paljainjaloiu astuivat rutoiliat tähän tcinppcliin,
jonnelikeltä ja tankaa sitä nuttcrammin käydään, tuta lujemmin
se usko ou juurtuuut, alkuansa kenties Salomonin ivihtimäru-
toukscsta (1 Kliu. 8: 30—50), että, uuta täällä rukoillaan,
se tulee tuulluksi. Sentähden onti Kristittyjen ja Juuta-
laisten tännepääsö hengen haastolla kielletty, sillä peljätään
heidän rlltoilcivan lernsalemin ja sen temppelit, takasi-
saantia.

Ei yksikään toiucn paikka lernsalemissa ole rajncn hä-
ivitysten ja nndistltksien alla niin silminnähtämästi ivarjel-
lnt alkuperäistä muotoansa ja ensitarkoitustansa, kuin tämä
ihmiskädellä raiivittu Monaan Muorifelänne. Kolmen muofi-
tuhauucil killuessa ci ole yksikään pyhää maata .vallitsema
kansa laiminlyönyt tälle ivnorclle rakentaa Jumalallensa kau-
niin huomen, moittopatsaan uskollensa. Tässä seisoi Salo-
monin, sitten Serubabclin rakeutama Herran huone, sittem-
min Hcrotcen tekemät pylivässalit, joissa Jesus kakstoista-
muotiseua unhohti Manhempansa ja kotiinsa lähdön, joissa
aikaa Moittacn hänen lumalanivoimaiuen sanansa kuului ja
hauen lähettiläisensä ja todistajansa niidellensä julistimat
"kaikki tämäli eläillän sanat" (Ap. Tek. Z: 20). Taina temp-
peli kaatui soraau, Jumalan ncnivosta, Jerusalemin saar-
rannossa, wastcu jalomielisen ivglloittajan tahtoa, joka mie-
lellään olisi sitä säästänyt. Roomalainen Hadriauo rakensi
samalle paikalle, kussa se oli seisonut, moitettuja Mataksensa,
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pakanallisen epäjumalan huoneen, setä asetutti omau tuivausa
ratsastamalla taittein pyhimmän ylitse. 400 ivnotta jälcm-
mä koristi lilstiiliano tenippelipaikan sillä kamuilla Maaria-
kirkolla, joka on nykyinen cl Alfa. Mutta jo seuraamana
muosisataua rakensi Kalisi Omar siihen, kussa Salomouiu
pyhistö oli seisouut. Metka profetau talliokaareii, joka uyt
micttää olousa tahdeunettatoista muosisataa, siitä ajasta,
jona Juutalaisten temppelin jälct tatosimat. Moniaita seil-
tapaisia jälkiä ou ivielä kummilili löydettämäiiä. Tcnippeliä
piirittämä muuri tuo alakerrassansa paikka paikoin näkymiin
mahdottoman isoja kiiviä osoittaen myöhempäin aikojen ra-
tennustaivasta niin erinäisen hakkuun, että ne epäilemättä
oivat pidcttäivät sen tutcivau muurin jäännöksinä, joilta Juu-
talaiset kuninkaat (pitääksemme muinaisen historioitsian sa-
nasta) climat tähän iäti lestämätsi perustaneet. Merkil-
listä on, että täinäii kaupuugiu oiiiii on itäälikuiu jakautu-
nut toisiausa kieltäiväiu cuuustussauojeu Malilla, myödyttäcu
mähäu tumpaistatin: "Ei pidä tässä jätettämäu kimeä tiiveu
päälle, jota ci maahau jaoteta" (Matty. 24: 2) ja "hän
on ivahivasti penlstettu pyhäiu muorten päälle" (Ps. 78:1)!
Näideu mauhaiu tcuippelimlturieli pcrustusteu säilyulincll on
parhaite selitettämä siitä, etta yläjääuuötsieu alimmaisia ti
mia poistaissa alajääuuöksistä, oivat näniä läjäytyueet pääl-
letyksin ja estäneet perusteensa hämitykseu. Näideu liiuuri-
jäännöstcll ikiivanhuus ci ole ellsilikään epäiltäivä sentähden,
etta Noobinson yhdellä niistä on taMannnt esiiii pistäiväu
kannan siitä mainiosta kaarisillasta, joka Mci tcmvpeliu
länteisistä pylivässaliloista Ililtstolaaksou ylitse Siouin
muorclle.

Läuteeu päin Harainista, täyttäen Sionin itäpuoliskon,
on Inutalaisteu asimtopaikta, ja on täällä, tiilen mnissati
Europa» kauppa-kaupuugissa, kaikkein köyhin tanpuugin osa.
Enin osa Juutalaisia, jotta oivat Jerusalemin: ascutuueet,
eimät täällä elä kaupalla ja ahkeruudella, tootatseusa taiva-
rata, maan ainoasti kitollatsensa siinä tanpnngissa, jossa hei-
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däu isäusä ivallitsiivat, ja haudattaatseusa losafatiu laatsoou
ylösliousemiscen asti. Ei tosin paljoa ihminen tarivitse elätik-
sensä, ellei enempää pyytäue maailmasta, kuin kuolo-ftaikau.
Moui tänlie muuttauilut perhctllnta elää ivaan ustolaisiensa
almuista ja micläpä Marattaiukiu asuuuot näyttämät ulkoa
»viheliäisen mnodon, ivähcminin yllyttäätsensä Tnrkin hallitus-
miesten himoa. Ahdasta, Määrää tatna lnyöten tllllaan
aiwan likelle sunren temppclipaikan läusipliolta, jossa eräät
näitä tauhioita tiivitöutäleitä muurissa muistuttamat muinoi-
sen pyhistön aivarllndesta. Täällä oil Abrahamin siemen
maan mallitsialta ostaliut oikeuden jaloa muinaisnuttansa
hiljaisnudessa itkeätscusii: se on Juutalaisten walitus.
huone. Joka perjantai he totomituivat täällä jontottain,
tostnttaen kyyneleillänsä tantereen, jolla heidän esi-isänsä tut-
kimat niiiitnin kliniukaat tnrivallisella ynseydellä, unhottaen
Samvelin ivauhau ivaroitutsen: "Kuuliaisuus on parempi, tnin
uhri, ja totella parempi kvin omasten lihaivnns ' (1 Sain.
i5: 22). Ne silloiset porrasmirret ja laulut korkeammassa
kuorrissa (Ps. 120—134), joiden soidessa muiuon astuttiin
Sionin porteille ja käytiin ylös Moriaan temppeliin, omat
amlnoin aikaa jo maieuueet. Israel rukoilee täällä iviclä,
waau haitcammalla sinuu ääuellä: "Täällä istumme ytsi-
ilämuie ittieil palattia, jota autiolla ou; temppeliä, lv hämi-
tetty on; muuria, lut owat murretut; tuuniatamme, ku on
kadonnut; jaloja miehiämme, tut oivat langenneet; kalliita
tiioiämmc, kut oivat poltetut; pappiamme, kut oivat horju-
neet; knninkaitamine, knt oivat ylönkatsoncct Herran lain:
niitä itkien istumme täällä yksiuämmc." "")

') Suomen maalta on mag. G. A. Wallin (kuoli rohivessorina
Helsingissä w. I8o2) käynyt Wapahtajamme syntymämaalla. Jerusale-
mista lähettämässä kirjassansa kertoi hän w. 1847, kuinka hän, matkus-
taen Betlehemin ja monen muun pyhän paikan ohitse, »vihdoin tuli Hin-
nomin ja Gihonin laaksoista ylös Jerusalemiin, 15 päiw. helmekuussa.
"Iltapuoli päiwää, jona aasin selässä ratsastin tähän pyhään kaupun-
kiin," sanoo hän, "oli minusta niinkuin juhlapäiwän aatto. Tullessani
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Wielä toinen inhimillisen onnettomnnden ja synkeim-
män turwattoinnuden olinsia mnistettatoon tässä: se on pi-
talisten maja, likellä etclintä kanpungin muuria Siouin
portin luona. Viheliäisissä multamajoissa asun täällä noin
kolmekymmentä näitä rankkoja, miehiä, Maunoja, lapsia, Mn-
hametin uskoa. Syöstyiuä ulos koko ihmiskunnasta, kuten
Kristnksen aitaiiatin, he elämät täällä yksinään miheliäisyy-
dessänsä, naiivat, tärsiivät ja tuoleioat muista croitettuiua.

LähtekääiNliie nyt sisempääu kaupunkia, ensin Armenia-
laisten asuntopalstalle, jota on Siouin länsipuoli ja sulkeesen muita kaikkia kirkkorakennuksia ruusaammiu lahjoitetnn p.
Jaakopin luostarin ja sen laweat maan-alustat. Pohjoiseen
päin tässä kaupungin osassa, pejalinnan .vastapäätä, on eräs

tähän, minun luullakseni, rauhan majaan, näytti minusta kaikki niin
rauhalliselta, kaikki loisti mieltä ylentämällä ihanuudellaj ilmak. oli
kauniimpia, päästessäni matkani päähän. Mutta! mieleni nurkastui,
iloni katosi, nähdessäni Turkkilaisten elämän ja heidän menonsa täälläki
oleman samanlaatuisen kuin muissaki heidän kaupungeissansa. Sionin
»vuorella sain yösinn eräässä tört_ässä hökkelissä, joka oli skasokaisin
täynnänsä ihmisiä, elämiä ja likaa. Sysito'olle lemitctty maippa oli Upo-
stani, yö oli pimeämpi ja mustempi kuin hiilet ruumiini alla. Toisena
päimänä löysin kuitenki siiirollisemman asumahuoncenz mutta silloin ilma
taas muuttui rajuiseksi. Lakkaamattomat mesi- ja rajesatect, kolatta
ilma ja paisuma loka, jonka moista en ollut neljään muoteen nähnyt,
estimät minua seitsemän »vuorokautta ulkona tämelemästä. Nyt olen kä-
»vellyt Öljymäellä, katsellut niitä pyhiä paikkoja, joissa Herra astui tai-
maasen ja opetti Isä meidän rukouksen, käynyt losafatin laaksossa ja
astunut Kihronin nykyään kuimapohjaisen ojan ylitse, ja pitkin surun
tietä ja katsellut pyhän haudan kirkkoa, Herran hautaa ja missä hänen
ristinsä seisoi, kuin myös Salomonin suuria nykyänsä maanalaisia saliloja
ja niiden päälle raketuita muhametilaisia moskeoita. Täällä on sellai-
nen, näissä moskeoissa käymästä estämä, julma laki, että
joka näissä rukoushuoneissa tamataan, pistetään keihäällä kuoliaksi tahi
poltetaan elämältä, jos ci hän hylkää Kristin uskoa ja käänny Muha-
metin oppiin. Turkkilainen pukuni ja Arabialaisten nätönen muotoni
ja käytökseni marjelimat minun henkeni. Muutaman päimän perästä
lähden Galileaan, Nasaretiin, Kapernaumiin, Jerikoon ja muihin mer-
killisiin paikkoihin.''
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paikka, joka, ehkä ivielä niinctön ja mainitsematon lernsale-
min pyhistöen seassa, kiiiiilninti lnoksensa iviehättää protes-
tantilaiscn stristitniinan toiivolliset silmät ja sydämellisen het.
lehden. Tämä on se paikka, jolla historiata wiclä ci ole,
enemmän tnin sen koto ymftäris-älläkään, miltta sillä on, niin-
kuin me hartaasti toiivommc, sinnattn, aivarasti laajenema
mastaisuns; sillä siihen tnlee Pröissiii ja Englannin knnin-
kailta äsken pcrustctnn piispaknnnan kirtto rakettaivaksi.

Tämän micritse menee nielleen snorasti Daividin-tatn
Jaffa-portilta poikki tanpungiu aina Haraniiin asti. Toi-
sella pnolen Daividin-tatna on Kaupas to, pari ahdasta
taton-alaista tatna, kahden puoleu aivoliaifilla puodeilla, joissa
kauppiaat häärimät ja käsityöläiset istuivat astaroiteu. Ta-
loaraiil paljous ja Malitsemiueu on, iliniden itämaan taupun-
kein snhteen, Mähäiielt, ja kanppa ci mistätään armosta.
Aiiioastaaii pääsiäis-aikaiia, kosta tnhanuet inatkuötajat tul"
maileMat, lililuttilu kaupunki moiseksi iiiarktinapaikaksi, jossa
ioieraillc myödään eviltäinli hyioällhajuista saippuata, jota
täällä ivalmistctaau yhdeksässä suuressa ivaapritassa; niinikään
määrättömäu paljo somia käsiteoksia, joita täällä asnmaiset
Kristityt erinomaisen näppärästi laatimat ja papit siunaamat.
Tähän aikaan on siellä mieraita tauppioita Damaskosta ja
muualta, ja koko kaupungissa kiihtyy järin uusi kauppa-toimi
ja teiuoliitlluto. Mutta tututtua erään miiton on jo kaikki
majounut cutisceu yhtäläisyyteensä ja hiljaisuuteensa, itään-
kun häinmästyttämä nnelma, joka on kadonnut: sev rikkaudet
omat yhtäläiset tuiu ajatustcu ja menneen ajan piirit; ny-
kyisyyden elämä mirta rientää kerkeästi ja jäletönnä pois.

Jerusalemin ympäristö.

Wielä on meidän täytäivä pyhän kaupungin likiseu-
dnissa. Eräs harwoista pääkadiiista wie meitä kaupastosta
pohjois-lliilurissa oleivalle, mauhalle Damasko-portille. Meu-
ncssäuulle tästä ulos, aukiallc, kohtaa llieitä, niinknin jo en-
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nen oit sanottu, yläivä tasamaa, etempcinä rajattn tunlpa-
reilta, iviitnna- ja öljypnnn istutlitsilta ja peltomailta. Tältä
puolelta päästään Jerusalemiin hnokeimmin ; tältä puolelta
tapahtuiivat siis saartajaiu pääryiliiätöt eninliniteli. Luode-
pnolelle kanpnnkia asetti Tiitto mltlltalnalle mätilnokallensa
leirin; koilliselta kulmalta tarkasi Gotfrid Gnillonista muu-
riu päälle. Mitä itäuääu sililiä tctsii, inuiötilttaa hämityt-
sestä. Täällä taivataali läjittmu hiivntetun marmoriu loh-
kareita, ivarsiilti pieniä marmorikuutamia, moueiikarivaisia,
mähäu suurenlpia tuin pelituutamat, salvaa laatua, tuiii mui-
noin täytettiin tonstiumnkaisesti sanmattilihin lattioihin. Ha-
katun kilven kappaleita oivat öljyftnistoen muurit miltei täyu-
uäusä, ja missä sadctnliva cli lapio on paljastannt pcrustuk-
seu, nähdääll snnremftia llelillllnlakiioiäkin, ehta Harmoin altit-
tilassaan; sillä kaupungin häivittäjät omat ne mistoneet toi-
sistansa ja ylösratenlajat miten iilillointi taasell asettaneet
paikoillensa. ''Kuten mnstalais-parmie.i haudat, joidcuta kät-
kettyjä luita nälkäiset pedot nsein kaimaivat ylös ohliesta mul-
lasta, siteu uämä sääunöitöuiät öljypun-tarhoiksi ivaihettnncet
soratuukiot uyt näyttämät iiudell kaupungin Betseta."

Tunti-neljälineksen killettna tallpnngista liti sitä tietä,
ku wie Damasko-portilta Sikeiuiiu, omat niin kntsntnt tnnin-
gasten handat, erisluiumaisilumat epälukuisista tuolleiu
asunnoista lerilsaleuiiu selidllissa. Ne eiivät muka ole, ku-
ten niin moni iiinn luntalaishailta, rotkomnoisesti laaditut
jonkun laakson jyrkkähän kimiseiuääu, maan syioästi hakatut
itse kallioperään, joka on tantereen lappea piiltä. Ensinnä
on astnttama alas ikäänkuin mahdottoman isoon nelikulmai-
seen Mesisäilyyn. Tämä maan-alaisen hantahnoneen esikartano
on 92 jalan pituinen, 87 jalan lempinen; seinien syivyys on,
lukematta ruusasta ruhatäytettä, ivielä l^ jalkaa. Läusi-
seinässä oli komia pylmäskäytämä, koristettu puolikorkeilla
ruusueu ja miiuarypäleiu kuivilla. Tästä pylmäsraitista tul-
laau, kasill jaloin koinpieli lnatalan oiven läpitse, pimiään
saliin, 20 jalkaa neliöltä. Siitä taas Mie kolme läpeä, jotka
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nunnoin olimat suljetut kiivi-omilla, .varsinaiseen runmiskam-
iliioon, jossa oli tilamia hantatonieroja kolmin pnolin. Ih-
destä näitä huoiieita iooidaan Portaita myöten laskentua ivietä
syivculpihiu tailiiuioriivihill. Seimen somatekoiset puolitor-
tiat toristnkset, erinomaiset, osittain tumooulyödyt ja murre-
tut outelopylwäät, itse falliosla lohaistlit, puoleu jalan pak-
siliset oivet, jotka irroillansa saranoista loitoivat lattialla;
marmori-artkucu jääuilökset, joihin oli piirretty soreita knkka-
ja seppeli-tuMauksia: lailti monien osoittaa knn iMallisen pe-
rustajall rikkautta ja komeutta. Keu häll lieuee ollutki, se ou
miclä aiua tietälilätöu. Dalvid ja usealuiuat liiuiuois-juu-
talaiset kuninkaat eiivät ole haudattuna pohjoispnoleen kau-
pnntia, maan Sionille. Sentähden omat innutamat onlis-
tancet nämä haudat kuuiugas Heroteelle, toiset naiskunin-
kaalle Helenalle Adiabencsta, joka jälkimäinen, käännyttyänsä
Inntalaisnntcen, löysi Jerusalemissa muinoin ylen kuului-
san handan.

Alman timingashautojeu ta'atse mcucc losafatin laak-
so, tääutyy sitte läuuestä itääu tähtämästä altusuunnastaan
eteläänpäin ja päättyy lerusaleniin itäpnolella. Täällä py-
hän kanpnngin ja Öljyivnorcn tnnnasten Malilla snpistun se
ahtaaksi, kamalaksi onkaloksi — syuliälsi hautausmaaksi, tnssa
ihlnissydäli ivaipuil raskasmielisiin mietteihin, arivcllcn kaik-
kien ivaiheitten lopullisuutta. Juutalaiset ja Turkkilaiset Ma-

litscivat iuieluisammin täällä miimeisen laposialisa, sillä lässii
laaksossa he odottaioat ylösnonsemusta kuolleista ja iankaik-
kista tnomioa, tutcil eiiuustaja sauoo: ").ouskaat pakauat ja
mcukäät ylös losafatin laaksoon; sillä ininä tahdon siellä
istna ja tuomita kaikki pakanat ympäristöltä. Siivaltakaat
miikahteella, sillä elo on kypsi: Tullaat ja astnkaat alas,
sillä knnrnat omat täydet ja tuurna-astiat kuohuivat" (Joel.

12, 1^). Läuuestä luomat tuiluuat kaupuugin munrit,
joiden ylitse moskean loistama lupit kohoitaikse, snmmattomat
siunekseltsä tcmppelimnoren äkkijyrtlyyttcll ohitse alas laaksoon.
Toiselta puolen painnn Öljywnorcn äyräs fnrulla alas sy-
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wyytccu öljyftnincnsa, miskattuilia siiilie täuue ylitseiisä, niin-
kilill hajoliuilt karjalauma. Seu julirella ilmautuu iulista
timisciuä ja näyttää Egyfttolaistell wlloritemftpelieu tapaan
hakatut losafatiu, Jaatopiii ja Sakarian hanta-ontalot ja
siinä ihaii likellä erillänsä Absalonin tornilliuoineil iiinisto-
patfas keskellä kiioiranniota. Sillä ei kenkään Muhameti-
laincn kulje siitä ohitse miskaamatta limen sitä kohdeu, sa-
noen: "Kirottn olkooil Absalon, iankaikkisesti tirotnt ne, jotta
kinknitsewat manhempiansa wastaali!" Pitkin koko laaksoa
polivcilec syivään leikkaama puroiipohja, johoii, ehta maan
ramatalla sytsysatcella, mnsta Kidron pudottaikse tallioiu,
kiivicu ja ruhau mälitse. Kaksi tiivisiltaa ivicivät matkus-
tajan sen Ylitse; toinen aiivan likellä ästenmainittuja hautoja,
toiueu loitolla ylempänä, knssa kapealla pollllla Stefthauo-
portista kuljctaau loiistooil poitli laalsoll Öljyivuorelle. Tä-
lliä ou se surun polku, jolla "meidän Herramme JesusKris-
tus kautoi tuoleiuaau asti murheellisen sydämensä, sinä yönä,
jona hän petettiin, ja meni O e tsem auc cu, öljypuu-tarhau hil-
jaisnuteen" (Joh. 11-.: l). — likellä tätä siltaa ja aiMauÖljy-
wuorelt juurella mertitääu tällä nimellä eräs matalalla muu-
rilla suljettu uurmilko. Siiliä seisoo kahdeksan suurta, korua-
ikäistä öljypuuta. Niiden jnurille on läjätty kiiviä ja hy-
Malla mullalla pidetty säilystäusä huoli; Mieläpä oivatkiivillä
täyttäuect inuutalnieu outelot tyivet, paremiuin mitä ivakuut-
taatscusa rajutuulia ivastaan. Ehta tästä ei tay tosin yksikään
matkustaja ohitse ilmau otsau ottamatta, micmättä wcsan
nmkaansa; niin tässä tnitenti löytyy ihan lähellä saman-
laatuisia puu-tarhoja yhtä mauhoilla öljypuilla, tuin mai-
nitutkin.

Öljywuori itse kohoaa yli kaikkien wnortcn, jotka sul«
tewat pyhän tanpungin. Sillä on kolme tnttulaa, joista
leskimäincn on korkein. Niistä mouista ja oiivallisista öljy-
puista, jotka autoiwat muorclle nimensä ja mninoin siimcs-
tämillä lehdillänsä Mcrhottimat sen rinteitä, mnistnttaa waan
nykyjään noin wiisikymmentä Martta. Tiitto, lerusaleniia
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saartaessansa, hatknntt. maahan seudnn taitki pillit, ja wie-
läpä kymmenes letionansa silloin lnajasi Öljymuorella. Siellä
täällä näkyy nlundan kylmöspellon palsta, Harmat manteli- ja
miitunapuut, setä Kristittyin ja Muhailietilaisten rukous-
huonein surulliset jääuuökset. Ainoastaait taitki Mirtistä-
wänä sadeaitaua, koska kctoen tcllastmva uluoto autaa siaa
kukoistawau nnrmen wihannalle, iouori saa ihanail ja ilahut-
tawan näön. "Utsin torpiti ja alaston kallio," kertoo eräs
Saksalainen matkustaja, "saimat sateelta ilonsa ja snlonsa,
mutta eriuoiuattaiu Öljymuoreu Mihauta peite." Tällä muo-
rella oleskeli lucidäu Wapahtajaluiue usciu ja mielellänsä.
Koko päiiväkandcn kansaa jnlkisesti nenmottnansa Jerusale-
min temppelissä, hän pakeni iltaisella tänne, näiden knnnas-
ten rauhalliseen pnntarhaan (loh. 8: 1. 18: 1, 2) eli
Betanian hywänsnopaisten muurien sisälle toisellapnolen
muorta (Mark. 11: 11). Tältä mnorcn harjalta "katsoi hän
tanpnngin päälle ja itki häntä" (Vunt. 19: 41); ja moiahta
päimä jälelliiuä wei hau täuuc taas ucljä ustollisiuta ope-
tuslastausa ja istuutui tcmppeliu mastapäätä, cunustaen heille
taiten tämän kunnian katowaisnnden (Mark. 13: 3).

Öljyivuoren keskitukknlalla seisoo pienonen taiivaasen-
nouscnto-talnmio, ja Manhan tirton jäännökset, ynllä puoli-
hajouneeu Moskcail kaussa, jouta toruista ou latvia uäyntä
taupuugiu ja sen ympäristön ylitse. Tämä näkymys on jären
silloinen ja ihana: mitähän eikö se liene ollut Kristuksen ai-
tana, koska Herotcen Jerusalem ivielä loisti katsojcm silmiin
uuoruuden pulsteudcssa, ei, tuteu uyt, suremana leskenä "sä-
kissä ja tnhtassa!" Litcti liittymä losafatin laakson toisehcn
pnoleen ilmautuu täältä pyhä taupuuki koko lameudeltcmsa
pohjasla etelääu. Damidiu liuuau suunnatou kuivajaiuen nä-
kyy lännessä. Luostarien tnwut ja pyhän handan kirkko,
taiskera Tilrtin tapuli taupuugiu koillisella tuuuahalla, keksi-
tään toinen toisensa perästä, tässä matalalupcraiu cli ta-
saisieu, läivellisillä muureilla saarrettuni tartanokattoen häm-
iningissä. Haralnin sunri, salaisena pidetty piha tarjoo nyt
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ihan ilmeisen, rauhallisen uäyuuöu moleulpieu tauueiu, ylä-
wien Mosteaiusa ylitse/ jotta suojataan armahalta mihan-
nalla ja marjoomilta puilta. Luodaauto silmä etclääu, niin
hamaitaan nätypiiri rajoitettaivan Juudau ionoriselällteen pit-
kiltä polmilta, jotta altaivat Tekoan läheisillä Muorilla (Amos.
1: 1. 2 M. 11: 6) ja nlotaiivat läntchcil päin. Frankin
muori ja Jerusalemin sendnt tnlcivat llätyiviiu. Lähelnpänä
lonnassa on Miljaiva Nefaimin lakia (2 Sam. 23: 13. les.
17: 5) ja Nunsnlaakso, joka, miloden ajan mnkaan, hajoit-
taa lernsalemin tienoille kosteita snmnja ja jäähdyttäiviä
meritnnlill. Koissa kohoaa jyrkkä- Pystysti^ kahden tunnin
matkalta, Nebi Samril moskeanensa, Martiatorni eräällä Muo-
rella, jota katselee aina alas Välimerelle, ja on Mastaama
muinoista Mippaa, tnssa ennustaja Samuel majasi ja Sauli
malittiin kuninkaaksi (l Sam. ? ja 10). Perempänä näky-
mät Samarian muorct, Ebal ja Garitsim. Idässä ilmautnu
alaisessa symcnteessä Jordanin laakso. Wihcrimnen jnoioa
pensaita ja niittnja waalealla tangaspohjalla osoittaa scl
wästi joen jnoksun aina alas Kuolleescu iliereeil, joilla teräs
tarivaiscssa kumastimessa Moipi täinänpnotisien tnnnastell ivä-
litse siellä täällä nähdä edcllcnsä ja selkeästi haivaita, blinka
se tyynessä kirkkaudessa ihauasti heijastaa iuastapuoliseu kallio-
rannan. Mnurin tapaisesti, pitkin Jordanin laaksoa ja Nuol-
lutta merta, laskeutuu itäpuoleu jyrkkä riuue, olleu sileä,
tumma, alaston ja hictan-tarmainen, ja ci tnniliiinkaan tai-
deta niin mitä Merrattaa sen tnulattaasti heiupiäu märi-
maihctuksen suloon, koska seltiän päimän laskema anriilko
miimeisillä säteillänsä pyhkäisec näitä mnoria ja Mataa näi
den knollein kiivien ylitse salatun, ilma-eleensä loisteen.

Eräällä niistä poluista, jotka johdattamat .Öljymuoreu
ylitse armahasen Vetaniaan, palajamina me Josafatin laak-
soon. Wascmnlalla pnolclla meistä on liyt Öljyiouoreli etela-
kukkula, uimeltä Pahennuksen muori, silfi, että Salo-
moni manhuudessaan mictcltynä pakanallisilta ivaimoiltansa,
siellä kantoi uhria Molokille (l Kuu. 11: 7, 8). Sen ay
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räällä pitkin Kidronia seisoivat Arabialaisen Silo ah kylän
katetut luolakammiot. Se kuuluisa, sammuminen lammikko,
knssa sotia peseysi Kristuksen käskystä ja näkönsä saatna tnli
itstoon (loh. 9), ei ole tankana tästä, Ofelin ja Sionin
haarojen mälillä. Muntamat astuimet miemät alas sam-
maltnnccsen rotkoon, jossa raikas ja kirkas mesi kalliosta he-
dehtii, jnosteu sitte porrasten alapnolitse isompaan Mesi-alaan.
Tämä lähde pidetään Kristityiltä ja Mnhametilaisilta snu-
ressa arivossa, ollen se tässä tuimassa, kamalassa laaksossa
suloiuen jaMiehättämä iiäyntö. Tässä ivanhan, jalon silkkiäis-
puun juurella, johon tarina on ascttannt lesaian handan,
lewähtää kernaasti wäsynyt matkamies timitamitsalla "Siloan
locdcil luona, joka Hiljaksensa juoksee" (les. 8: K) ja pukee
lähestöusä mehumaan ivihantaan. Arabialaiset maimot, ke-
meästi ja marmasti päänsä päällä kantaen ison mesiastiansa,
käymät edcstatasi kalliokaarcssa, micstclisä odottaissa nllona
pielltcn pnntarhaill pensaissa, saadaksensa nahkaleilihin tyh-
jelitää ja kätkeä tämän tallihin lahjan ja Miedä se aasilla
taupnntiin. Jerusalem sammuttaa janonsa sade-Medellä mo-
nilntiiiststa mesisäilyistänsä; yksi maisle raikasta ja juokse-
maa lähde-mettä maksetaan useimiteu rahalla. Täällä Si-
loan lähteellä opitaan parahite käsittämään ja arivossa pitä-
mään Raamatun lupausta: "Millä auuau jauooivalle siitä
eläiväu medell lähteestä lahjaksi" (Ilm. 21: 6). — Omituista
ou, että tämä lähde Malista aktiansa pidättää runsahan an-
tinsa. Ihmisiä ja karjaa keräytyy silloin nääntyen sen ym-
pärille ja odottamat itämöiten sen palajamista, tunne se taas
ätistään puhkeaa ulos uudessa kyllyydessä. Rahivas sanoo
rotkossa makaaman snuren lohikäärmeen, jonka herättyä mesi
tankoaa, maan maatessa, taasen juoksee.

Mempänä Josafatin laaksossa taivataan Neidon lähde,
josta mesi maanalatse pnjoittclcitse alas Siloan taimoon. Kum-
paineiltin oli luultawasti yhdistetty määrättömän Mesiivaras-
ton tanssa, jota Hiskian aikana (2 M. 32: 30. Syr. 48:
19. 2 Knu. 20: 20) pernstettiin Temppeliwllorcn sisään.
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ja wesijohtoin läpitse sinne jnoksutettiin Betleheinin rllitsahista
lähteistä. Nämä Malihan Jerusalemin eriskummaisetrakennnt-
set omat osittain mielati säilytsissä. Ilnpyrämtlurin koillisella
kulmalla Mie porras alas uelikulmaisecn luaallalaisecu huouee-
sen, siitä alemmaksi erääsen kaaririmiin, joka leiviää melkein koko
temppelitohdan ja toto asntnn Aksaii alatsc. Paikka paitoitl
owat suurien Harauiin alalla scisoivien öljypuiden juuret tun-
keutuneet taaritupucu läpitse ja ioicläpä tasivaneet syivem-
mälle, tltnneta uudcstaau oivat juurtuueet aiua alapohjaan.
Nämä hirmuiset kaaret uojaaivat pitkille riMeille uelistul-
maisia, ihmeellisen kaunistekoisia pyliväitä, eritortuisia 10:stä
35:teen jalkaan, sikäli tnin polkuin pohja ylenee tahi alenee.
Täydesti tuttia näiden symyytten salaisnutsia on tähän asti
ollut mahdotou, siksi, että Turkkilaisteu turhamaiueu kateus
on yksipintaiscsti estänyt taitki eri-ilstolaisct, paitsi Rikard -

sonia ja Bononia, pääsemästä näihin Harainin maan-alaisi-
hin huoneihin.

Me käännymme Siloan lähteelle. Sen mesi katoaa
yrtti- ja hedclmäpnn-tarhoissa, jotta penkereissä laskeutuivat
40—50 jalkaa, ja täyttämät ivälistöu Juuötoutetiäu laak-
sosta losafatin laakson pohjaan asti. Täällä oluvat mui-
noin kuningasten yrttitarhat (2 Knn. 25: 4). Wähän a-
lempana on muinainen lähde Rogel (Jos. 15: 7, 8. 2
Sam. 17: 17), jota nyt sanotaan Jobin eli Nehemian läh-
teeksi. Puntarhojen jäännökset ja eräs öljyiviidakko piirittä-
wät sen. Koto tämä sentn tninmauti lähteeu Malilla oil

taittein ihanin ja miljamin Jernsalcmin ympärillä — ctenti
sopima tila truunansjuhlallc ja tuuiugasaatrialle ulkona, jonta-
tähden se Micläti, siunale tuin yläiscmmän Gihon lammi-
kon lähestö, täytetään Jerusalemin asujamilta hlimitus-pait-
kana. Tänne kntsni Adonia, Daividin poika, "jonka hän oli
synnyttänyt Absalomin jälkeen," kamalimmat maltatnnnan yli-
mykset ja "uhrasi lampaita ja härkiä ja syötettyä karjaa
Sohelet tiiven tytönä, jota on lähellä Nogclin lähdettä; ja
He söiioät ja joiwat sauoeil: Ouuetsi kuuiukaalle Adonialle."
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Ia ollessa heillä juuri hupaisin, kuului laupuugista alas
laatsoou pasnuuain ja metelin töminä ja heidän siitä häm-
lnästyissänsä, katso, niin tnli Jonatan papin poika sano-
malla: "Meidän Herramme Daivid on tehnyt Salomonin
kuninkaaksi ja lähettänyt hänen kanssansa papin Sadokin ja
profctan Natanin ja kaikenlaista jontkoa ja oivat Moidelleet
hänen tuuittkaatsi Gihonissa, ja kaikki kansa oli mennyt hänen
kanssansa Ylös iloissansa, niin että toto kaupunki tömisee ja
maa mapisce heidän huudostausa: Onneksi kuningas Sato-
monille! Se oli se meteli, tnn te tnnlitta." Tästä pu-
heesta hämmästyi Adoniau toto saattokuuta. Ilomajat jä-
tettiin siihensä; uhri-aatriasta ja iviinaleilistä ja kuningas
Adoniasta ei cnään pidetty niitäkään, maan "he meniivät
itsekukin tiellensä." Mutta Adonia nonsi Sohelet timeltä,
tnssa hän oli uhrannut, pateui liitou arkille ja tarttui alt-
tari., sariviiu. Tämä oli tnningasjnhla Rogclin lähteen ty-
könä (1 Knn. 1: 5—53).

Wähän yleiuiliällä tätä, Siloan silkkiäispuulehdon luo-
na, aukenee losafatin laaksossa lännestä käsin Ben H i li-
no min laakso eli Gehenna, joka on eteläpuoli Jerusale-
min muoristoa. Tämä laakso oli enueu aikaan pahoin kuu-
luisa ja kammottu: sillä tässä Tofctiu (Jer. 7: 31) koh-
dalla oivat lerusalcmiu asujamct rumpuiu päriuässä uhran-
neet lapsensa Molokin knivan hehknwaan helmaan "ja täyt-
täneet tämän sian miattomalla merellä" (Jer. 19: 4, 6).
Saman laakson täpitse kulti profeta Jeremia alusta aina
loppuun asti ja muurit ja kalliot kaikuiivat Jumalan sanan-
saattajan uhkaamasta äänestä. Hän kantoi saivi-asticm kä-
dessänsä ja särki sen kansan ja pappien Manhimpein edessä,
huutaen: "Näin tahdon minä rikkilyödä tämän kansan ja tä-
män tanpungiu'. sanoo Herra. Katso, se aita pitää tule-
man, ettei tätä siaa pidä kutsuttaman Tofet, cli Ben Hin-
nomin laaksoksi, maan mnrhalaaksoksi. Sillä minä tahdon
hämittää Jundan ja Jernsalcmill nclttvon tässä siassa ja
tahdoit antaa heidän langeta miekalla heidän mihollistensa
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edessä, ja tahdon antaa heidän runmiinsa taiivaan linnnille
ja eläimille kedolla ritiläksi; ja tahdon tehdä tämän kanpun-
gin antiatsi, niin että kaikki, jotta käymät tästä ohitse, pitää
ihmettelemän kaikkia hänen maiivojansa. Näin tahdon minä
tehdä tälle sialle ja asnivaisille, sanoo Herra, että tämän
taupnugin pitää tnleman niinkuin Tofet" (Jer. 19). Häll
saikin omin silmin nähdä, mitä ennusti: kaupungin innta
Nebntadnesarilta hämitettynä ja Salomonin temppelin hiilenä
ja tuhtaua, tuiu Tofet. Israeliu uudestaan käännyttyä Her-
raa palmclcmaan, ottiivat he taivatsi mistata Gehinnomiin,
niinknin cpäjiunalllndella saastntettnnn paikkahan, pahantc-
kiäin rnllmiita ja kuolleita raatoja, ja tarttaaksensa Mahin-
gollisia iltuja pitää siellä sinnlnnmattontan tnlen, jontatäh-
den helwetin sammnmaton liekki tntsnttiin tämän laatson ni-
nteltä Gehenna: "Jokainen, jota sanoo Meljellcnsä, sinä tyh-
mä, hänen pitää Gehennan (helioctin) tuleen Mitapciä ole
ntan" (Matth. 5: 22).

Kaikki muistot Jerusalem.» raskaimmista synuistä ja
symimmästä toimottouluudesta uätyivät tähän paikkaan olleen
totoontnneet: sen tatia nimittää tarina niitä mätiä, jotta e-
tetässä, Sionin Muoren Mastapäätä, seuraamat tätä laaksoa,
Pahain juonien wuoreksi ja asettaa sinne Kaifatsen maa
talon, kllssa he "neuivoa pitimät, kuulta he lesutseu kama-
luudella tiilmi ottaisiivat ja tappaisimat" (Matth. 26: 3, 4).
Sen mietteellä on Hakeldama, iveripelto, oötettn petotfen
palkinnolla, jonka Juudas Iskariot miötasi lllotallsa, eunen
tnin häll hirtti itsellsii. Siltne haudataau Miclä »lylyänsä
luattllstajita, iliiukuilt sev altutarkoitus olikiu (Matth. 27:

s—B).5 —8). Lukemattomia ivanhanaikuisia hautoja, joissa tnol-
lcill lllita ivielä laivataan hajallausa, on täällä hakattuna
löyhään talktikallioon. Lähellä lässä laimetaan Maltiata sa-
ivea, josta tätä siaa itimilistoin faliotaail saivcnivalajan
saratsi.

Hinnomin laalsooll lnottnn Gihonin laakso, jota non-
see etelästä pohjoiseen, nondattaen lerllsaleniin lällsipnolta.
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ja enää sitte tanpnngista yhä ylenewänä lnodetta tohden.
Se on yleensä someropohjaincn, ehkä knlnmiiitin istntettn
öljy- ja mnillaki hedelmäpuilla, »vieläpä paikkapaikoinkasmaa
eloa ja »vinvilää. Eräs ivauha ivcdeujuoksutus ulottuu halli
laatsou yli yhdcksäit hyivui matalaii siltataareu. Se tulee
iuoiliu uiuttiu Betlehemin takaisesta Salomonin lammikosta,
kaksi penintnlmaa Jerusalemista, tuoden sieltä, »vielä muu-
tama »vuosi tätä euuen, »vetensä kaupunkiin ja isoou iuos-
keaau. Kaksi mnntati mainiota »vcsimarustoa taivatacm tässä
laaksossa, ylempi muka ja alempi Gihonin lammikko.
(les. 7: 3». 22: 9). Wiimcmainittu on lonnatulmassa tau-
puutia, joka Sioniu harjalla ou 100 jalkaa korkeampi laat-
sou pohjaa. Edellinunäiuen sitä mastoin on ylempänä sy-
ivcntcessä, tnssa laakso Jerllsalemul lllode-puolella alkaa.
Se täytetään maali sadeaikana »vedellä, jonka ahdas, siiivo-
ton knnrna Mic kailplllitiin, liiili tutsuttuuu Histiau lammik-
toon. Molemulat uäiuä lammikot suljetaau ioauhoilta, uy-
lyjäusä aiioau rapistuucilta uiuurilla. — Kuiu menuään Masta-
riuuettä pohjoispllolceu ylälainmittoa, Jaffa-tien poikitse, »uin
tnllacm leiveälle törmälle, jota nlottnu aina Damasko-portille
asti. Ia nyt olemme tiertäueet pyhäu talipullgiu seutlliuensa.

Chtä ihmeelliseu omituillen, selä toto tilausa suhtceu
että eri-osailisa somlltiteliuau pilolesta, Jerusalemiu Ympä-
ristö ei tuitentaan tarjoa minkään laalnista ihaiiaa selltna.
Sen ympärinen »naa oil laihaa laltkitimeä; laatsoin seinät
omat enimniiten ättijyrtät, itäänkilin taltalla hatatnt; yleensä
nonsemat »vnoret lliaapilinaii Ylitse ja tasainen maa on mo-
nellapaikoin ihan peitetty limi-lohtareilla. Syntiän harmaa,
siellä täällä pilkottain »oihertämä, on maiseman yleinen kar-
ma. Pensastasmnja Jerusalemin ympärillä ei laivata en-
sintään; hedelinäpllista höystyy aiuoastailsa öljypnu hyioin
»viljalta, luutta lehtiensä tnhtankarmainelt mihanta ei kän-
nistä sentna niin »vähääkään. Ihmisliiknnnontin ihastutta-
»vaa näkyä etsii silmämme turhaau. Pari maamiestä, jotka
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aasinensa mattnstaivat porttitoita kohden; pari paimenta, jotta
Öljyivuoren tallalla »vartioitseivat karjaansa; moniahta Mai
mo nahkaleilinensa Josafatin laatsoti taiivoilla, ja »välistä
muutama nainen kaivelema Matkia hnnta lasivoillansa cli is-
tnma olniensa handoilla Gihoiliin ylälammikolla ja taupnn-
gin itämllnrin ulkopuolella: nä,nä oivat taivallisct ja aiuoat
ele- ja liitunto-osotteet, jotta Mierasta tohtaaioat, taydes'
säusä seit "taupungiu" ymftäritse, jota muumin oli "suuren
kuninkaan" kaupnnkina" (Matth. 5: 35).

Eläintllnnanti Mähäistä oloa, jota ainati tehtiää Ma-
paammin ja rnnsaaiiiiniii, niissä ihmismelu ei satn häiriten
tiellensä, oil täällä tuskin sanottamaksi. "Lintuja ja perhoja
nähdään kesällä ivaan harivasti koko Syyriassa," kuinkas
sitten Inndan mnorien köyhyydessä ja kuimundessa. "Mis-
täpä perho, mehiläinen eli moinen siiivitas rawintonsa saa-
lvuttaisi, tnill ci niin tnktaista, ei heinäntortta puhkea tästä
kilvitcdosta? Millä tcillou lintukin eläisi, tilin hyöunettä ja
siementä punttnn?" Aiuoasti Marpuifia, jotta yttäylitse löy-
tämät muollallsa ja ihmisteu seudliissa tcriiaasti pcsiimät
setä maalla että kaupuugissa, ou täälläkin yltätyllän. "Eikö
kaksi marpiiista yhteen ropoon myydä" (Matth. 10: 29)?
Mutta "lvaijcta täytyy laitti laulattaret'' ja pa'euuut on
»netsän sointiliva kansa, ikäänkuin ci tahtoisi häiritä Jeru
salemin ytsi-ivakaista, merkillistä ranhaa.

Nähdessansä tänlän »nytän ja ilottoman luonuon ja tä-
»nän hengettömän jäännösten ja haittojen kanpnngin, Möisi
jo Mierastin, "joka ci tietäisi mitä siellä näinä päiminä ta
pahtni" (Lillit. 24: 18), Yln»närtää seit ei oleman jontun
maallisen himou, jontnn huitciiteleivaiseu ilou uälytväisistä,
jota »vuosisatoja sitteu ou iviehättäuyt lukemattomia matkus-
tajia taiten maailmau ääriltä uäidcu »uuuricu etccu ja näi-
den kunnasten junrelle. Se on nston ikäivöiininen saada
ihastella pyhiä paikkoja, joka ei tonsana ole heittämä Jeru-
salemin porttitoita käymättömiksi. Siouitar on köyhtynyt,
mutta hän ei hcrtiä tekemästä monia rikkaiksi, jotta termeh
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tiwät häntä halten murheessansa. Sillä tälliä on finnans
pantuna tälle paikalle: että mitä täällä nähdään, siitä on
tasmama symempi, hartaampi ja iloisempi lnottamns niihin,
joita ci nähdä. "Se on minnsta" — lansnn mundan nnori Sak-
salainen jlunalnudentiedenictta, palattnallsa Icrnsalcmista —

"se on minnsta, ikäänkuin olisin saaivnttannt ilndcn isän-
huoneen, Maan kotoistani »vanhemman, jonka ylitse moinen
taiwas taartun, jonne katsotaan snloisemmin sisään ja jossa
rukoillaan hartaammasti. Naaiiiattita nyt lnkicssani, on mi-
Austa kaikki läheiiipänä, todempana ja tutnmpaua. Se ou,
tuin kuuluisin »lliuä ivuodeu suurihin jnhlamnisloihin, niin-
kuin heimolaiueu sukuhuu. Kaikki kauueus ja yläioyys, mitä
millä Europassa näin, halpenee tälnält suhtecu, »liinkuin ta-
wallinen sunnilntai halpenee louln-yön Kristusioalou tahi
Mäsiäis-aHmuu auriugon takana."

"Toimottataat Jerusalemille rauhaa; he menestyköön
jotta siima rakastamat!" (Ps. 122: 6).

Wirstaa seitscinän etelää tohdeu lerusale»uista on
Betlehem. Tie sinne miepi lafsa- ja Betlehem-portista alas
Mhonin laaksoon, ja siitä jyrkän länsipnolensa ylitse lätti-
täis-laaksoon eli Nefaimin lakialle. Se on hyivin mil-
jelty ja supistuu yhä tallistueu louliaista kohden Ruusu,
laaksoon, joka ulotaitseu aiua Wälimerccu, ja sopiki sen
muoksi Filistealaisillc kerta kerroin leiripaikaksi, tnugetellcs-
sansa alaivista asnnnoistansa Inndan iuaahalt. lättiläis-
laatsossa lvi Daivid heidän kahdesti; silttiäis-puiden huuiiua
ilmoitti hänelle Herreit lähteneen nlos hänen aivntsinsa (2
Sam. 5: 17—25). Wielä alempaua, tappaleeu maau mat-
kaa Efratista, on tien puolessa eräs Wely cli Tnrkkilaincll
pyhäin-hanta taivallista laatna: pieni llelisnnrttaiuen tupn-
ratcnnns. Tällä paikalla synnytti Nahel, tarinan jälteen,
mnrhepoikansa Bcnonilt, joka sitten kntsuttiiu Bcnjalnill, ja
ja tuoli siihcu syuuytytseeu "ja halldattiiu Efratiu tien Mic-
rcen, se on Betlehem. Ia Jaakoppi pani patsaan hänen
häntänsä päälle: tämä on Rahclin haudan pälsas hamaan
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tähän päiwään asti" (l Mos. 35: 19, 20). Se arivo ja
luuuia, joka kaikui ai'oiu ou osoitettu Nahelili haudalle, (katso
Jer. 31: 15 ja Matth. 2: 18) tekee sev hywiu lullltawaksi,
etta, patsaau muodou muutettua (7:nessä ivnosisadassa sei-
soi tassa ivaan eras kimiknkkura), se paikka on tnuimintin
aina inllistissa Pysynyt, jossa Patriarkan ihana lcmmitty-
pnoliso mattustaissa löysi lcposiausa.

Tuuti-ucljäuuctseu matkalla siilä on Vctlchem, s. o.
Leipähuoue, elikkä »nyös Efrata, Miljawa, joksi tätä »vähäistä
kaupunkia sanotaan, ja se kantaaki syystä nimensä. Kohtnul-
lisclla »vllorcliscläiiteellä, Peukcrcissä kohotcu, uäkyy se kahdcu
suloiseu, hylviii »viljellyu laalsou ylitse. Seit äyräillä kas-
maa Miiuaköyliuös kylläiscsti; niallteli-, öljy- ja lviikuuapuut
»vcrhottaivat tutkltlausa, ja alastomicu kallioiu Malista tuul-
taapi kultaisia kylmöspcltoja ja Mihertäiviä, »hanoita maise-
mia. Jerusalemin autinnden ohella knkoislaivat nämä he-
dclmä-tarhastot mielä entisessä loistossaan, tllten niinätin
aikoina, kosta Daivid laliloi sekä korkeammassa, että alein-
»nassali nicrtitylseösä: "Arpa lankesi minulle kauniimmissa;
millä olen jalon perimiseu saavut" (Ps. 16: 6). Wielä tau-
tawat uämä kedot, joilla Nut tämä ariuas tähläinpoimia as-
tnskeli, »vuotiset tlllonsa; »vielä mihertämat nämä hempeät
niittuiuaat, joilla Isaakin nuorin poika lauloi eusimäiset mir-
teusä, ja lihamat karjat lämeleivät ylös alas mitä rinteitä,
joilla hurskaat paimenet sauvat sanoman, uyt oleivau täyte-

tyn, mitä sanottn oli profeta Michan kautta: "Ia sillä Bet-
lehem Efrata, jota Mähäiueu olet lundan tuhanten seassa;
sivusta ou millullc se tulema, joka Israelissa ou hallitsia
olema; jouta ulostäymys ou ollut alusta ja i'aukaikkis..u-
dcsta" (Mich. 5: 1).

9_ylyineu Betlehem ou yksinomaisesti asuttuna Kristi-
tyiltä, lulvultansa yli 301.0. He käymät simeästi ivaatetet-
tlliua, sillä huolelliueu maaioiljelö ja mireä lauppa taidolli-
sitta käsiteoksilla tanllattaivat iuarallisulitta; he kantamat sota-
aseita ja käyttäiivät kaikissa urhoollisesti. Heidän pienoset
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asuutousa omat limestä taiten rakctut ja tukcioat muurit
Marjeleivat mähäseu taupuutiilsa bcduinien päälletarkalltsista.
statsisataa jalkaa siitä itään käsin toisella kunnahalla seisoo,
kuin komea liuua, Frausiskaui-luostari, jossa ou loistama
Maaria-kirkko. Mä-alttarin alla on eräs lampuilla walaistn,
marmorilla silattn nom 40 jalan pituiucu ivuori-ouclma, jossa,
pidcttyllä Milka Kristuksen syntymäsiana, »uatkltstajat liiatcuti
joutuu aitalla joukottain käymät sisässä.

Kaakossa Betlchemistä likellä ioauhaa Tckoata ou Fran-
kin-Muori. Msiuäusä, uouseioa kaikkia litimäkiänsä ylem-
mäksi, kohoaa tämä ondonmnotoinen »vliorikartio niinknin alt-
tari. Muurien jäännökset neljällä pyöreällä tornilla tat-
fahtawat kiinnian-armoisesti kuttltlaltausa alas seutuiu y-
litse. Tänne oli Herodes, hirmumaltias, rakeutanut itsel-
leusa luolsepääscmättömäii linnoitutscu alamaisteusa maiuoa
Mastaau. Viimeisessä Juutalais-sodassa häivitcttiin tämä
H ero dion niminen linna Roomalaisilta. Itsitoista ivuosi-
sataa jälemmä peruötiivat tänne Kristityt unden linnan, joka,
Jerllsalemin hämitcttyä, »vielä 40 muotta piti puoliansa Sa-
rasenilaisten rynnäköltä »vastaan.

Louuasuuutaiscsti Betlchemistä tullaau jylhillä louhikko-
teillä yrttitarhojeu ja puu-istutustcu mälitse ahtaascu ja sy-
Määu uottoou, jossa niiu kutsuttu Salo»uonin suljettu
yrttitarha tatleitsen. Wnoritutkuloiu Malissa, jotta sul-

keioat tälliäu tastcruusaau notkon, tnstin tarjoitse sopiivam-
paa miljclöpaitkaa; se on Mielätin erin huolellisesti hoidettu
puu-tarha, täyuuäusä suloa ja ihauiiupia tasivuja. Itscs-
tällsä höystyioä Satsau-pähtiuäpllu tltotsuaa hyivänhajuiscsti
illnassa; apritta- ja kirsikkapuut loistamat runsaassa knkois-
tntscssa, tarjoten hymyilcwiä hcdclluiäusä; hilpeä puro lorisee
raitkaau mihauuuudcn mälitse, ja muorirotkoista kuuluupi
toutomcttiseu (tyhkyseu) ääiu. Kcneukä sydäu eikö tässä
tmme suloista kaikuvaa Salomonin yrttitarhan ihastuksesta,
joka Korkeassa Wcisussa uiiu miclcumoittawasti kuuluu:
"Minä menin alas minun yrttitarhaani katsomaan wesoja,



68

ojan reunalle, kurkistelemaan, jos wiinapuut kuloistawat, jos
granat-ouienat »viheriöitsewät. Talwi on kulunut ja sade
lakaunut ja »nennyt pois. Kukkaiset oivat puhjeuucct ulos
kedolla, teivät ou tullilt, ja toutomettisen ääni tnulnn mei-
dän »naassamlnc. Wiikuuapuut puhteemat, miinapunt tn-
toistaMat ja antamat hajunsa: Siuä olet suljettu tryytimaa,
lukittu lähde! Sinun istutulses omat niinkuin yrttitarha gra-
nat-omenoista, tallim hedelmän kanssa jne. Nouse, pohja-
tuuli, ja tllle, louuatuuli, ja puhalla minuu yrttitarhaui lä-
pitse, etta seu Yrtit muotaisilvat" (Kort. W. 6: 11. 2:
I—l3. 4: 13—16).

Awaralla alalla, jota suljetaau korkeilta, iästä har-
maantnneilta muuriloilta, nähdään rapistuneita pylioäskäytä-
wiä ja huone-jäännöksiä knninkaallisesta kesäholvista. Nou-
datetaanko puroa puolcu tllUilin »natkaa pitkin laaksoa kallioon
asti, jota sen snltee, ja noustaan täältä suorastaan ylös
hankalaa polkna, »uin tullaan Salomonin lammikolle,
tälle kauniille mninoisuuden jäännökselle, kun nykyinen Pa-
lestina »vielä »voi osoittaa. Kolme summattoman suurta Mesi-
säilyä, sanomattomalla ioaimalla ihmiskädeltä hatattnna kal-
lioon, oivat rinteellä toinen toisensa ylitse laajoilla penkereillä,
niin että West tulee ylimmäisestä säilystä keskimäisecn ja siitä
taas alimmaiseen. Wahivat muurit, noudattaen Meden äärtä,
omat laadittuna rauuoitsi ja alas syivyyteen ivieivät portaat
jota haaralta, niin että päästään »vedelle, olipa siihen Mätiä
kuinka korkealta cli matalalta hymäusä. Meuympäri kiertää
eräs 10 jalan lewyincn, litteillä kiivillä päällystetty »valli,
joka kumisee hcmoiseu kawioiu alla. Kaikki on niin perin-
täydellisesti laadittu, rautamuurit »uin tarkasti ja sileästi
tehdyt, särmät niin teräivät, ikäänkuin eilen »valmistetut.
Lemeydeltäusä snllreltelvat uämä lainiliitot, tutali aletnpana
oivat. Alimmainen on liki 600 jalkaa, lcmeytcnsä 200, sy-
Myytensä 50 jalkaa. Wetensä saamat nämä lammikot ylem-
mällä olemasta lähteestä likellä »vanhaa El Burak nimistä
Sarasenilais-linnaa, joka luultaivasti oli aimottu sen tnkeeksi.
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Sen suu on katettu suurella kiwellä, ja 12 jalan sywyydellä
on siinä taksi huonetta känneillä kaarilla, joista maanalainen
Meden kulku miepi lammikkoihin. Eräästä ihmeellisen Määrin
ymmärretystä paikasta Korkiassa Weisussa (4: 12) on näille
lammikoille annettu nimi Salomonin lnkittu lähde, kum-
minti samalla oikeudella, kuiu eulieulnaiuitllssa yrttitarhassa
ou luultu täsitettäiväu Korkian Weisnn snljettn yrttitarha.
Mntta aiivan epäilemättä oli näissä seuduin ihana E tain
olema, tämän tilliinkään mielifuotnisin paikka, hänen, jota
niin yltäkyllin oli kokenut ja omassa itsessään näyttänyt tä-
män elämän setä suloisuuden että turhuuden. Salomonin
kunnia, hauen temppelinsii ja hnmitnshuoueeufa oivat kadon-
neet; mutta wielä tänäkipäimäuä kumpuaa tämä kirkas lähde,
»vuodattaen hänen määräämillä teillänsä raikkaan, kuninkaal-
lisen Milmoitus-juomau pyhälle kaupuugille.

Muutaman tunnin täytyä lonnaiseen, tullaan ainoasti
moniahta askel ylemmäksi mannerta tehdyn muurin luokse,
jota sliltce siiuren, nelikulmaisen pihan kaarikatetnlla mesi-
säilyllä. Tämä selittämätön rakennus on ihan mannaan,
päättääksemme neliskulma-kimiensä suunnattomasta suuruu-
desta, korkia-Mueu. Maan lapset itse kutsumat sitä Abra-
hamin huon-eetsi, pitäen sitä sinä paikkana, jossa heidän
esi-isänsä »»»aja seisoi, ja Raamatussa usciu »uailiittuna la-
keutena (Terebintti) Manne nimeltä (1 Mos. 13:18. 18:1).
Lieneivätlöhän kukaties myöhemmät Israelitat tahtoneet muista
eroittaa tämän sinnatnn mnistopaitan kimi-aitauksella, ja niin-
muodoin tehdä sen merkilliseksi tuleiv«isillensä niinknin py-
hyyden? Tama karjapiha ou tosin paimen-kuninkaalle omi-
tuinen. Kaikki tienoinsa »näet tasivaivat pnita ja pensaita.
Kedon tylläisesti »vihertäivät tasivut osoittamat muinoista
metsämaata. Uksin sen paikka-paikoin kimetctyllä pihalla
höystyy korkeaa nnrmea, jossa yksinäinen paimen kaitselee
lehmiänsä.

Eräs miina- ja öljypun-tarhoilla runsaasti täytetty notko
wicpi täältä tnnnissa etelää kohden Hebroniin, joka on
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itänsä puolesta armon ansaitsema kanpnnki, ihanassa sen-
dussa. Koko scu ympäristö on näköänsä tnin snnri öljypnn-
tarha, jonka luova pohjoisissa, muoriticu mieressii lerltsale-
mista on mainioita miinaftnnn istntlttsia. stnnnastcn pen-
kereet, setä laakson latiat mihertäioät ja tntoistawat kaitti-
naisilla niittn- ja yrttitarha-tasivnilla. Ijtse tanpuuki, Ka-
uaau wauha "pääkaupuuki" (l Mos. 23: 2), jossa jo Abra-
ham ja sitten Damid, maltausa cusi-mnosina asltiivat, ulou-
tuu laakson Ylitse ja peittää korkiain witorteil rinteet kahden
pnolcn. Se on »vielä ylemmällä Icrnsalemia, 2800 jalkaa
Wälimercn pinnasta. Se on piiritetty esitanftnnkiloilla ja
toisistaan erillisillä kartano-ryhlllillä, mnntamainkatnjcu snussa
warustettu uiiu ahtailla ja pimeillä portilla, tnin se mahtoi
olla, jossa Daividin sotapäällikkö Joab pisti mnrha-aseensa
Abnerin läpitse, niin että hän kaatui, "uiiutuiu se, joka pa-
hantetiäin edessä lantee'' (2 Sam. 3: 27, 34). Kartanot
omat kaikki neliknlmakiivistä, korkiat, taiten raketut ja lappea-
kattoiset, marustetut yläkerrassa kahdella cli kolmella picuoi-
sclla kupukaarella rateuuus-tarpein saasteeksi. Mli tälnän
»vanhoin kartanoin ja pienten tornien himcän hämmingiu lo-
hotaiksc korkea ja uhkea harain eli »uoskca, joka tariuiu jäl-
keeu tättee patriarkan haudau ja pidctääu Muhaiuetilaisilta
pyhimpäuä paikkaua. Eriuomaisin ja armoisin osa tästä ra-
kennuksesta ou 60 jalau korkuiucn ja 200 pituiueu ympärys-
muuri suurista sileäksi hakatuista ja juomaisista kiivistä.
Ulkonäöstä päättäen se on alkuperäänsä Juutalais-muiuai-
suudcsta, ja piiritti kukaties, ammon ennen tämäli kausau
hajottua, "Junialan ystämän handan" (Jaat. 2: 23), jota
kaiketiti Kristnksen aikana oli koristettn mnistopatsaalla. Sisä-
pihalla seisoo inoskea, jonka sisällä Matpclan kaksinainen
hauta sauotaau olcivau (1 Mos. 23: 19). Mutta Turkki-
laiset eimät laske täuue ketätääu eri-ustolaista, ja aiuoasti
Määrättyiuä aikoina on Intttalaisille sallittlt pienestä ym-
värys-muuriu reiästä kurkistella esipihoihin ja nikoilla.
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Hebron on Palcstinan mitä teinollisimpia ftailtaknntia.
Täällä tehdään paljottain Mnohcnnahkaisia Mcsileiliä, kor-
pelaisen »välttälnätöntä tarwe'kalua. Wielä edulliseulpi haute'-
kcino on lasinteko. Tätä ci tumminkaan tehdä juuri konstin
mukaisesti, jonkatähden saadaanki »vaan halmcnipaa taivaraa,
pntelia, lamppuja, moucukarivaisia rauue'reukaita ja moista
rihkamaa, jota pian jota päiivä lähetetään monin kamcli-
kuoriiliu myötämätsi. Halkotarpeensa saaivat nämä sulatus-
pajat uiideu suurtelt metsieu jäänuötsistä, joihin Mamren
lakeus kuuliti. Kllääluillc toki arivclto Palestiuau metsien,
Mähinti tällä puolen Jordania, oleman yhtä sakeain ja mar-
jollisicn, knin incidän metsät. Hawupuut kohooivat »vaau
siellä täällä siaupuolaMarsieu tahi tercbiutti-peusaiu ylitse,
jotka oivat puhjcuueet ulos ivauhaiii, kaadettujen rantoen jnn-
rista. Mutta koska tämä puulaatu, joka idässä ja koissa
uloutuu aina Knollcesen inerceu ja likelle Tekoaa, ivaitta huo-
nosti hoidettuna, pian kasivaa jälteensä, niin riittää se kyllä
Hebronin lasiruukkien tarpeeksi. — Iloisampi'ja »virkiämpi, knin
kanpnngin pimeissä työhlloneissa liikklln Hebronilaisten toimi
ulkona kedolla yrttitarhoissa ja iviiuamätllöissä. Kaiken-
laatuisia hedelmiä meuestyy täällä rillisahasti ja oiivallista
lajia, criuomattaiu »viinarypälcitä. Se oii täällä, kuin se kuu-
luisa rypälelaalso Eslol ou hacttaioa, jossa Israeliu iva-
kojat, todistaalsiltsa maau iviljamuutta, leikkasiivat sev mah-
dottoman snnren rypäleen, ''jota kahdeii piti kantaman ko-
rennolla" (4 Mos. 13: 24). Kahden jalan pitnisia rypäleitä
laivataan Mielä uylyääuli Hebrouill Miiuamäkilöissä.

Wiillaiviljelö tay täällä olltalla tamallansa. Wiina-
töynllöksei istutetaau yisitcllcu, kuliu eriksensä, 8 eli 9 jalkaa
toisistansa. Köyuuölsen aunetaau kasivaa 6 cli 8 jalau kor-
kuiseksi, jouta jältccu se llottistcttulla sidotaan kiiuui lujahau
ivaajaau, joosa tilassa ivesat ja otsat saamat kasivaa ja haa-
roittua terltumitjaksi köynnöksestä köynnökseen. Wälistä an-
iletaan myös kahden riivin nojata ivinosti toisiansa ivastaan,
niin että »vesansa ja otsansa muodostamat ikääukuiu lehti-
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tonkia. Wälistä nähdään myös keskellä ketoa joku yksinäi-
nen maja kokonansa suojattnna Mierellänsä istutetuilta Miina-
köynnöksiltä; niin että tässä on silminnähden todestuiva manha
ennustus-sana: "Jokaisen pitää wiinapnnnsa alla pelkäämättä
asuman" (Mich. 4: 4). Kullati miinamäellä seisoo pienonen
huone eli torni limestä, jossa wartia asuu. Mutta Miina-
korjult-aikana muuttamat Hebronilaiset itse näihin mahtihuo-
neisin, rakentaen majoja ja telttiä. Kaupunki on silloin tuin
autiona, iloisen menon, laulun ja riemuhuutoen kaiknessa muo-
rilla ja laaksoissa. Tämä on wnoden ihanin ja kiitettäwin
aika. Koska wiina on Muhametilaisilta kielletty, niin kui-
wataan parahimmat rypäleet rusinoiksi ja jäännöksien me-
husta keitetään hymän-makuista siirappia, jota täytetään ruo-
kihin soturin ase»nasta. Ainoastaan Hebronin Israetiitta
moi nauttia kotoiuaausa »vuorien makiata miinaa, joka on
werrattawa wanhaan renstaan.

Me käännymme nyt etelään Hebronista matkustaen
aallonmoisen, Miljawan ylmnaan läftitse, joka kolmialta snl-
jettu wnorilta lasteitse itään päin luudan korpeen, ja
lähestymme pyhän maan rajoja. Ikäänkuin jäähymästitsi
saattamat meitä wielä kappaleen matkaa eräät'muistoltansa
merkilliset paikat luudan muorista. Edessämme, puilla sep-
pelöidyn kunnahan päällä, on kauppakylä luta, muinaisen
papiskaupungin (Jos. 15: 55. 2l: 16) kohdalla, jossa Sa-
karia ja Elisabet asuimat, jonneMaaria tuli etsimään hurs-
kasta lankoansa, knssa Johannes Kastaja syntyi, joka kämi
Herran edellä "Elian hengellä ja woimalla" (Luut. 1: 17).
Vasemmalle käsin leiviää Dawidin harhamatkustusten alas,
koska hän wiisaasti karttoi Sanlin mnrhaawan käden ja 400:n
uskollisensa kera harhaili Inudan korwessa, Sisin nmnmella,
Maonin ja Karmelin kukkuloilla, pilkattu, petetty, ajettu,
"niinkuut Peltolana muorilla" (1 Sam. 26: 20), mutta ja-
lomielinen, uljas ja wapaa kuin torpituningas, joka elää
paimenten anteliaisuudesta ja omasta miekastansa, rohkea
uskalikko, joitta lähestyissä sortajan ynsiä sydän ätkiään kau-
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histui, ja kumminki niin rauhaisa, kuin lapsi, ylewämielinen
ja hnrstas Ilimalan sankari, joka sääli leppymätöntä wai-
noajatansa, tnssa hanen Herra antoi hanen käsiinsä: "sillä
Herra maksaa jokaiselle hanen wanhurskauteusa ja uskonsa
jälkeen" (1 Sam. 23: 14. 26: 23).

Porras portaalta laskeikse luudan wuori Palestinan
rajalle. Kaupungit ja kauppakylät lakkaawat; puun istutuk-
set ja pellot loppuivat; korpi alkaa, "jossa ei kylwetä, ei lei-
kata." Alussa kohtaa meitä toki wielä armahampi näkymä:
karjalaiduntcn wihanta ulotaiksc yli kumpareisen lakian, lam-
mas- ja wnohi- laumoja, lehmiä, hewoisia, aasia, kamelia
näkyy hnwitteleiwan äärettömällä kedolla. Täällä on Ber
Sa ba, — patriarkalleen paimennchtinaan asunto (t Mos. 21:
31. 26: 23. 28: 10. 46: 1), jonka Raamattn osoittaa
luudan maan etelimmäksi, samoin kuin Danin sen pohjim-
maks: paikaksi; jonkatähden myös sanottiin: "Kaikki Israel,
hamasta Danista Ber Sabaan asti" (2 Sam. 17: 11).
Kaiwot, joidenka ääreen beduinit iltaisilla kokoowat karjansa,
owat tenticsi wieläki samat, joista jo Abraham juotti lam-
paitansa 4000 wuotta sitten, ja joita aina siitä ajasta asti
siellä ollaan päiwä päiwältä samate käytetty. Kaksi miestä
nostaa kiwen taiwon-snnsta, ja sitte lapetaan wcttä sen poh-
jasta seipääsen solmetulla ämpärillä, ja ammennetaan liki-
seisowiin ruuhiin. Lammas-laumat, erillään toinen toises-
tansa, kukin paimenenensa, seisowat lähellä, odottaen maltta-
wasti, tunneta wuoronsa tulee. Nyt on rnnhi täynnä. Se
paimen, jonka lauma on likin, wiittaa sauwalla ja ääntää
sanalla, ja hypäten rientää pässi juomalle ja koko lauma
seuraa häntä samalla tapaa. lotahinen lauma juotuansa,
putkahtaa tiehensä ja heittää siansa toiselle. Kuinka eläwästi
eikö tassa johdu mieleen armeehat näytelmät ja kumaukset
Vanhassa ja Uudessa Testamentissa: kuinka Jaakoppi Ha-
ranin kauvolla kohtasi ihanan Nahelin ja juotti hanen isänsä
lampaat (i Mos. 29: 10); kuinka Moses asu: kaiwon luona
Midianin maassa ja puolusti letron seitsemää tytärtä pai-



74

menia ivastaan (2 Mos. 2: 16, 17); ja kuinka Kristus itse
lliiu kauniisti mcrtailse "hyivään paiiueuceli, jota tuutee o-
mausa ja tutaau omiltausa" (loh. 10: 14) ja ou johdattama
heitä elämille »vesilähteille" (Il.ii. K. 7: 17).

Syrjemmällä jossakussa lumparistossa ualyy eräs tclta-
taupilnki, jota huomeuua keutiesi turhaau etsit samalla Paik-
kaa. Saivnpyliväät kohoomat uäideu himiäin majsen Ylitse,
hajottaen pilivitichkliransa Arabian selkiälle taiwaalle. Pää-
miehen cli seitin tellan ääressä istmvat ytsuvakaifcssa kes-
leydessä aliriilgon paahtamat, partasuut uroot, säihkymillä
sillllillä, tuikeilla naamoilla ja hoikilla laihoilla jäsenillä. He
tupakoimat piltistä piipuista ja tarjosivat toisillensa "patinan
maljaa" clittä tuuutclcivat lausujan snnsta jotakuta muinai-
suuden falllari-satlla cli jotakuta uutta rnuoa, joka säestetään
rahabanilla (lonvcn kanteleella). Wähän malia siitä janha-
4vat ivaimot käsiliivillä, ollcll polwillausa tantereella, toisit
alustaivat cli lcipoioat karkeata hirssitaitiuaa, jouka he pais-
tamat kuumassa tuhassa eli lllllliiaiu kiivien Malissa; toiset
omat asettaneet taksi silmästä tcllascinää »oastcii, kirnutak-
sensa lihawau »naidon niiden »välillä hoiluivassa pöutössä.
Tellau sisällä lapset humittcleiivat tautercella, hcitettyiuä yk-
sinänsä; jalolnontoinen heivoincn, jola sinne »!tt)ös estä-
mättä pääsee, niinkilin pcrhetltunan jäsen, astuslclcc ivaro-
lvasti hcidäu keskellänsä; kuormattu kameli nlkona liiärehticn
lepää polmillansa ja »valpas susl-loira torkialla haukuuuallaau
estää mäijytvää rosmoa lähenemästä.

Sinain saarento.
Nyt olemme astuucet Lumatuu luaau rajoiu ylitse ja

tulleet Arabiaau. Euueukuin lähdemme etemmä, tulkaamme
eusin tlltninmatsi tantan maan yleisen mnodon talissa, huo-
tiammin käsittääksemme, iuitä tästedes tiilce sauottaivaksi.
Persiau ja Arabian »nerilahden, cli Wiheriän ja Punaisen
meren wälillä, lewiää Arabian lnaa säännöttömän nclikul-
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man mnkaan, jonka luodennrkta ulottuu aiua Afrikkaan asti.
Symästi tämän miimemainitnn inaan-osan sisään leikkaaivat
Pnnaisen meren kumpaincnki pohjiuimainen perukka: idässä
muka Akabau ja läuucssä Suetsiu merenlahti, muodostaen
sillä koliiiiliurkkaiseli saarcuuou, joka yliulmästä wuorestansa
nimitetään Sinai n saarennotsi. Se on enimmäkseen
kolkkoa ylämaata, joka Suctsin kalluaksista pntoo jyrkästi alas
mereen, liittyy pohjoisessa ludcan muoriin, ja croitetaau i-
dässä luvusta Arabiasta sywältä, cl Gor elikkä el Arab ah
nimiseltä laaksolta.

Enempi kuin kaksi kolmatta osaa tästä jota puolin niin
tarkasti rajoitctnsta maasta on määrätön korpilakia, jota A-
rabialaiset, Israeliittain matkustuksen muistoksi, nimittämät
el Tyh ss. o. matknslukset). Täluä ou maailman hirinuisin
lorpi. Joka haaralle aukiaa ainoastaan ääretön aamikko lo-
maa kiiseli- ja mustaa pii-liivcä. Siellä täällä kohoaa har-
maita kalkkitumpareita siiänuöttöuiissä riioissa täuiän ytsi-
karivaisin kaiualuliden ylitse; uiutta ei missäkääu puroa lo-
rise, ci niissäkään mälky »vesien ku»vastiuta. Nämä korpi-
lakia, lewcnewät kaikkialle niin tasapiutaisesti, ettei laskua
medellä ole, jota epäillen, miyiukä juosta, ehtyypi hiekkaan.
Mutta tussa se silloin kolooutuu syivciitccseli, siinä se. on
karmasta ja snolanmatuista, ettei ihmiset eitä eläimet sitä
juoda moi (katso 2 Mos. 15: 23. 4 Mos. 33: 8, 9). Ia
kelta omat »vcsiwarat katoowat taikka aiknisemmin tyhjennetään
samocssaan näitä kuiivettuncita erämaita, hän nääntyy, häm-
mästyy ja jääpi tielle makaamaan latastnncilla silmillä, ellei
jotlt hyivä enkeli, niinkltili Hagarille lapsinensa, osoita hä-
nelle kätkettyä lähdettä (1 Mos. 2l: 19). Usein ihastuttaa
hauta joku ilmatumastus. Wähällä iväliä ilmantuu hauelle
aaltomia jänniä, joissa wuoret kuivaileiivat, wesaklorautaisia
»virtoja ja palmulchtoja; lliutta tultuansa läheuimäksi kaitti
hajoo typötyhjiiu. Ei niii» puuta, joitta siimes Miilistäisi,
ci uitu turpeeutapaista uäy tällä kiiimettuucella mantereella,
ja yksinäinen ruoho-ripsi, joka jolloin tawata.m joillult suol.i-
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lätäkön reunalla, terwehtää tulkian silmää ihanammin, tuin
ensimäiuen kemät-kutkanen hänen kotonsa tarhastossa. Ai-
noastaan laa'oissa notkoissa eli Wadyiösa, joita myöten tal-
wisaikana sade-tulwat jnotsewat, taswaa raitapaju »vähän
waati»van kamelin muonaksi, sekä piikkiset akasiat ja kanerma-
pensaat, joita Elia tapasi korwessa, knin hän, paetessaan
weren-himoista nais-kuningasta Isabella, »väsyneenä elämästä
heitäisi maahan ja rukoili: "Jo kyllä on Herra, ota nyt
minun sieluni; sillä en niinä ole parempi minnn isiäni!"
(1 Kun. 19: 4).

Kirkas knin mahdottoman sunren uunin hehkuma kupu-
kaari seisoo selkiä taiwas, josta ci metsä honkuta sadet-
ta nääntymälle tantereelle. Ei niin tuulahusta, jota jäh-
dyttäisi paahtamaa auringon hellettä, jota tästä hiekka- ja
piikimi-maasta kaksinkerroin heijastetaan; mutta aita ajoin
lakaisee samum eli chamsin *) hirmu-myrskyu rajuudella korpi-
laattian, tukahuttaa matkustajan, ellei hän kiirehtien Miskan
maahan ja peitä taswonsa, puurtaa hiekan ylös kauhioitsi
pylmäitsi, jotta ajatuksen kiireellä lennätäiivät taiivaan ja
maan wälillä ja usein kyllä hautaawat tanppa-matknmeita
hietatunturcin alle. Vtäillä kolkoilla tienohilla ei moi ihmi-
nen löytää pysymätä siaa, ei korottaa »vakaista asnntoa.
Muinois-aitaan oivat tosin Idumealaiset perustaneet uudis-
paikkoja el Tyhin Pohjois - puolelle ja rakcutaueet torpecn
mainiot tanpnnlinsa E lusa ja E bod a; mntta korpi on jo
ammoin aikaa sitten hämittänyt näinä kaupuugit. Kedot ja
puistot on juotfuhieta nicläsliyt; autioiksi jääveissä asuu-
noissa matelee, ihmis-lastcu siassa, suuria sisiliskoja edes
ta'as, ja rapistuueista tornista knnlnn, »vartiahundon siasta,
tarhapöllön täheä rää'yntä. Gatsasta aina Katarina-luos-
tariin asti ci ole Sumilla yhtäkään kylää, ci yhtäkään rawinto-
paikkaa; kamelien luuraugat ja rettiöiu haudat osoittamat
kauppamatkumein suunnat.

Samunnksi sanotaan tuumia myrskytuulia Afrikan ja Ara»
bian hieta aawoissa.
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Eräs Suetsin kannaksesta Akaban merilahteen puoli-
ympyrässä muttima talltiperäinen »vuoren selänne Dsebcl
el Tyh on tämän yläivän tasamaan etelä- ja länsi-rajana.
Mnntainat faugen tukelat ja määrälliset wuoren ahdingot
»vieivät tämän jyrkästi pntoowan wuori-portahan ylitse alas
er Ra ml e n latialle. Sielläkin on yleensä hiekkaa, täynnä
mataloita, ikäänkuin kattaistnja ylen-nytsiä, ja takeita Mesi-
aloja, ulottuen lännestä itään koko niemen teskiläpitse aina
Akaban merenlahteen asti. Sen etelä-osassa alkaa Sinain
wuori-maa.

Sinain tvuori.
Eriskummaisissa muodoissa, synkiät ja hirwittäwät,

lohooivat Sinain ulkokalliot 800—1000 jalan korkeuteen,
niinkuu» summattoman suuren wuorilinnan ulkomarustukset,
jyrkästi ja rutosti »viskatut sekasokaisiu, ikäänkuin ne ei tah-
toisi päästää tetälaän sisäpyhyyteensä. Sywempänä wuoren
sisässä altawat sieratilven »vallit muuttua liustakiwetsi, por-
firitsi ja granititsi. Mustuneet auringon poltteesta, lohais-
tnt myrskym riehunnasta, milloin rippuwaisct ilmassa niin-
kuu» kaksi urosta, jotka uhkaamat toisiausa silmästä silmään,
milloin pystysti tohooivaisct lcmpeämlnässä jaloudessa, näyt-
tämät nämä alkuivuoren kalliot aina julmempia, eristummai-
seuipia muotoja, kauhean korkeita tnllnasuippoja, katkaistuja
kartioita, huippuja ja kukkuloita. Granit-seiuieu pnnaisen-
ruskcalla pinnalla näkyy siellä täällä säännöttömiä juomia
mustausiuiötä teräskarmaa, itääutuin ukon nuoli olisi siinä
lenuättäliyt tuliratansa, ikäänkuin Jumalan sormi olisi näille
alkumaailman timitaliluille tirjoittauut suureu, sauomattoman
nimeusä. Mutta myöskin ihmiskädet omat Siuain kallioihin
jättäneet jälkiä ainmon mcnlleestä olostansa. Monessa notkel-
massa, semminkin NadyMokatebissa, "kerrotussa notkos-
sa," tamataan piltin timiseiuiä kummallisia piirroksig, kuivail-
len sekasi ristiä, kamelia, wuori-wuohia ja sankaria; mutta



78

ei keukään ole »vielä »voinut selittää näitä piirteitä, eitä
kenkään ymmärtää heidän kieltänsä. Sillä kaikki tällä Mno-
rella on jaloa, ylcmää, salaista, muistorikasta ja pul-
liiallista.

Sinaiii laaksot oivat muutamat jylhät ja kamalat, pei-
tetyt kauheilla kimijärtälcillä, ivuorculohkarcilla ja Mierin-
kiivillä, elikkä ajo-hiekalla; toiset taas oivat iviljaivat ja ruu-
sasivcsiset, jotka täniäu »ouoreu tckeivät kesäu tuuluecssa tur-
lvapaitaksi kaikille uicmeu bcduinille. Talmipuroeu pohjassa
kasivaa peusaita ja syöttöä kyllältä kuleksimien paimcnkansain
karjoille; ja kallisarwoisct rilohot, jotka ihmisten askelein
alla tnoksnamat criusuloisen hajun, tekemät uloucu ylalaakson
ikäänknin ryytimaalsi. Vliintuin kasmn-»vyö pnjottcleitse ihana
Feiranlaatso läntcisen »vuoiijatkou läpilse. Siellä kukois-
taa totimaiucn tynttilä-hciuä (hammas-ruoho) päimäupais-
teisilla kukkuloilla; korkiawartisit taateli-palmut liitäimät läh-
teen ympäri toisihiusa; taivallista suurclllinat, koreasti lois-
tamat perhot kujcilciuat sclkiässä ilmassa, ja koska matta-
michcu riisuttu kalneli haluisasi! raastaa kauermia, »viehättää
haitta itseänsä huuajanhaju puuukorkuiscn taluaris-pcilsaau
luokse, joilla otsilla rippuu iuannaa, uiiuklliu hyytyneitä
kastepisaroita, niinkuin mallcan kiiltälviä helmiä. Fcirauiu
ihaualta alucclta tullaan nyt Sciti-laatsoon, joka, yksi-
»vakainen ja jaloluoutoim..., laajoissa »llutkissa kicrrcllcn sisä-
lvuorcu pohjoispuolta, "uiiiltuin ivoitoutic," johdattaa ylös
ylimmälle kukkulalle. Eras laaja, kauuis lakia, Wady er
Nah ah, mnodostaa täulän pyhän muorcu esipiha». Se ou
Mcrhottu pcusailla; mntta granit-ivuori alastouua, särkyueillä
huipuilla ja harjanteilla, piirittää tämän paikan, ja kaikkein
uuden ylitse kohoaa juhlallisessa ylemyydcssä Horcbiu hi-
»ncä, äkkijyrkkä etuseinä. Syrjään siitä miepi ahdas kallion-
rako aina ylös ivuorcn harjalle, syioän, pensaista ja tuoksu-
masta »sopista ioihcrtäiväu laalso-solan läpitsc, jonka ympä-
rillä seisoo l 2jaloa ivuorcu tiltkulaa, lliiulni!! kaikkein py-
himmän martiaua. Tälnä ou - ellei kaiM tumulslllcrlit
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pettäne — Mosekscn lain säädäntö-paikka. Wady er Rahah
oli Israelin korpilonln. Täällä, ja ei muualla niissäkään
Sinain jylhissä, säännöltömästi ympäri .viskatuissa laaksois-
sa, criäivät ivuoret tauivatsi kyllä toisistausa, heittääksensä
siaa jaloimmalle kaikista ihmis-joitktioista. Täällä »voiivat
"Israelin tnhannct" yhtyä säillassa sota-leivissä, koska he
"lätsiivät Nafidiiuista ja sio.t-..v;tt itsensä lorpceu, ivuorcn

kohdalle" (2 Mos. 19: 2). Tämän laliau etelä-rajalla ivoipi
tulla ihau lähelle iviiorcn ättijyrttää rilinettä ja kädellä tart-
tna sen rajaan" (2 Mos. IL: 12, 13); josta on ymmärrct-
täivä, miutätähdeu papilliscu laiusäätäjäu täytyi sulkea sen
"aidalla" eläinten ja ihmisten saarta.ota kosleutaa masten
(2 9^-os. Ll): 23), euucu kuin hau "johdatti tausau leiristä
lulnalata »vastaan »vilorcn alle" (2 Mos. 19: 17), jonka
harjalle lehoivan Majesteetti astui alas kaiken kausan sil-
mien edessä, tnlcssa ja pittäisiu jylilläsfä ja paksussa sa-
Mussa (2 Mos. l9: li.. 20: 1^). Msin kapea polkuki »vuo-
reu »välitse ou iv!elä jälcttä, jota myöten lumalau-mies
nousi ylös lakcndclta ja "meni sen pimeyden tytööu, jossa
luuiala oli" (2 Mos. 20: 2l). Kaikki erityiset merkit tässä
seudussa sopimat aiwau tarkasti Mosclsen alkukcrtoiniikseen.

Wuorcu scläuue Horcö ulotailfc pltoleutoista tuuuin
käytäivän luodc-fumiuasta taattoon. Klltcn se pohjois-pääs-
sällsä rajoitetaan Wady cr Rahan latialta, siten senraa sitä
pittinplioliscsti läuucssä ja idässä kaksi ahdasta, syivää laak-
soa Wady cl Ledsa ja Wady Sucib. Wiimcmaiuitusfa
eli Ictrolaatsossa, tullaan, täytyä miclä puoleu tuuuin
matkan ylöspäin, Grciltalaistcn tllnluisaau Katariua-luos-
tariiu. Sev himcästi »vihmmat hcdelinäpuut ja kyprcssit,
jotta armaasti katsastamat alas kiivimuuriltausa, hyiuyilcivät
jo etäältä matkustajaa Mastaau: eräs ihana »vihcriöittö tässä

kauheassa tolttoudcssa. Luostari itse torlciue niuuriueusa on
näöltänsä pikemmin pieni liniioitns, knin rauhan maja, josta
ei aaivistaisi »vieraan-ivaraista asuntoa korivcssa. Portti on
jo ammoin aitaa sitten tukettu Arabialaisten ryöwärein ryn-
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näkköjä wasten. Kristityt matkustajat, tutkittua heidän suo-
siokirjansa, milvutaan erään 30 jalan korkeudella oleman
ikkunau läpitse köydellä, ja terivehditään esimieheltä rauhan
suutelulla. Kuluta ihastuttawa ja mirtistyttälvä eikö se ole,
että keskellä tätä hiekasta ja limestä komcttuuutta korpea,
mouen päimän mäsyttämäin Maellustcn perästä asumattoman
antiuuden läpitse, äkkiluulematta hamaita itsensä siirretyksi
näiden ystämällisien muurien sisälle, uäihiu säännöllisiin,, sie-
lvihiu laitoksiin ja kestihuoneisiin, keskelle »vakamielisiä par-
tasuu-uktoja mustissa tauhtauoissa! Niinknin nui, haihtuu
matkustajan mielestä kaikki, mitä hän tänne sainoessaan on
nähnyt ja kokenut. Wasta täällä asettuu hauen, senttien
uutuudesta ja jaloudesta hämmästynyt mielensä hiljaiseen
mietintään. lontnn ma allis-»veljensä sumetessa testihnonctta
hänen asunnoksensa, istuu hän nojaten ilimcmhassa taidolli-
sesti tiiveen hakatussa tuolissa, amoimcssa pylmäs-taytäivässä,
ja näkee Horebin korkean haahmon ja ihmeivuorcn, josta
hänen ensi lapsnutcnsa liikutettiin hämmästyksellä, nyt todcn-
peräisesti sitmäinsä edessä. Knta ci tahtoisi tokca tämm-
öistä päiivää, ja jota sen toti, »voisiko hän koskaan sitä
unhohtaa?

Sinai-luostari on säännötön nelikulmainen rakennns,
sitljettuna 40 jalan korkuisilta granit-muurilta, jotta paikka-
paikoin omat marustctitt pienillä tornilla, jonne suurimman
hädän Maraksi on asetettu muntamia pienempiä tykkiä. Muu-
rien sisäpuoli jactaau tuoneen pienempään pihaan hnone-
rimeiltä, jota haaralle juoksemat ristiin toisiansa tohti: näinä
pihat taasen yhdistetään keskenänsä ahtailla, töyreillä alas-
ylös-täytäivillä. Muutamat owat koristetut tyftresseillä ja
muilla picuillä puilla, kutka- ja kaswin- penkeillä; huonein
seinihin nojantnn paljons wiinaköynnöksiä. Kaikki tämän iki-
manhan luostarin luona on säännötön ja yhdistämätön; sillä
niinä 13 wuosisatoina, jotta se jo on seisonut, on tosin joka
aikakausi tarpecu ja mielen jälteen muuttanut, uudistanut,
laajentanut ja wähentänyt sen entistä muotoa. Mutta kai-
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kissa ilmoitaitse nero, säännöllisyys ja siisteys. Luostarin eri-
osihill sioitetnt kennot illunkkiloille, joista täällä eleskelee noin
30, owat pienoset ja ilman taitetta mukaisuudetta, waruste^
tut maan yhdellä matolla, »villapeitteellä ja puutuolilla. Kor-
leawuoren puhtaassa ja raittiissa ilmassa, terweellä rawin-
nolla ja järjestetyllä työnteolla, saaivuttaivat luostarin asuja-
met useimliiitcn korkean, wireän ja iloisen wanhuuden. loka-
päiwä.sen jumalanpalweluksen ohella käyttää jokainen munkki
joko ryytimaanwiljelöä cli jotati käsiteosia. Sitä warten
täällä tawataan kaikenlaatuisia työhuoneita. Heidän työ-
koneensa owat halivat jakoustittomat, niinkuin muinaispäiwinä,
ja useimmiten »vanhemmat niitä käsiä, jotka niitä nykyjään

käyttämät. Paitsi neljää kolmattakymmentä rukouskammiota,
on luostarissa eras Kristuksen kirkastamiselle pyhitetty kirkko,
muinaisajan komeudesta ja armollisuudesta. Kaksi pylmäs-
rimiä kannattaa kattokaaren, jonka sininen pohja on tähdillä
kylmetty. Lattia on silattn mustalla ja Malkcalla marmorilla.
Useat lamput loistamat hopeasta ja kullasta. Lukemattomat
rippuwat seinillä; kaunihimmat kaikista owat kiwikutoiset ku-
ivaukset ympyrän la'entuwussa, jonka alla kalliisti Marjellut
pyhän Katarinan jäännökset lepääwät. Tämä monenkarwai-
sista kiivistä koreasti sommiteltu kuivaus näyttää Kristuksen
kirkastamisen, Moseksen, Elian ja kolmen opetuslapsensa kanssa.
Kumpaisessaki kulmassa on kuivailtuna keisari lustiniano ja
hanen puolisonsa Teodora, jotka kuudennen wuosisadan keski-
aikana owat säätäneet luostarin ja rakentaneet tämän kirkon.
Siinä, kussa Jumala luullaan näkyneen Mosekselle palawassa
pensaassa, on eras kallisarwoisilla peitteillä koristettu rukous-
kammio. Silta on silattu hopealla, ja ei ole kenenkään sal-
littu astua sille muuten kuin paljain jaloin, sillä kirjoitettu
on: "Riisu kenkäs jaloistas, sillä paikka, jossas seisot, on pyhä
maa" (2 Mof. 3: 5).

Kauhean maanalaisen holwin kautta, joka on sisältäpäin
suljettu rautaportilla, tullaan ihanaan luostari-tarhastoon.
Sen pengerrykset kaswawat kauniimpia hedelmäpuita, joiden
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paljous, -noneulaltaisuus ja mehuisa kukoistus todistaa tä-
män korkean »vuoren oimallista ja raitista ilman-alaa. Pian
keskellä tarhastoa seisoo kalmisto. Kahdessa Holloissa se sul-
kee täällä kuollein pappieu ja maallis-ivcljieu luut eriksensä.
Ruumiit pannaan etäiseen Holmiin rautahalsterille. Parin
kolmen wuoden perästä otetaan luurankale paloihin ja pide-
tään täällä säilyssä. Hirwittäwät ihmisjäännökset loikomat
täällä säännöllisissä riivissä, koottuiua niiden huolelta, jotka
owat tehneet katowaisuuden haitian tutkistclemisen elälnänsä
tarkoitukseksi, käsiivarret käsiivarsicn, tylkilunt, kylkiluiden, kal-
lot kallojen mieressä. Tämä ou eräs kauhistuksen kammio,
pyhitetty kuolemalle ja iankaikkiselle äänettömyydelle, keskellä
luonnon loistamaa, kukoistamaa eläwyyttä, jossa Siuainkyntö-
rastas antaa iloisen laulunsa kajahdella, ja bnlbnl, itämaan
salakielinen, lainaa itse mytällcn yöllen eri»»suloise»l huilu-
äänensä.

Luostarista Mie polku erään juopan kantta jyrkkien
wuoriseinien wälitse Horebin kukkulalle. Monien Kivilouhos-
ten Ylitse, osittain ikiwanhoilla, hakkaamattomilla portailla,
kahden suuren portin kautta, joiden luona rcttiät muinoin
tunnustiwat syntinsä, ennenkuin astnimat pyhälle ivuorelle,
tullaan muoriselänteen ylimmäiselle tasanteelle. Tämä muo-
dostaa hedelmättömien rutosti särjettyen granit-kallioin Ma-
lissa suosiollisen wiheriöikön. Keskellä tätä wuoritasannetta
on muurattu lähde, jonka wierellä ihana kypressi kohottaa
yksinäisen latwansa. Likellä tätä seisoo Elian kappeli; sillä
täällä sanotaan profetan rakentaneen yksinäisen asuntonsa,
kosla hän, peläten Isebelin uhkausta, pakeni korpeeu. Täällä
on Herra julistanut hänelle tulemistansa myrskyn turmele-
wassa hirmussa, maan järistyksessä ja tulessa, ja "hienon
tuulen hyminässä" ilmoittanut läsnäolonsa (1 Kun. 19:
11—13). Tämä pieni tasannes on 6,126 jalkaa ylempänä
merta ja liki 1,400 ylempänä luostari-laaksoa. Luodetta
kohden ulottuu se tunnin käytämän Horebin koto muoriselän-
teen ylitse aina tähän äsken kerrottuun paikkaan, jossa se
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yhtäkkiä loppuu jyrNään kallloseinään Rahan lakiala waSten.
Eteläänpäin sitä mastoin, ihan Elian kappelin takana koho-
taitse wuoriselänne wielä 900 jalkaa ja muodostaa ikäänkuin
Horebin toisen kerroksen eli pääta'en. Tämä on Moses-
wuori (Dfebel Musa) eli alkuperäiueu Sinai. Wielä
puolen tnlitia tarwitaan, nonstaksensa Elian kappelista tälle
korkeimmalle kukkulalle, ja myös täällä owat kiwiportaat,
jotka keisarinna Helena on antamtt warustaa, matkustajain
hymäksi. Sen korkein tasanncs on noin 60 jalkaa ympäryk-
seltään. Siellä seisoo eräs Muhametilainen ja Kristillinen
rukonshuone. Näyittä tältä 7000 jalkaa meren ylitse ole-
malta kalliolta ylen ympäri leMenewän wuorikorwen ylitseen
hämmästyttämästä jalondcsta ja yläwyydestä. "Niinkuin ku-
ningas-istnin, jonka lulnala on asettanut itsellensä maan
päällä, mnuttumaton sitten luomisen päiwän;" niinkuin pyhä
linna seisoo se keskellä korpea nostettuna aina ylös pilwien
sisään. Ei niissäkään, kuhun ikään silmänsä luokoon, näy
»vihantaa muoriuiittua, ci missätään lehtoa, ci Meden pu-
tousta, ci kohiseman puroa, ci kylää, ci wuorimajaa. Ia ellei
myrskyt korota rajua ääntänsä, eli ukon-ilma, joka päimä-
kaudet suljetuissa laaksoissa turhaan etsii uloskäytäwää, kajah-
duta kymmenesti sinne tänne heijastettua jyrinää hirmuisella
kauhistuksella — niiu mallitsee täällä äänettömyys, jota ei
muuten missäkään maan päällä ihmismieli huomaitse niin
aaiveellista, niin sywää ja ylewätä. "Sinain korpi wartia-
torninensa, pyhäne wuorenensa" — sanoo Schubert — "on
muistopatsas, ja lnuuttmnattomasti pysywä kappale kolman-
nen luomispäimän työstä, tainan alku-ajan elämä näytelmä,
kosla ci niin ruohoa, ei kaswua »vielä ollut, ei hedelmä-
puuta, ei eläivää luoutokappaletta, ci lintua, ei elikkoa, eikä
ihmistä, »niittä koska, »vapaan elämän siaimesta, ainoastaan
se laki oli ivoiuiassa, joka autot' mantereelle muotonsa ja me-
sille määrätyt rajansa. Kussa ivoidaan sywemmin, lameam-
ntiil ja estämättömämlnin silmällänsä tunkea kallioin liteyty-
neescn alkuinllotoon, kuin täällä, jossa ei yksikään jälki.
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Maisten luomispäiwien tuottama werhota ja peitä kolmauuen
piiiwän tekoja; jossa granit-wuori kohoaa jättiläis-tuwinensa
ja kallio-fuippoineiisa, sekautumatonna nuorempiin timilajihin,
jossa ci yksikään sen »viereisistä äkkijyrkistä, sywistä jnopista
ole sieratiwellä ja kalkilla täytetty, ja jossa basalt-tiwen
juowat nähdään kuin mustat suouet peninkulmittain juokse-
man läpi wuotiseiuien ja kukkuloin perustuksia."

Minäinen, kolkko, synkässä korwessa on tämä wuori,
lautana ihmisten rysteisestä hälinästä, ikäänkuin ylpeässä
itseenfä-mielistymisessä hartaasti miettien omaa suuruuttansa.
Ia kumminkin on tämä muori pyhä kolmen kansan jalolle
liittokunnalle, kuten ei yksikään niistä muorista ole, joiden
ympäri ihmisten waltakunnat ja kaupungit omat aseutuneet.
Hartaat puolen ihmisknnnan muistot kiintyivät tähän. Polje-
tuissa jätissä, joita retkiän jalka jo 13 mnosisataa sitten as-
tui, nousee wielä nykyäänki Kristitty ja Muhametilainen ru-
tous-huoneisin wuoren kukkulalla; mutta Israeliitta, joka
myönnyttää Jumalan kiellolle Moseksen kautta iankaikkisesti
pysywäisen tnuliaisuuden, katsahtaa tänne ylös ainoastaan
tankaa hartaudellisella pelwolla (2 Mos. 19: 12).

') Mtä tässä nyt on lausuttu Sinain luostarista, Moses-
wuoresta ja sen seuduista näki rohwessori G. A. Wallin omin silmin
w. 1846 joulukuussa, Jerusalemiin waeltaissansa. Samalla tarvoin
kuin Katarinan luostarista on mainittu, wetiwät munkit Sioninki luos-
tarissa Wallinin köysillä ylös luostariin, jossa he osoittiwat hänelle
rakkautta ja ystäwyyttä. Luostari on piiritetty korkealla muurilla,
jonka sisällä löytyy kirkkoja, rukoushuoneita ja muita kennoja. Suu-
rin kaikista on kaunis greikkalainen kirkko, jonka takana seisoo pieni
kappeli samalla paikalla/ missä Moseksen sanotaan nähneen Herran en-
kelin pensaasta tulen liekissä (2 Mos. 3: 2). Täällä palawat sammu-
mattomat lamput, ja ikkunan edessä kaswaa mahdottoman suuri ky-
pressi. Sinain luostarista hän nousi Moses-wuorelle. Silmäillessänsä
tämän wuoren ympäristöä, jossa selänteet, kukkulat ja rotkot waihette-
l.lwat, ajatteli hän sitä päiwää, jona nämät wuoret wapisiwat Kaikki-
waltiaan äänestä, ja sitä miestä, jolle Herra julisti lakinsa. Tosin
oli Moses-wuori, sanoo hän, soweliain paikka Herran ilmestykselle ja

hsnen lakinsa julistukselle. Jalompaa temppeliä kuin tämä wuori eiwät
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Korkealle Sinain ylitse kohoowat lounassa Katarina-
wuoren himeät kukkulat, wuoren, joka, juosten Horebin

kanssa wieretytsin, croitetaan siitä ainoastaan kapealta, tässä
jo ennen mainitulta Wady el Ledsalta. Tässä laaksossa
on myöski luostari, nimeltä el Arbain s. o. neljäkym-
menten, siksi että täällä 40 erätastä neljännen wuosisadan
lopulla tärsiwät hirmuisen kuoleman pakanallisten Arabia-
laisten päällensä karatessa. Se on hymässä moimassa, ehkä
ammoin aikaa sitten jo ylenannettu; ainoasti yksi perhekunta
Dsebalye-beduinien sumusta, joka ou »vclmoitettu Sinain luos-
taria palmelemaan, asuu täällä hoitamassa ja warjelemassa
litinäisiä hedelmä-tarhastoja. Eras suuri öljy-istutus, joka
uloutuu laakson läftitse, pieuonen lehto korkeita Saksan haa-
poja, joita täältä tuodaan rakennus-aineeksi, omena- ja aprik-
kapuut, joidenka Malista eras yksinäinen asunto pilkoittaa,
tekemät tämän wesirunsahan notkon mitä ihanimmaksi lepo-
paikaksi alastomien Muorten Malissa. Täältä miepi hankala
polku ahtaassa ja jyrkässä wuoren solassa, kauheain, punais-
ten granit-röyttöen wälitse, irtanaisten kiwilouhosten yli, 8000
jalan korkvisen wuoren kukkulalle. Se on saanut nimensä
pyhästä Katarinasta, josta suloinen tarina kertoo, enkelin
pitäneen kuljettaa tämän marttyrin ruumiin yli »naita ja me-
riä Aleksandriasta tälle muorclle, ja tänne hänen haudan-
neen. Hehkumat yrttitaswut höystywät aina ylös kallion
niskoille, hajuten ma'uketta ja terweellistä woimaa, niinkuin
Alppi-niittuen ruohot, muonaksi wuori-wuohille, joita Ara-
bialaiset eriu-kawalasti ja sukkelasti ajelemat. Katarina-
»vuoren kortein tnttula on yksi ainoa granit-järkäle; sen pinta

ihmisten kädet woi kyhätä/ kuullaksensa Herran lakia ja Jumalaa ru-
koillaksensa ja palwellaksensa. Nuorelta palatessansa näki hän sen pai-
kan, jossa Moseksen luullaan istuneen ja katsoneen tappelua Amaleki-
tain kanssa (1 Mos. 14: 7), ja kallion, josta Moses saumallansa saattoi
»veden juoksemaan nurisemalle kansalle (2 Mos. 1.7: 5, li), ja sen kiwen,
jonka päällä sama kiittämätön kansa waloi wafikan kuwan jumalak-
sensa (2 Mos. 32: 1, 8).
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on niin sileä, että tuskin täypi sitä kipuaminen. Näky-ala
tästä maan Harmoin käydystä muoren-harjanneesta on »vielä
monta ihanampi, tuin Moses-muorelta; se ulotaikse pian Yli
koko saarennon, ja lewiää nseammalle haaralle »vielä paljoa
loitommalle. Likimpänä näkyy Sinain Muori ylen ympäri
lewitettynä koko awarundessaan. Sen itse sydämmys muo-
dostaa muorikormen, niinkuin säännöttömän ympyrän, joka
on 30 peninkulmaa halkiläpitse ja leikataan monelta ahtaalta
laaksolta. Siinä omat saarennon korkeimmat muoret, joiden
jylhät ja terämät kukkulat, jyrkät ja halkinaiset kyljet selkeästi
eroittamat sen muista seuduista, jotta lewiäwät silmän alalla.
Siellä täällä, lähteenkostuttamalta ylämaalta loistaa har-
main muorien Malilla Yrttitarhoja ja puun istutuksia/ "niin-
kuin perhosen monenkarwaiset siiwet hautakiweltä juodessaan
kastepisaran."

Mutta toisella puolen tätä saarennon piiriä nähdään
itääkohden ikäänkuin hämityksen hengen tehdas, mustien muka
jyrkkien, alastouucu, päiiväupaahtamain, »nurennein wuori-
kuttuloiu tiwettyuecssä »nercssä. Tässä ulo»nulalla näkyy
Ailanitan eli Akaban »ncrelilahti sekä Tiran saaren ja A-
rabian wuoret toiselta puolen merta. Ete»nmä oikialle näy-
täikse wuoritaipale Ras Muhammed, Sinai saarennon
etelin ketmel; tästä ulomma eksyy silmä äärettömihin, kussa
Punanen meri ja sininen taiwas snlawat yhteen. Loitoin-
»nalla lounassa tulee O m Somar näkymiin. Se nousee
teräwällä kukkulallansa kukatiesi ylemmä kaikkia Sinai-»vuoren
harjanteita. Sen sisuksista hawaitaan Malista ääni, ikään-
kuin kaukainen ukkoiscn jylinä. Tämän takaa ilmautuu la-
keus el Kaa ja sen pieni kaupunki Tor länteisen s. o.Su-
etsin merilahden lnona. Kohdastaan siinä ulkopuolella hä-
ivältään rantamuorien matala riwi, joihin mainio Dse bel
Nakns, eli kellomnori, on kunlmva. Nuhjistunein siera-
muortcn rotkoihin keräytyy korwen ajohiekka, joka matkus-
tajan jattain alla maluu tallioraiinioin rakoihin, kuuluen lllin
laukaisen kellon ääni, joka laantuu humisten. Sentähden
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tay puhe liti-asujanteu keskellä, että eräs Kristus-luostari
on tähän waipunut, jonka kellojen ääni wielä kuuluu syivyy-
destä. Nimkltiu hopealanka, wedettynä korwen läpitse, nä<
lyy Suetsiu nlcreulahti koko pituudessaan; toisella puolen
nousewat Afrikan wuoret. Wiuneksi pohjoiseen päin nähdään
awara hietanumini er Namleh ja taa»»»paua kauhean synkkä
ylämaa el Tyh.

Iltä-yleisesti näin silinättyälnme Sinai-saarennon, ku-
ten se näytteleikse katsastajalle korkeimmilla Muori-nyppylöil-
tänsä, niin lähdetäänpäs nyt suorastaan ja muualle poikkee-
matta toiselle matkahaaralle.

Se, jota maata myöten kulkee Egyptosta Palestinaan,
»nenee tamallisesti Katarina-luostariu kautta Akabahaan,
Pnnaisen eli Nuokomeren koillisessa perukassa (2 Mos. 15:
4). Se on eräs yksinäinen linna keskellä palnmmetsää,
»vähäpätöisellä »varnstnslväcllä sen suuren Muhametilaisen
pyhämatklliveeu turmaksi, joka wuotisesti kulkee Kairosta el
Tyhin kautta Mekkaan ja Muhamedin haudalle, ja jolla
eninnniten on tapana täällä lcwätä muutaman päimän ja
»varnstaida emäällä ja raikkaalla Medellä. Aina tähän asti
ulottui muinoin luudau »valtakunnan piiri. Täällä oliwat
Edotnealaisten kuulnisat lanppalaupuugit Elät (eli Ailah)
ja Etseougeber, kussa Salo»uo rakensi laiwastoja, käy-
däksensä kauppaa Ofirin kanssa (1 Kun. 9: 26). Tältä

retkellä palasi kuitinkaan "haaksi" kerran kolmehen muoteen
"ja toi kultaa, hopeata, elefantin hampaita, apinoita jariikin-
kukkoja" (1 Kun. 10: 22). Sittemmin ryhtyi kuningas Jo-
safat uudestaau uäihin jaloihin kauppamehkeisin, kuitenkin
onnistumatta. Hau "oli antanut tehdä haaksta mereen, jotka
piti Ofiriin purjehtiman, kultaa uoutamaan; mutta ei ne
tulleet mattaan, maan tulimat särjetyksi Etseon Geberissä"
(1 Kun. 22: 49). Näiden haaksien siaimesta nykyjään ei
löydy koko rantamaalla niin ainoata wenettä, jolla woisi ka-
lastaa, ja täällä saada runsaan saaliin. Määrätön paljous
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taloja, yksin tätä koreata, monentarwaista laatua, joka ou
tuuman ilma-alan »lierissä omituinen, tungeikse tähän Aila-
nitan merenlahden sopukkaan, niinkuin nuotan pohjnkkeesen.
Läheläisten koirat, joiden ainoa elatuskeino tä»nä on, kaa-
paisemat moniahdan askeleen rannasta saaliinsa kynsin ham-
pain, ja saamat niin runsaalta kalaa, että täytyy heittää
siitä hitaiden isäntiensätin osaksi. Aksi ainoa wene kunnon
kalastajilla ja tarpeellisilla pyydöksillä olisi kyllä warusta-
ntaan koko kauppatorin, semmoisen kuiu Geuuau kaupuugissa,
elatus-aineella.

Indian waltamercn eläwä wilinä ulotaitse myös Ara-
bian merenlahteen, joka on ainoastaan tämän runsaasti lah-
joitetun »valtameren haara eli syrjämeri. Kallisarwoisia, kai-
kenlaatuisia mcrisimpukan knoria tawataan luotuina ylös ran-
nikoille; puhdas helmi-simpukka, walkca Mennoniitta-kaappu,
monenkarwainen porsellaani-näkinkeltkä owat täällä kotonansa.
Suuret punaisen urkukorallin lohkareet, jotka woisiwat olla
koristuksena Europan joka luonnon-tiedollisessa warastossa,
käytetään useimmiten ranta-asujamilta kilven siasta heidän
majojansa ja tarhastomnuriansa ratcntaissa. Monella pai-
koin rantaa on meriweden taswattama hiekka- ja silnputta-
sekainen kuori; Yleensä owat kuoriais-eläwät tehneet teitänsä
hiekkaan, ikäänkuin suonia; pienoset krawut wetäiwät jou-
kottain Ympäri, uuraasti kuljettain kierteisiä näkintenkäsiä,
joissa he owat ottaneet asuakseen; koska meri-iiliin muodo-
ton möhkäle lepää liikkumatta kiwien Malissa ja uneksima
kilpikonna paistattaa päimää rannikolla. Itse Wälimeren
ritkaus, kuten eräs Saksalainen luonnon-tuttia sattuwasti sa-
noo, werrattuna Puna-meren yltä-kyltyyden kanssa, näytä-
itse niinkuin Maratkaan porwarin ruoka-pöytä arkipäiwänä,
ruhtinan suhteen, pitäissään Poikansa häitä.
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Maa toisella puolen Ghoria.
Gdomin maa.

Pohjoiseen päin Akabasta uloutuu eräs sywään leik-
kaawa, leweä laakso aina eteläpäähän Kuollutta »nerta, Wa-
dy el Arab ah, s. o. lakean laakso, ja pitkistyy nimellä
Gor, s. o. »virta-laakso, ylös Jordanin wieritse aina Tibe-
rian järween asti, taikka tarkemmin »naaraten, aina ylös
Meromiin Pohjois-Palcstinassa. Wady el Arabah oli
Salmnonin aikana snurena kanppatienä Etseongeberin ja
Jerusalemin mälillä. Se on aallo»»»noinen korpi wiljawaa
näköä, leweydeltään puoleutoista tuuniu käytäwä, peitetty
irtanaisella piillä ja kilvillä, läpitse wa'ottu ja leikelty kui-
»vilta joeiipohjilta. Paitsi etelintä osaansa, joka alentuu A-
taban mcrenlahta kohden, läskeiksi tämä laakso wasten
Kuolleen »neren wuorilaatsoa; asianlaita, joka kumoo tähän
asti tawalliscn luulon, että lordani, ennen Kuolleen meren
ilmautmnista, on wuodattainnut Punaiseen mereen.

Araban länsi-rannalla owat korpi-ylämaan el Tyhin
kukkulat; itäranta sitä wastoin nousee »vähintään kahta ylem-
mäksi, muodostaen Seirin muoren. Sen jnnrella pitkin
lakeata seuraa alamia kunnaita taltkikilvestä tahi samen ta-
paisista luodoista, niiden marmori-kerroksien jäännöksistä,
jotka omat muorien itse pää-aine; niiden ylitse sierakimeä
säännöttömissä lohkareissa ja eriskummaisissa tallioryhmissä,
ja sitten taas, wielä taampana näitä eturimiä jakaikkia ylem-
mällä, pitkiä, 3000 jalan korkuisia kalkki-kimen selänteitä,
loimemmin ja ihanammasti kallistumia. Itään käsin näiden
muorien takana liwiää suuri Syyro, Arabian korwen ylämaa.
Siitä se tulee, että, waikka Seiri länsipuolellaan putoo jyr-
kissä wuori -seinissä, nämä wuoret, katseltuina itäkorwesta
päin, näyttäwät olewansa ainoasti kumpareita. Tämän muori-
maan koko leweys on noin 6 Saksan peninkulmaa. Sen
nykyinen nimi on S era ja Dsebal (Gebalene). Muinoin
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asuiwat siellä Edomiitat, Esauin jättiläiset. Tämän maan-
äären omituisuus todistaa wielä nykyäänti sen siunauksen,
jonka Isaakki sanoi esikoisensa ylitse, koska tämä, petettynä
esitois-oikeudessansa, itkien nojasi häneen ja rukoili walittain:
"Msikö siunaus sinnlla waiwoin onkin, minun isäni?" Ia
tämä manha tietäjä puhkesi ulos, sanoen: "Katso, lihawa
asuinsia pitää sinnlla oleman maan päällä ja kastetta tai-
maasta ylhäältä" (1 Mos. 27: 38).

Ehkä sioitettu kahden korwen wälihin, siunataan tämä
muorimaa kuiteliti kylläisellä sateella. Laaksot oloat täynnä
puita, pensaita ja kukkaisia; itäisemmät, korkeammat seudut
owat osaksi wiljellyt ja autawat hywän wlon. Etelämaiden
jaloimmat hedelmät, ontenat, aftrikat, persikat, miitnnat ja
poineransit menestyivät oiwallisesti ja kypsymät näiden tie-
noin mainioissa hedelmä-punn istntuksissa. Talmi on muori-
kylmä, mutta kesän kuumuus liewitetään jäähdyttäwiltä tuu-
lilta. Maan asujcunet majaawat puoleksi telttilöissä. Dtsin
tartauo-katoilleki laaditaan telttiä, joissa wietetään yö, aamu
ja ilta, yhdistäen niinmnodoin kumpaisenkin asuma-tawan
edut. Ileensä on ilma raitis; ci missätään koko Syyriassa
tawata niin Mahan kimuloisia, kuin täällä; jontatähden
myös wanhat todesti »timittimät tätä maata: terweyden Pa-
lestinaksi. Eläinkuntakin Idumeassa hämmästyttää moni-
naisuutensa ja tunnollisnutensa suhteen mattustajata, kosta
hän likilnäisestä torwesta astun ylös näille wuorille. Koska
»vedettömällä Sinain »liemellä eiwät edes kuljeksiwien paimen-
kuntien Seitit woi elättää yhtäkään juhtaa, nähdään täällä
"Arabian hewoinen paraim»nassa woimassa ja jaloudessaan,"
tämä beduinin uskollinen keto- ja telta-kumppani, hänen kal-
lihin, usein ainoa omaisuutensa, hänen rakkahiu syöttiläänsä,
jonka kanssa hän jakaa wiimeisen juomapisaransa ja wiimei-
sen leipäpalansa, ja jonka sukuperän hän luettelee samalla
ylpeydellä, kvin omansaki; tama eläinluomisen kaunistus ja
lunnia, jota ylistääksensä itämaan runoniekka innostuen lau-
laa: "Taidatkos antaa hewoiselle wäen, eli taidatkos kau-
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nistaa hänen kaulansa hirnuinisella? Taidatkos peljättää hä-
nen niinkuin heinäsirkan? Peljättälvä on hänen sieramit-
tensa päristys. Hän kaiwaa maata talviöillänsä, on rie-
muinen wäkewyydessänsä ja »nenee sota-aseita »vastaan. Hän
nauraa pelkoa ja ei hämmästy, eitä pakene miekkaa. Ehkä
»vielä »viini kalisisi häntä ivastaan, ja keihäät ja tilmet mälk-
kyisimät. Hän kuorskuu, pudistelee ja kaimaa maata, ja ei
tottele »vasti-tormeu helinätä. Koska maski-torwi hellästi
soi, luihkaa hän: hni! ja haistaa sodan ta'a»npaa, niinmyös
päämiesten hundon ja riemun" (Job. 39: 22—28). Siellä
ylhäällä »vuoren äyräillä käypi Aasia»» wäkewä »vuorilauris
laitumella (Ps. 104: 18) ja sorea-.vartaloinen metsäwuohi,
tama ylisletty ihana nottendcn tulva (2 Sam. 2: 18), jonka
nimi Itämaassa on korotettu uaisten erinomaiseksi kunnia-
nilneksi. Ajaminen tätä ri»vakkaa ja MaroMata ntetsän e-
läintä on yhtä työtäs ja Maarallincl», tuin muorimuohtati
Smeitsiu ja Tyroliu tuutureilla. Urheat »vnorijnotsiat ja
tarkat ampujat pidetääu Arabialaisilta suuressa armossa;
"metsästäjä joka petoja ajaa" on heidän mielestänsä kunnia-
nimi, samate kuin mninais-aikoina: "Se on jalo metsämies
Herran edessä uiinknin Nunrod" (1 Mos. 10: 9). Edo-
mealais-Muorien linnnista on kotka kaikkein erinomaisin: "Hän
asnu »vnorilla ja yöttelec mnorten tnkkuloilla ja »vahmoissa
paikoissa. Siellä hau katsoo ruuan perään, ja hänen sil-
mänsä näkemät kanas. Hänen poikansa särpääwät werta ja
tussa raato on, siellä myös hän on" (Job. 39: 31—33).
Pelto-pyitä lentelee siellä niin paljolta, etta poika nulikka,
joka palikalla heittää heidän sekaansa, moi tappaa pari kolme
kerrallaan. Wuorteu rotkoista kuuluu muori-kyhkyisen ääni;
kypressien otsilta, joita täällä ei tawcita yksinäisin, Maan leh-
dottain yhdessä, kaikuu rastahan, itämaan fatakielisen, sulo-
sointoincn laulu. Monenlaatnisia »nehiläisiä erinomaista nä-
köä liekkumat huristen mouitarwaisten knkkaisien ja ma'us-
ruohojen y»nftäri. Se on Utsin maa, johonka Edomi kuului
(Jer. wal. 4: 21), niiden tapahtumien ala, joita Jobin kirja
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»naiuitsee, tämä merkillisin ja jaloin kaikista opillisista lau-
luista, johou Hebrealaiuen ou kätkenyt hurskaan luonnon-
tutkimisensa koko kyllyyden ja symyyden perinpohjaisissa aja-
tuksissa.

Edomin omituinen tiloitus tekee tämän maan yhtä
»varustetuksi ja hätyyttämättöiiiätsi läusipuoleltausa, tuin se
on awonainen ja luoksepäästämä itäiseltä. Ainoastaan muu-
tamat Seirin muoria katkaisemat notkot ja »vuorisolat yhdis-
tämät itäisen ylämaan sitä paljon alemman Araban kanssa.
Helpoimmin kuljettama näistä notkoista on Wady el Ghu-
weir. Tämän mastapäätä Araban länsi-rannalla, jossa
noustaan ylös "Waellulsen korpeen," saamat kolme lähdettä
alkunsa eräästä kalkki-kalliosta: se on mitä merkillisimpiä
Araban Harmoista Mesipaitoista. Tässä oli lunltalvasti mui-
noinen Kades, johon Israelin kansa asetti leirinsä, lähteis-
sänsä Edomin ja Moabin talitta, walloittamaan Lumatun
maan itäpuolta. Tämä muutoiu selittämätön kertomus moipi
äsken ym»närrettää, tarkemmin silmättyä näiden seutuen ti-
loitusta. Atoses ascutuu kausancusa Kadeksessa, lähde-pai-
kalla, Seiri-wuoren ja sen helpoin päästäwän ahdiiigon,
Wady el Ghuweirin, wastapäätä, niinkuin Edomili porttiloin
edessä. Hän lähettää-ylös Edomin kuninkaan tytöön sano-
inaan hänelle: "Katso me olemme Kadeksessa, siinä tanpnn-
gissa, joka on sinnn äärimmäisillä rajoillas; anna meidän
waeltaa sinun maas täpitse. En »ne poitkee peltoihin eli
miinamätiin, en me myös juo Mettä kaimoista: me mäel-
lämme oikeata maantietä, ei poiketen oikealle eikä »vasemmalle
puolelle siihenasti, kuin me tulemme sinun rajas ylitse" (4
Mos. 20: 16, 17). Mutta Edom, luottaen lnotsepääsemät-
tömyyteensä siltä puolen muka wastasi uhoitellen: "Ei sinltn
pidä minun kauttani »vaeltaman, taikka minä kohtaan sinua
miekalla. Ia Edomealaiset lätsimät heitä mastaan paljolla
Mäellä ja wäkewällä kädellä" (w. 18, 20). Mutta Israel
karttoi tappetun, jota he tällä paikoin eiwät luulleet woiwansa
onuellisesti päättää, ja waelsiwat edellensä etelää kohden ylös
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Arabaa myöten, pitkin Seiri-muorta sen kukkulalle, niineltä
Hor, kussa Aaroui kuoli. Sitten "menimät he pois Horin
wuoren tyköä, Punaisen meren tietä" (4 Mos. 21: 4), s. o.
aina Araban eteläpäähän asti, "Elätin ja Etseon Gaberin"
tienoille (5 Mos. 2: 8), jossa tämä korkea wuoren harjanne
alennaikse. Tässä sopi matknween ihan Mieritse kiertää Set-
rin rajamuurit ja, poiketen pohjoiseen (5 Mos. 2: 3), mat-
knstaa ylös korkeata itä-torpea myöten mielä nykyään tawal-
lista kauppatietä Maauiu ylitse. Mutta tälta puolen on
Edom awoinna wiholliselle; Edomealaiset eiivät nyt enään
»voineet kieltää ja antoiwat Israelin rauhassa kulkea Moabiu
pohjoisessa kohtaamille äärille (5 Mos. 2: a—B).

Euuenkuin lähdcillinc tälle tielle, palatkaamme Mielä
kerran H orille ja sen läheiseen Moseslaaksoon. Noin kesti-
paikoilla koko muorijattoa kohoaa Seirin kukkula yksinäisessä
ylämyydcssään. Tämä on Marsin sama paikka, jossa Israelin
molemmat korkea-ikäiset sotapäälliköt, Moses ja Aaron, wel-
jetset luonnosta, .veljekset Herrassa, jättiwät toisillensa »vii-
meiset jäähywäiset "ja astniwat Horin muorelle ja Aaron
kuoli siellä »vuoren kukkulalla" (4 Mos. 20: 27,28). Alaalla
laaksossa, jossa oli mettä kyllä, marustaaksillsa koko jauoo-
malle tansatuuualle juomista, ja laiduuta eläkkeeksi karjoil-
leusa, itki Israel kolmekymmentä päimää ensinläistä ylimm-
äistä pappiansa, Imualaulniehen weljeä, hänen weljeänsä,
"joka oli lulnalalle uskollinen kokohanen huoneessansa" (4
Mos. 12: 7). Useat kypressit ja katajapensaat ja ftaljons
enimmiten piikkisiä, ehkä kaunistukkaisia kasmnja »verhotta»vat
wuoren jyrkkiä rinteitä. Sen alku-aine on monenkarwaista
sierakiweä, jossa maaleammat ja tummemmat, ruskeankeltaiset
ja punertamat juowat moninaisesti waihetteleiwat. Horin
harjanne jakantun kahteen kukkulaa:»; yhdellä niistä seisoo
wanha Mnhametilainen Wely, nimeltä Aaronin hauta.
Se ei ole suurenmoinen, eitä karmiskaan; mutta tässä la-
hestössä olewa uhrikone ja huononpäiwäiset lahjat, lanta-
hetuleet muta, lasihebnet, kamelikurjen munat ja pienet raha-
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set osoittawat tämän haudan olewan pyhänä pidetyn ja har-
taasti terwehdityn paikan. Tosiaankin on Harunin, profe-
tan, hautawarjo, kaikille Muhametilaisille niin Pyhä, että he,
matkoillansa Horin kukklllan ohitse, jo tankaa nähdessänsäsen nelikitllnaisen rakennuksen, teurastamat uhriraamaan ja
kyhääwät timiröykön sen Meren ylitse.

Horin itäpuolelle liittyy Mosek se n laakso, Wady
Musa, maailman mainioine jäännötsinensä wanhasta Edo-
»nm pääkaupungista, nimeltä Petra eli Sela. Idästäpäin
tullaan pitkin kaunista pnroa, jonka rannoilla tiheät oleanteri-
pensaat toisia»»sa ahdistawat, erääsen rotkoon, 40—50 jalan
korkuisten sierakiwikallioin wälissä. Jo täällä kuljetaan moni-
lukuisten, kallioihin taiten hakattuin hautawarjoen ohitse;
tummiltkin o»» tämä Maan yksi esikaupunkiloista tähän suu-
reen kuolemakanpnntiin. Täluä notko alussa 150 jalkaa le-
weä, supistuu aina enemmin ja enemmin, ja kalliot korke-
newat, tumlnallaki puolen näyttäen hautariwin, tnnne'ka rotko
wiimein laajenee pieneksi esipihaksi, jossa puro katoaa ah-
taasen, alussa tuskin nähtäwään rakoon, wuoren »vastasci-
nästä ulospistäwän kallion taakse. Tässä on aukeama, se
hirwittäwä rotko, jonka läpitse »nuinais-aikaan ainoa portti
kaupunkiin tältä puolen oli löydcttälvä. Pari askelta por-
tista on komea knpukaari raketin ylhäälle seinästä seinään,
ja niin rohkeasti rippmva pntonksen yli-pääsemättömäin kal-
lioin wälillä, että Arabialaiset lunlewat tätä Dsenin pa-
hain henkien, jotka asuwat ja wallitsewat tuulessa (katso
Eph. 2: 2), waan ei ihmisten laatimaksi. Tässä on rotko
ainoastaan 12 jalkaa leweä, eikä koko jaksossaan laajene
yli neljääkcrtaa laweammaksi. Ikäänkuin jolloinkulloin luon-
non rajutessa rntosti remäistyina toisistansa, seisomat nämä
pnnaiset kalliotöntäleet, joidenka Mälitse ahtahat polut tär-
meilewät, alempana pystysuorin wastattain, kohoten 80—250
jalkaa korkenteen, ja kääntyivät yläällä niin likelle toisiansa,
etta alaalta ci käy taiwasta näkeininen ja kestipäiwällä waan
tumma walo lankeaa alas. Laakson puro johdattaa, niinkuin
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Ariadnen lanka, läwiätä »naanalaisella matkallansa. Oleanteri-
pensastot melkein tukkewat tien; metsäwiikunoita ja tama-
rista pistää siellä täällä ulos kallioista, tiheät köynnökset
tietokaswuja kutowat ikäältkuin werkon seinäkomeroin, tau-
luen ja kirjoitusten ympäri, notkuen »'hanoissa tertuissa y-
läältä alas. Runsaan tuntineljänneksen kuljettua »väljenee
ahdas sola, ollen wielä kmnminki rotkon laakso. Auringon
walo, josta jo ollaan wierautuneet, tunkee uyt »voimalla si-
sään, ja Petran taunihin teos, "Aarre," korealla etupuolel-
lansa ilmautun silmihin, hämmästyttäen hennon »veistotyönsä
ja raittihin, suloisen wäriwaiheensa suhteen. Tämän äkilli-
sen näkymän »vaikutusta sydämessä ei käy sanoilla sanomi-
nen. Ei itse rakennus aiuoastaau, ehkä jalo ja kaunis,
Möisi niin paljo ihmetellä näkiätä; mutta sen teloitus tällä
paikalla, niinkuin osa tämän ruusunkarwaisen kallion suun-
nattomuudesta, johonka se on sisään eli pikemmin ulos ha-
kattu, tämä niin yleivä ja hämmästyttälvä sisälle-käynti,
tämä joka osansa ihmeteltäwä ehiyys, jossa tuskin esi-
pihastakaan on yksikään pylwäs häwinnyt, seudun yksinäisyys
ja sywä hiljaisuus, sekä luonnon jylhät kumaukset ylen ym-
päri — kaikki tämä on laatuansa omituinen ja herättää tun-
teita, jotka »voimallisesti miehättcimät sielun. "Minä olin
kokonani lumottu" — sanoo Robinson — "tämän muinais-
taidon kaunisteoksesta tällä kamalalla paikalla, ja se haahmoili
eläwästi niielessäni sen päiwäkauden ja kolo yön. Toissa
aamuna palasin minä sinne takasin ja,katselin kaikkia lisänty-
Malla ihmestytsellä. Siinä se seisoi, kuten wuosisatoina, su-
loinen ja kaunis; ne snkukunnat, jotta muinoin sitä ihmet-
teliwät, owat kadonneet; raiwotas Arabialainen katsahtaa
sitä, siwutulkeissaan, haluttotnalla penseydellä, ja ainoastaan
kaukainen wieras tulee sitä tunteinaan arwonsa jälkeen. Sen
hehkuwa ruusunkarwa kullattiin jättäissäni Mhywäisiä, aa-
»nu-auringon hempehiltä säteneiltä; ja minä täännäisin wii-
mein pois tunteella, joka wasta kuolemassa latoo."
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Kaiken sen jalous, mitä esi-isänsä aikaan saiwat, olt
kätketty ja tuntematoin tämän maan nykyisille lapsille. Heillä
ei ole muuta mielessä muinaisuuden rakennus-ihmeistä, kuin
unelmia salatuista aarteista. Sen wuoksi he nimittäwätki
Ma rakennusta: el Khutsneh, s. o. aarre, nimittäin Faraon,
armellen semmoisen löytymän kussakin nrnassa, jokaluoksensa
pääsemättömässä korkeudessa koristaa etupuolen korkeimmat
osat. Siellä näkyy monta arpea pyssyluotiloista, joita si-
siwuitsekulliat sinne tähtäwät turhassa toitvossa, näiden ur-
nain pitäwän räjähtämän palasiin ja Muodattaman rikkau-
tensa alas. — Mikä laman jalonrakennuksen tarkoitus lienee
ollut, joko Humaloille waiko kuolewaisille aiwottu, on nyky-
ajalle selittämätöin pulma. Kuten loistawa sen ulkopuoli ou,
siten on sisäpuolensa ruma ja tyhjä: esipihan takana mitta
kallioon hakattu korkea etuhuone ja sen taakse raketut tam»
miot ja pienoiset simusuojat. Olkoonpa se nyt temppeli eli
hautakammio, min kumminki seisoo el Khutsneh silmäimme
edessä niinkuin muinaisunden jalo tunnustus tiedostansa ja
moimastansa toisen maailman palmelutsessa. Se on niin-
kuin huutaisiwat täältä meille nämä pakanuuden manhat
mestarit: Loistama ja monenmuotoinen on elämän ulko-
puoli, mutta tumma ja käsittämätön, sen sisus; ainoastaan
tätä nykyistä elämää on ihmismielelle mahdollinen käsittää,
yli-maailman kirkkaassa walossa, ja me olemme aistainneet
sen ihanuuden kyllyyttä ja ylistäneet sitä iloisissa ihmis-
töissä: mutta mikä siellä takana kätteynee, sitä ei ihminen
Moi käsittää eikä käsiteoksilla kuwailla, "mitä ei silmä ole
nähnyt, etkä korwa ole kuullut, ja ei ihmisen sydämeen ote
astunut, joita Jumala on niille walmistawa, jotka häntiä
rakastamat" (1 Kor. 2: 9).

Hautawarjoen wälitse, joista ei yksikään tässä määrät-
tömässä muotoen waihetuksessa ole toisensa näköinen tila-
wuuden, rakennuslaadun ja koristusten puolesta, tullaan wä-
hitellen laajenewassa laaksossa itse näytelmähuoneesen. Myös
tämäkin on muuraamatta hakattuna kokonansa ulos kalliosta.
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Halki laattian on f2O jalkaa. Kolmekymmentä kolme penkki-
rilviä, joilla puoli neljättä tuhatta katsastajaa istuimat, to-
hoomat toinen toisensa ylitse takapuolisessa kalliossa. Penk-
kien ylitse on rimi pieniä kammaria ylen ympäri kiween ko-
»verrettnina; joista alapltolisen näytelmäpaikau hywästi näkee.
Tämän ylitse kohtaa katsastajan silmää »vastapäisessä kalliossa
riivi suurimpia ja komeimpia Petrau hautaivarjoista. Oliko
se Egyptolainen synkkämielisyys rakentajan sielussa, jokatässä
uiiu ueroktaasti toisiinsa somitti jyrtim»nät päinwastoisuudet,
ikäänkuin hän olisi tahtonut elämän itse trikkitöissä antaa
tämän todellisen waroitutsen knutna: "Kaikkein ihmisten pi-
tää kerran kuoleman, mutta sev jälkecu tuomio" (Hcbr. 9:
27)? Eli kukatiesi Grcikkalaiueu keweämielisyys, joka was-
ten katowaisnuden kieltämätöntä todistusta, pani elämän koko
wusanden näihin sanohin: "Syökäämme ja juokaamme, sillä
huomenna »ne kuolemme" (l Kor. 15: 32)?

Laakso päättyy edespäin ketohon, joka on jaettu länteen
jnoksemalta purolta kahtia ja ylen ympäri rajoitettu osittain
jyrkiltä muoriseiniltä, osittain toinen toisensa perästä wähi-
tellen kohoomilta kunnahilta. Tassa on mantere peitetty
röyköillä taiten hakattua kimeä, perustus-muureilla, katken-
neilla pylwäskappalcilla ja kiwikatuen jäännöksillä. Kaikki
selivästi osoittaa, tässä muinoin olleen suuren kaupungin,
jonka ympäri tunnissa tuskin käytiin ja jonka sisään hywästi
mahtui 30—40,000 asujanta. Eräs riemunkaan johdattaa
palattiin, jonka muurit mielä omat pystyssä, niin että sisä-
jakonsa huoneisiin ja kerroksiin melkein eroitetaan. Itä- ja
länsipuolen litimmäised kalliot olvat peitetyt hautawarjoilla,
jotka owat katsastaneet alas eläwitten kaupunkiin. Monesti
oivat ne toinen toisensa päällä ja seinät seisomat niin pysty-
suorin ylös, ettei ole ymmärrettäwä, mitenkä oli mahdol-
lista tulla ylimmäisiin. Tosiansati woipi kysyä, oliwatko ne
jättiläisiä, jotka hakkasiwat nämä ihmeteotset kallioon, niin-
kuin Arabialaisten yksinkertainen luulo on? wai lieneekö
wanhoilla rakentajoilla ollunna siiwet, niinkuin kotkilla, tie-
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»»ahtaaksensa näiden jyrkkeiden huipuille, joista jo »vallatou
wuoriwuohiki säikähtyisi? Silmiuuähtämästi omat uämä lai-
tokset laadittuna yläältäpäin alas. Täällä nähdään monta
rakennusta alulla, joista maau yläpuoli ja katto oivat »val-
miit, niin että ne ikäänkuin tu'ettomina rippuwat ilmassa;
toiset kannatetaan altapuolen Pylmäspäiltä; mutta warret tahi
patsaat, joille pylmäspäideu tulisi uojata, ja jalustat, jotta
olisiwat pyl»västeu perustuksella, eilvät evää ole uäkyivissä.
Siinä on jotakin hengellistä katsastaissa näitä teoksia,sjotaki
syntywää ja kasmawaa korkelldesta päin alas sywyytcen,
ikäänkuin wuodattaisi eräs luomiseu lvoima itsensä tailvaasta,
hiljakseen edistyen, aina alemma ja alemma töykeän, muo-
dottoman maan ylitse.

Se muoren laatu, johouka uämä muistomerkit owat
hakattuina, on pehmeätä, puimista sieratimeä. Seu löyhyys
teki huokeaksi kalliota kowertaa ja mukautui taideniekan meis-
timen edessä mihin siewistyskaawaan hywänsä. Mutta
erin merkillinen mielitumalliselle taidetunteelle, jonka Petran
ympäristö »vaiknttaa katsastajassa, on näiden kallioin aiivan
omituinen karma. Ne eimät esittele silmällen erästä yhtä-
läisen himeäpunan elotointa röytköä, maan lukemattoman
moninaisuuden puhdasta, elämää kartvaa, tummimmasta tar-
»nosiini-punasta aina hennoimpaan maalean-punaiseen, joka
wälistä pistää ruskeaau cli keltaisceu. Nämä waihettele-
waiset wäriwarjoitnkset omat usein aallomnoisilla wiiwoilla

eroitetut, jota sitoo kallion pinna:i yhteen jattohon
hohtawaa, wälkkywätä wäri-sekoitusta, ikäänkuin wipewätä
silkki-kangasta, eli maalattua seinäwerhoa. — Minkä näkymän
eiwätkö esittele nämä kalliot, joissa luonto ja ihmistäsi kes-
kenänsä kilpailemat ihmeissään! Eriskummaisilnmat marit
owat niihin ivuodatetut, oudoimmat muodot ilmautnlvat niis-
tä, ja, huippujen kohotessa yläpuolen jylhissä haalituissansa
ja ihanassa rohkeudessaan, muodostnu jalusta tonstimnu-
taisesti peräseiniksi ja katoiksi, pylmäiksi, saliloiksi ja etu-
huoneiksi.
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Täydellä oikeudella kantoi tämä werraton kaupunki,
joka on rakennettu uäideu wuorieu helmaan, niinkuin kotkan
pesä, jaa —joka osittain on työntäinyt ulos itse liwestä, so-
piwan nimensä "Kallio"; sillä sitä merkitsee Hebrealainensana sela (2 Kun. 14: 7), ja Grcikkalainen sana Petra.
Rotsinsa-laskematon ja ynsiä, kuten asnntonsa, oli Edomea-
laisten kansa. He olimat sammumattolnassa mihassa sen
jättiläisiä »vastaan, joka oli pettänyt heidän esi-isänsä esikois-
oiteudessa (1 Mos. 27). Tosin useasti Israelilta woitetut
ja »vallitut (2 Sam. 8: 14. 2 Kun. 14: 7, 22), mutta aina
jällceusä irroittacu itsensä (1 Knn. 11: 14. 2 Kun. 8: 20.
2 Ait. t. 28: 17) he lcmcnimät »viimciu yli koko luode-
Arabian, jota Edomilais ftäätanpuilgista nimitettiin Petrea.
Myös etelä -Palestina ja Hebron -lankesi heidän käsiinsä.
Johannes Hyrkanolta peräti moitcttuna ja pakoitettnna ym-
pärileikkaukseen, sai toti Edoiili sittenunin sen ricmnn, että
nähdä yhden tapsistansa, Herotecn muka jalon, korotettuna
luudan »valta-istuimelle: moitettuen jälkiläiuen wallitsi niin-
»nuodoin »voittajata. Tähän aikaan sattuuti lunltawasti iti-
wanhan kalliokaupunki Petran loistawa kaunistaminen. Mutta
"siuiiii ylpeytes ja sivun sydämes koreus on sinun pettänyt,
että sinä asut muorien raoissa ja »vallitset korkeat wuoret.
Jos sina tekisit sinun pesäsi niin korkeaksi kvin kotka, niin
millä tuitcnkt sieltä sinun kukistan alas, sanoo Herra. Juuri
min pitää Edomi autiatsi tuleman, niin ettei kenkään siellä
asu" (lerem. 49:16—18). Kaupunki komeutenensa jaihmis-
asuntoinensa on kaatnnut tomuun, ainoastaan kuollein kam-
miot seisomat ehjinä altukauneudessaau. Elämä on muntta-
nut ulos, »uutta kuolema on täällä pitänyt asuinfiansa ja ko-
rottanut istuimensa »väkäiselle perälle.

Moabin maa.
Nyt käännämme maelluksemme pohjoista kohden Kuol-

leen illcren ja Jordanin itäpuolella olemien maiden lapitse,
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joita muiuaisnudessa nimitettiin yhteisellä nimellä Pereä s. o.
maa tuolla puolen.

Edomin maahan sattuu pohjoisessa Moabin maa,
sama piirituuta, jouta uykyiuen nimi on Kerat. Luonnol-
liset rajat tätä »vasten omat etelässä eräs pnro Sared tahi
Wady el Ahsa (4 Mos. 21: 12. 5 Mos. 2: 13) jyrkkine
sierakiwi-rantoinensa, lännessä Kuollut meri, pohjoisessa Ar-
nonin laakso, idässä »vihdoin Arabian korpi. Moab, kuten
yleiseen koko Pereä, on Wuorinen ylämaa, joka Gorin muo-
ressa jyrkästi putoo masten länsirajaansa. Se on leikelty
sywiltä ojilta, satoisa, »viina- ja elomiljelölle, setä tarjahoi-
dannolle hywin sopiwa, metsätön, jaa, useasti lawealta ai-
wan puutöin; jonka wuoksi täällä, niinkuin monessa munssaki
metsättömän Syyrian paikkakunnassa, tuima nurmi on täy-
tettäwä polttopuiden siasta (Matth. 6: 30), niinmyös ka-
melien sonta (katso Heset. 4: 15). Merkillisin kaupunki, josta
koko piirikunnan nimikin, on Kerat, muinoinen Kir Moab
f. o. Moabin muuri (les. 15: 1). Se seisoo jyrkän mäen
kukkulalla, ylen ympäriusä piiritetty laaksolla, marjeltu tuke-
Milla tornilla ja ympäröity rapistuueilla muurilla. Tässä
lähellä on eräällä liitutalliolla se linnoitus, jota Saladin
w. 1183 turhaan saarsi. Eräs Göthilaiuen sali, jonka sei-
nillä kuwat owat rapistuneet, todistaa wielä, Frantilaisen
(s. o. Länsimaalaisen) aateliston muinais - aitaan näillä pai-
koilla asuneen. Mutta Keratilaisten mielestä on tämän Me-

risen sodan muisto Kristittyen ja muhametilaisten wälillä
jo ammon chtaa sitten kadonnut. Turkkilaiset ja Kristityt
eläwät täällä hywässä sowinnossa yhteisesti suojellen omai-
fmtttanfa ja wapauttansa passan wätiwaltaa ja beduinien
ryöwäri-ryttnäköitä wastaan. Heidän pieni kaupunkinsa aset-
taa 1050 aseilla »varustettua miestä. Kulin tymmenenwuo-
tias taitaa tarkasti täyttää amputaluansa ja Kerakin Kristi-
tyt owat toto seudussa kunnioitetut ja peljätyt urhoollisuu-
tensa suhteen. Burthardt löysi Kerakin asnjamet wapaina
weroista, siksi että Tnrkin hallitus ei tohtinut heitä weroit-
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taa; mntta heidän liicmmainen kestitsciväisyytensä ei tum-
»»»intaai» salli heidän rikastua. Tultuausa Keratiin uskoisi
tosin ilahntta.vaa satna tyhjänperäläisten testitsewäisyydessä.
Jo portilla tarttnu wäki »nattauiichen hewoisen suitsiin; oi-

kealta käden knulnn Abrahamin ääni: "Herra, jos ininä olen
armon löytänyt sinun edeösäs, niin ele mene palivelias o-
hitse" (! Mos. 18: 3) ja »vasemmalta Lotin ääni: "Katso,
minun Herrani, poikkea toti sinun palwclias huoneesen yöksi"
(l9: 2). Tuskinpa ettei tapella kuumasta saada tulokasta
luonansa majoittaa, sillä "tcstitscmäisyydestä määrätään jo-
kaisen armo." Eikö taas poiketa kenenkään hnonecsen, niin
tnllaan jossaknssa »neiisilissä cli yhteisessä, asnjamil.a tns-
tannewssa ramintopailassa, yhtä hyivin toimeen, niin kan-
»van knin halntaan. Sentähden onkaupmtki joka ilta wie-
raita täynnä. Beduini käy täällä usein, löytäen aina hy-
»vän ilta-rnuan itscllcllsä ja mnonan helvoisellcltsa. Tarjota
»naksua isännällensä olisi että pilkata häntä; se häpäisisi hä-
nen jokaisen silmissä, jos hän amnstansa jaruoka-aineistaan
ottaisi Maikka ivähimmänti palkinnon. Wo i n myöjä on täällä
yhtä häpäisemä haukknmanimi knin katala. Kcratilaifet Mil-
jelemät tahmaisten »vnoricn lateoita ja paimentamat karjaansa
niiden wiljele»nättömillä rinteillä. Kolmas osa asukkaita ma-
jautlln karjoiuensa kahden kolmen tunnin täytämällä kaupun-
gista; toiset »viettämät leitkuu-ajan telttilöissä. Silloin on
kaupunki itääukuiu autio; ainoastaan naisia ja lapsia ja mun-
tama rawatta nuorukainen jääpi sinne. Kaupassa käytetään
wielä tawarawaihtoa, tutei» muinais-aikanakin: kukin tawara
»näärätään jyivämitan suhdalla. Keratiin lähteköön se, joka
halajaa "puhtaassa idässä henkitellä patriarkallista illuaa."

Moabin piirikuunasta tnllaan Ammonitan »naahan,
jollka nykyinen nuni on el Belka. Arnon (4 Mos. 21:
13, 26. Jos. 12: 1), joka litipitäin suorasuuutaisesti idästä
lauteen wuodataitse Kuolleescn mereen, wetää molempien
maiden Malilla tarkasti määrätyn rajan. Symästi alaalla
wirtoilec jota kapean muorisolan talitta lviheriätä ja aukeata
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maata. Molemmin puolin nonsewat kalliorantansa jyrkästi
ylös kauhistaivan korteiksi. Päätä pyörryttäen katsotaan alas
sytvään, ikäänkuin ruton maanjäristyksen halkaisemaan juop-
paan, johonka näyttää mahdottomalta tiimetä alas. Se on
pohjaltomuns, werrattawa Syyrialaisen Akaban läheiseen sy-
wyyteen, jossa matkustaja, euueutuiu hän astuu alas, huu-
dahtaa: "Jumala, taittiwaltias, armahtatoou niitä, jotka as-
tumat alas lohikäriuehen Matsaau." — Arilou on tesäis-aikana
»vaan laaka ja miltei kuiwettunut. Mutta »väylänsä osoittaa
selkeät jäljet sen rajuudesta sade-aikaua. Isoja talliou köu-
täleitä, reiväistyiuä irti reumasta ja Mictyinä mirralta, loi-
komat murretuilta ja hajallaan wirran-juowaa jommoisenkor-
keammalla. Eräs polku, polmeilewa ylöspäin oikean rannan
kallioin »välitse, Miepi muiuaiseu Aroer-kailpuugiu jäänuök-
sille (5 Mos. 2: 36. 3: 13. Jos. 12: 2), Määrällinen ah-
dinko ryöwäricn suhteeu, jotka täällä useiu taltioin takana
»väijywät »natkustawaisia. Monelle kiivimöhtäleelle polun o-
hella ou seutähdcn läjättyuä pieuempiä tiwiä, hätäwaratsi
aseiden siassa; eikä yksikään Arabialainen knljc tästä siivnitse
lisaamatta siehen Miclä parin semmoista.

Ammonitan »naa on aina Gilead - muorien seuduille
asti samaa luontoa ja näköä, kuin Moabitis. Itämaan kor-
kein knkkula on Dsebel Attarus. Tämän on luultu ole-
wau Waiihau Testamentin V.ebo, "Pisga-muoren kukkula,"
jolla Moses katsoi Luivatuu maan ylitse ja kuoli (5 Mos.
34: 1). Mutta Attarus ei ole "Jerihon wastapäätä," ku-
ten Raamattu sauoo Ncbosta; ja kuiu pitkin lakcata leri-
hosta ei niissäkään yksinäistä Mnoren kukkulaa kohoa sen a-
lati yhtä korkean Perean muorijatlon ylitse, niin se on aina
epäiltämä yritys, että ilminäyttää jalon profctan hautaa
Israelissa.

Kaatonpuolincn Velka on ihan metsätön aallonmoinen
lakeus aina Ra bb at Ammoniin asti (5 Mos. 3: 11. 2
Sam. 11: 1. 12: 26—31). Pohjoisemmalla muuttuu maan
laatu aiwan ätistään. Täällä tohoowat ihanat Gilead in
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Mnorct ja niiden sakeat metsät alati wihcrtäwiä tammia,
pistasiapnita ja petäjiä, antaen maalle pian Europalaisen
näön. Aukealla, ucstehistä uurmea taswawalla mantereella
täywät lutcinattolnat »vuoriivuohet laitumella, tämä paimen-
neton lauma, jota seurallisuutensa yhdistää awoimessa sy-
dänmaassa. Ruskea karhu kuljeksii metsässä, himoen laitu-
mella liitkuman härän lihaa, samoin knin Arabialainen met-
sästäjä karhun lihaa. Ma'us-ruohoja, samoja kuin Alppi-
tnntnreilla, höystyy paljoltaan, josta profetan kysymyskin:
"Eikö Gileadissa ole moidetta, »niks'ei minnn kansani tytär
ole termcctsi tehty" (Jer. 8: 22, wert. 46: 11)? OiMalli-
silla niitililla laiduntawat määrättömät lammas-, muohi- ja
lehmäkarjat. Tämäu maau härät ja oinaat pidetään pa-
raimpina Syyriassa. Velka on oikea paimenmaa, jossa be-
duini-parivet karjoillansa ahdistamat toisiansa, ja wielä tä-
näti päilvänä, kuten muinoin Abrahamin ja Lotin palivcliat,
he riidastmvat paraiminasta laitumcsta. "Et löydä moista
maata, tuiu Velka," on Arabialainen sananlasku. Jo Ru-
benin ja Gadin suknkunnat, joilla oli paljo karjaa, näkiwät
tämän maan "soweliaaksi karjalle" ja pyysiivät sen Moset-
selta perintö-osaksensa Lumatnsta maasta. Täällä omat he
"rakentaneet pihatöitä heidän karjallensa ja kanpuukia heidäu
lapsillensa" (4 Mof. 32: 24). Gilcad on jnlmau suuri Muori-
ryhmä talttikiiveä, jota lcitclläält useilta alhoilta ja rotkoilta.
Mutta sev tuuuahat ei»vät kohoa hedelmättömissä kukkulois-
sa, maau muodostamat aalloumoisia ylälakeoita. Talmi tuo
usein ruusahau lumisateeu, mutta ei pohjaminaiscn talmen
tadotnsta: sillä »vielä silloinki loistamat (eriskummainen nä-
ky!) Mltäivien lumikctoen ylitse alati wihertäwäin tammien
himeät lehdet.

Nuoren kukkula, Dsebel Ossa, on noin 3000 jalkaa
lordanilaakson yli ja pidetään snnrcssa armossa Turkkilai-
silta, niinkuut luultawasti profeta Hosean hautapaikka (Neby
Osea). Kupu-rakennnksen alla, kukkulan korkeimmalla koh-
dalla, lamataan eräs ruumis-arkun »nuotoinen, 36 jalan pi-
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lvinen hauta, sillä taitki »vanhukset, etcuti profetat eunen
Muhametia, omat olleet jättiläisiä. Tämä arkku on »ver-
hottu monenkarmaisella silkkikankaalla, pyhissä matkustajani
uhrilahjalla, jotta likeltä ja kaukaa »vaeltamat täuue pitä-
mään rukouksia. Profctau kunniaksi uhrataan lammas eli
suitsutetaan hautansa ylitse; tammen marjossa »valmistetaan
nhri-aatria ystäwäin ja suknlaistcn elikkä sattunaisten Mie-
rain kanssa; pyhäretki ja uhri loppctetaau iloisella illalla,
useimmiten on tämmöiuen pyhämaita yhdistetty, kuten »neil-
läki lesti-aikoina, kauppahankleilla. Tilaisnuksissa, koska lu-
kemattomat rettiät tulemat yhteen, muuttuu täällä, uiinkuin
Mekassa ja Jerusalemissa, hautapaikka markkinatoriksi. Kai-
kenlaaluisia kauppiaita sattuu tällä kukkulalla yhteen, ja te-
kemät kauppoja ja keskinäisiä suostuunoita. Bellankin asu-
jamet tulemat joukottaiu hankkimaau tarpeitansa ja tarpo-
maan wieraille maansa tuotteita. Heidän snopatuhkaansa,
joka on kuuluisa yli koko Syyrian, otetaan lvuotisesti 3000
tamelituormaa, ja kuilvattnja smnatki-lehtiä toimittaa Gilead
100 tamelituormaa ainoastaan lernsalemin parkitus-hno-
neille.

Pohjoisessa Dsebcl Ossasta juoksee labok (1 Mos.
32: 22. Jos. 12: 2), eräs lvähänen joti, joka käyttää it-

seltä myllyjä ja wuodataikse Sikemin wastapäätä Jordaniin.
Sen »iytyincn »»iiui ou el Tserka s. o. sininen; sen pohja
on, kuten muutki Pereau purot, syivä alho, ja rannikkonsa
omat sakearuokoisct.

labokin toisella puolen tullaan Adselun nimiseen pii-
rikuntaan. Tämän maan »vuoret ja luonto aina pohjoisem-
man Hieromaksin lähestöön asti owat yhtä laatua, tuin Gi-
leadissa, jolla niinellä Wanhassa Testamentissa merkittiin
tämäti maakunta. Ilcensä on tyllältä kaunista metsää; a-
laalla laaksoissa aina wihertäwiä tammia, muoriharjanteilla
hawupuita, molempien wälillä muita matalakaswuisempia.
Ihanat metsämaat waihetteleiwat toinen toisensa kanssa; wä-
listä aukenee näky-alallen ikäänkuin konstintetonen ilometsä.
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Eräs matkustama maiden tuntia makuuttaa, ei yhdenkään
maakunnan Europassa woiivan tähän merrattaa kauneudessa,
paitsi joku osa Pohjois - Portugalia. Tämä Gileadin seutu,
pohjoispuolella labokia, oli se sama, knssa Jaakoppi teki lii-
ton Labanin kanssa, jolloin hän määräsi tämän »vuoren ra-
jaksi Syyrialaisten ja Hebrealaisteu »välillä, ja korotti muisto-
patsaan, kentiesi wanhiminan, josta ihmiskunnan historia on
heittänyt tietoa meidän aiknisille. Koska patriarkka perhcene
tamaroinensa oli pa'ennnt Mesopotamiasta, niin ennätti ap-
pensa Laban Syyriasta hänen, matkustettuansa 7 päiivää,
Gileadin »vuorella. "Mutta Jaakoppi oli majansa tehnyt
wuorcllc; ja Laban teki weljinensä myös majansa muorelle."
Molempien kiiwaasti riideltyä ojensi Laban kätensä rauhaksi
ja soivinnoksi. Hän sanoi: "Tnle siis nyt ja tehkäämme
liitto, »niitä ja sinä, joka pitää oleman todistus minun ja
sinun »vaiheella. Niin Jaakoppi otti kimcn ja pani pystyälle
muistopatsaaksi ja sanoi mcljillcnsä: kootkaat tilviä. Ia he
toimat kiiviä ja tekilvät roukkion ja aatrioitsiwat siinä sen
päällä. Ia Laban kutsui sen legar Sahaduta, mutta Jaa-
koppi kutsui sen Gilead. Niin Laban sanoi: tämä roukkio
olkoon todistus täuäpäiiväuä »ninun ja sinnn waihellas, —

sentähden kutsui hän hanen nimensä Gilead. — Tämä rouk-
kio olkoon todistus ja tämä patsas olkoon myös todistus,
etten minä käy ylitse tämän roukkion sinun tyköös, etkä sinä
käy ylitse tämän roukkion ja tämän patsaan minun tykööni
»vahinkoa tekemään. Abrahamin Jumala ja Nahorin Ju-
mala, ja heidän isäinsä Jumala ratkaiskoon meidän »välil-
lämme. Ia Jaakoppi »vannoi hänen isänsä Isaakin Pelloon
kautta. Ia Jaakoppi uhrasi wuorella ja kutsui hänen wel-
jensä syömään leipää. Ia kuin he oliwat syöneet, oliwat he
yötä wnorella. Mutta aamulla .varhain nousi Laban ja
suuta antoi poikainsa ja tytärtensä, ja siunasi heitä, ja meni
matkaansa ja palasi kotiansa" (i Mos. 31).

Wielä toisen muistutuksen ihmiskuunan alkuhistoriasta
johduttawat nämä wuoret yleensä kuhunki tariastawaan mie-
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leen. Se on ne tuhannet Gileadin muinais - asujanten laa-
timat luolat, joissa mielä enimmiten asutaan. Täällä kulje-
taan, tuin luolalaisten maassa; ihminen on täällä niinkuin
aikain alussa luola-asukas. Pian joka asunto tämän maan
kylissä on puoleksi luola kahdella kylkirakennuksella johonkin
ulos pistämään kallio-sakaraan, ja asuinhuone sisäpuolin laa-
jennettu tannista myöten; jaa —monessa paikoin ei ole niin
huonetta, Maan ainoastaan konstin cli luonnon muodostamia
tilawia luolia, joita omistajansa pitämät soiveliaampina, kuin
teltoja ja muuratulta huoneita; "ne suojelemat paremmin,
tuin ensin mainitut, tuulta ja sadetta mastaan, ja parem-
min kuin kumpiti kesä-hellettä ja talivipakkaista mastaan."
Maan nykyiset asujamet omat parhaittaiu paimenia, joiden
karjat laiduntawat tahmaisten wuorien jyrkillä äyräillä ja pi-
täwät näissä luolissa heidän kanssansa yhteistä majaa ko-
lvain tallvi-öiden aikana. Knmminki miljclcivät muutamat
näistä luola-asukkaista litiininäisen maan ja istuttamat las-
wuja semmoisille paikoille kaltawampien wuorten penkereillä,
jotka he näkcwät sopilviksi hedelmäpuiden kasivattamiscen ja
ohra-miljelöön.

Mitä Roomalainen ja Greittalainen taide-siwistys on

muinaisuudessa rakentanut komeita kaupunkia, sen on aika
jo ammon sitten murtanut ja häwittänyt. Näiden ylpeiden
ihmistcosten kaaduttua soraksi, on luonnon ihana jylhyys aset-
taunut entisilleen ja »nilassansa »vetänyt tämän maan ihmi-
set heidän lapsuuden tilaansa. Gcrasso, Perean kymmen-
taupunti-liiton erinolnaisi»» kaupunki (Matth. 4: 25), näyt-
tää jäännöksissään miidessä tuntineljänteessä kuljetun ympä-
ristön, 8 jalan paksuiset muurit, kaksi kauhean laweata ym-
pyräteatteria, temppelit, joista yhdellä on ollut 250 pylmäs-
tä, ja kaikissa näissä jäännöksissä komeuden ja kauneuden,
joka on paljoa etemämpi, kuin tuuluisau Palmyran. — Pitkin
O m Keisin jäännöksiä, joidenka wälissä wielä selwästi kek-
sii mannun raitioita, on paljous konstin koristamia hanta-
luolia. Mitä wanhat »uin suurella huolella ja kuninkaalli-
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sella kustannuksella owat hankkineet, se tulee nyt nyky-ihmi-
sillen hywäksi. lärcn siistintekoiset hauta-urnat owat mä-
tettyinä ulos paikoiltaan ja loikomat, luwultansa kaksi sataa,
lyötyinä palasiksi ilman alla; paimenet ja maamiehet owat
niiden siaan laatineet itsellensä hnoneet ja kodit hautakam-
mioihin. Täällä oli Gadara, Perean pääkaupunki, ja yh-
teen näistä hauta-loukoista oli se riiivattu Malmistanut ih-
misiä wihaawan asuntonsa, jonka meidän Vapahtajamme ih-
meitä tekemät rakkauden sanat wirkistiwät terweyteen ja hen-
gen Vapauteen (Mark. 5: I—2o. Luut. 8: 27—39).

Tetrarkia.

Lähellä Gadaraa juoksee S eriät Mandur, wan-
hoen Hieromaksi, joka muodataikse Jordaniin, noin kahden
tunnin täytämällä Gennetsaret-järwen alapuolella. Alkunsa
saa se pienosista järmestä 15 tunnin matkalla yläpuolen suu-
tansa. Pikkarainen heinittynyt saari on keskellä tätä lam-
mikkoa ja paljous hopea- ja kulta-kaloja, samanlaisia, kuin
meillä pidetään lasi-astioissa, luitertcleMat sen selkeässä, suo-
lattomassa medessä. Toisella puolcu Hieroiuatsia uloutuu
pitlaumoiuen ylälaakso, läuuessä lordaui-laakson ja idässä
Hauraiii-wuorten wälillä, aina Hermonin ja Antilibanonin
etclä-heitelnliin asti. Tämä maakunta oli Kristuksen aikana
Filipon neliruhtinaskunta (tetrarkia. Luuk. 3: 1), jonka maa-
kunnat nykyään omat Dsolan, Dsedur, Hauran ja Ledsa.
Se on se maa, "jonka kiwct owat rautaa" (6 Mos. 8: 9).
Sitä wastoiu tuiu toto länsi-jordani Palestinassa, kuten
myös Maudurin eteläpuolisissa itäjordani-maissa, tawataan
talkki- ja liitu-muorenlaatuja, siellä täällä maihclellen siera-
timien talissa; niin on täällä yleisimpänä basalti, tama "rau-
dan karwainen ja kowuiuen" kiwi, antaen tälle maakunnalle
omituisen luonteensa. Itärajalle sioittuu Hauranin muori
niinkuin rajapaasi asutnn maan ja Syyrian korwen wälillä.
Pohjois-päästänsä kohoaa ylen ympäri näkywä kukkula, Ka-
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l eib H auran eli pieni koira kutsuttu, muodoltaan kartion-
moinen, kuin loppuun palanut tulilvuori. Tällä basalti-
wuorella asuu Drusilaisia, jotka elättäikse tupakki- ja pum-
puli-wiljelöllä ja karjan hoidanuolla. Oimalliset laitumet
waihetteleiwat korkean ja katmihin tammunetsän kanssa. Nä-
mä owat ne tamlnet Basanissa, joista Icsaia puhiin:
"Herran Sebaotin päiwä käy kaiken koreuden ja korkeuden
Ytitse, ja kaikkein paisnneitten ylitse, että ne alettaisiin; ja
kaikkein korkeain ja korotettnin scdrein ylitse Libanonissa ja
taittein taminein ylitse Basanissa" (les. 2: 12, 13).

Pohjoiseen päin Haurauin »vuoresta on Ledsa, muinai-
nen Trachonitis, Burkhardin kertomuksen jälkeen, "lakea
maa, jossa silmä ei tapaa mitataan ilahduttamaa:" asuma-
toin limiketo, täynnä pieniä, säännöttömiä, särkyneitä kal-
lioita, joiden wälissä wieras tietä ci löydä. Lähteitä puut-
tuu yleensä; ainoastaan Wadyen paljous, jotka »vuodattamat
talwiwirtojansa alas kelb Hauranilta, menestyttää asujainten
»naanwitjelystä. Ta»n»nia taslvaa läälläki, ja manteli-puita,
jotka metsittyneinä kantamat karmaan hedelmän imelän siai-
mesta. Lukematon paljous wuohia löytää hywästi eläkkeensä
kallioin wälistä ja on tämän synkeän basalti-piirikunnan ai-
noa rikkaus.

Lauteen käsin Ledsasta lewiää Hauranin aukinainen
»naa Dsedur ja Dsolan eli Auranitis, Iturea ja Gau-
lonitis. Ne owat aalloninoisia latcoita, joidc»»ka pimtalla
suloisia kunnahia ja pienosia kalliokerroksia »nissä milloinkin
ilmoitaikse, Maan ei yhtäkään muoretsi sanottamaa. Täällä
pidetään paljo kamelia, jotka maan sileyden wuoksi owat erin
sowcliaat, jota wastoin »vuorimaissa mieluisemmin täytetään
hewoisia, aasia ja hewois-aasia. Maanlaatn on »viljawa;
Hauran on Damaskon jywä-aitta. Sen siaan on näillä la-
keoilla pian yltä yleinen metsän pnute, niin ett'et koko päiwä-
matkoilla näe niin pensasta. Mntta heinä kaswaa monessa
kohdin niin sakeasti ja korkeaksi, että hemoiset töin tnstin
pääsetvät läpitse. Kesällä lakastnwat nämä äärettömät niittu-
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alat kuloksi, joka useasti, lipenän maan huolimattomasti pi-
dettyä, syttyypi tuleen, joka salaman kyydillä lewiää penin-
kulmittain ja hälvittää maamiesten Miljat. Arabialaiset tap-
pamat sentähden säälimättä jokaisen, joka, »vaikka ilman ai-
komatta esiin, piippunsa ulospuhaltamalla, irti saattaa kulo-
malkecm, ja owat julistaneet sen lain, että, jos kohta keski-
näinen sotaki rajuaisi heidän siassansa, ei kenkään saa sy-
tyttää »vihollisensa Miljan»aita.

Metsän puute oi» näillä lakeoilla yhtä suuri, kuin etelä-
Belkassa, ja koska pohjois-Perean kowa basalti ei taiton,
niinkuin sikäläinen pehmeä kalkki- ja liitukimi, luolain ja o-
nelmien tekemiseen, niin oltiin täällä jo muiuais - ajoista
saakka osoitettuna timirakennnksiin ja perustamaan makaisia,
muurilla suojeltuja kaupuukia. Koska Israeliitat, Moseksen
johdattaissa, tungeiksihe kuningaskunta Vasamin ja woittiwat
Edrein luo»ta jättiläisen, kuuiugas Ogin, joka makasi rauta-
»vuoteella, ottiwat he 60 kanpnntia, "ja kaikki nämä kaupun-
git olimat mahivistctnt korkeilla muurilla, portilla ja teljillä'"
(5 Mos. 3:5) — hämmästyttäwä näkymä tälle kansalle, joka,
»vaeltaissaan Arabian korpea ja Jordanin itäpuolista maata
aina Manduriiu asti, ei Mielä haivaiuuut »nuuta asunta-
tapaa, kuin telttilöissä, luolissa ja amouaisissa kauppakylissä.
Wielä uykyäusä ihmestyttämät meitä lukemattomat ympäri
muurattuel» kaupunkien jäännökset, monikin aina harmaasta
alku-ajasta. Pereä on mahdottoman suuri muiuaisuus-keto,
jolla 30—40 peninkulman piirillä luetaan 300—400 jään-
nöstä kaupunkiloista, kauppakylistä, lumoista, temppelistä
ja palatista. Ne omat cnimmitcn olleet rakennetnt eräälle
näistä alawista, lakean ylitse kohoamista kalliokcrroksista ja
näyttäwät metsättömässä sendnssa oudoilta, jylhiltä ja syn-
kiltä. Soraläjillä kasmaa usein tiheitä pensaita täynnä ruu-
suja, mutta uäiden taupuukieu musta basalti-tartva näyttää
ikäänkuin sureman heidän hämitystään ja autiuuttaan. Nii-
den läpitse ei saata kuljeksia ilmau kauhistumatta.
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Eräs matala wuoren harjanne, Dsebel Heissi, ulo-
taikse etelästä pohjoiseen Dsedur-kedon länsirajoja myöten
aina Hermoniin asti, johdattaen »neitä takasin Antilibanonin
juurelle, josta me aloiininc »vaelluksemme tällä ja tuolla
puolen Jordanin. Täältä palajamme wielä kerran etelää
kohden seurataksemme itse Jordania Gorin kautta aina alas
Kuolleesen mereen.

Dsebel Heissi ja Dsebel Safed, Antilibanonin molem-
mat etelähaarat, piirittäwät runsaasti kostutetun laatsosywen-
teen, pituudeltaan 10 tuimin täytäwän. Sen pohjoispuoli on
satoisa, elolla wiljelty lakea Vanias. Etelämpänä tullaan
ihanaan niittumaahan, josta »vähitellen muodostuu monen
tuntimatkan lewyinen, ruokoa sakeasti kaswawa, pääsemätön,
suoperäinen seutu. Sen newain läpitse polweilewat laakson
useat purot ja lähteet ja yhdistyivät lammitsi, jonka nykyi-
nen nimi on el Hnle h, mutta muinainen Mero »n eli Sa-
mokonitis. Idässä on tämän järlven rajana Petrean ylä-
»naan wuoriharjanne, lännessä nloutuu pitkin tätä wettä yh-
deltä ja Galilean »vuoria toiselta puoliu eräs seutu milja-
waa maata. Koko tämä seutu on jätetty paimentolais-Ga-
warinehillen eli Gorin asujaluille, jotka milloin missäkin a-

settawat waihettelewaiset asuntonsa telttien alle mttstasta
kankaasta, cli kaisla- ja ruokomajoihin. Ne harjoittamat
enimmiten karjanhoitoa. Erinomattain tawataan täällä puh-
weli-eläimiä laumottain, jotka muiuoin Palestinassa, knten
wielä Abyssiniassa, eleskeliwät kesyttöminä (Job. 39: 9—12)
ja joita pidetään nykyänsä, »»iinkuin tawallista karjaa, osit-
tain maidon, osittain ketotyön tähden. Parahite näkyy tälle
raawaalle »nielitinen olewan wesiperäinen laidnn, jonka mu-
rassa hänellä on tapana päiwän helteessä rypeä torwia
myöten.
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Gor Jordanin alusta Kuolleesen mereen asti.
Huleh-sytvenne.

Hulehin (Merotnin) laaksosywenne on Jordanin lähtei-
den alkn ja yhdistys. Kuin laskentaan alas Dsebel Hei-
sin länsipuolta ja seurataan muinaisen tien jälkiä, joka meni
suoraan Damaskosta Kaisarea Filippiin, niin satutaan pieno-
sien järween sangen ihanalla seudulla, jonka ympärys on
Mahan paremmin kuin puolen tunnin käytämä ja joka kaik-
lialtaan on piiritetty jyrkiltä, sakeaa metsää taswawilta wuo-
rilta. Sillä ci ole ottawaa ei lastewaa suuta näkywissä,
sen West on aiwan seisowaincn ja selkeä, jossa paljous kesyt-
tömiä lintuja uitsentclee. Tämä on se järmi, jota muinai-
suudessa padan inuotoisuutensa suhteen kutsuttiin F i ala s. o.
malja. Tästä järwcstä annellaan Jordanin saaman salaisen
alkunsa, ja Fialan maanalaisen nlosjnoksun, Kaisarea Filipin
tykönä, iliuautmvan lordauin lähteeuä. Tässä luulossa ei
kumminkaan näy oleman paljo todenmukaista. Neljän tun-
nin matkalla tästä järwestä on kylä Banias, jäännöksinensä
wanhasta Paneas, eli Kaisarea Filippi nimisestä kau-
pungista Heissin läheisellä lakcalla. Pystyjyrkässä kallio-
seinässä löytyy luola ja useampia komeroja, joissa muinoin
jumalan» kuivia licuce pidettynä, ollen eräs pakanuuden ai-
koina Panille »vihitty pyhyys.

Tästä rotkosta kumpuaa puro Banias, Jordanin
ivaltalähde. Juostuansa puolentoista tunnin matkan lou-
naista kohden lakeuden satoisien peltomaiden wälitse, se yh-
tyy toiseen puroon nimeltä pieni Jordani, jonka luona
wanha rajakaupunki Dan ennen seisoi. Täältä juoksee Jor-
dan»' suorastaan etelään, äsken mainittuun M ero m i jär-
ween, Iläjärween. Raamatussa mainitaan tätä newaista
mettä Maan yhden terran, kertoessa muka sitä woittoa, jonka
losua täällä saawutti Kananealaisteu ylitse (Jos. 11: 7).
Kewäällä, kuin lumi sulaa Libanonilla ja wedet waluwat
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tälle laaksolakealle, on Meromi yli kolmen tunnin käytäwä
pituudeltaan- ja yli kahden turmin leiveydeltään. Kesäis-
aikana sitä »vastoin on se miltei aiwan kuiwettunut, eikä saa
muuta lisäwettä, luiu »nita järwen läpitse juoksema lordani
ja muut luoteesta wuotawat lähteet ja puroset tuottawat.
Silloiu wiljellään sen pohjaa, josta saadaan riisiä, jota waa-
tii hyivin kosteata »naanlaatua. Keihäsruowot, kurjenmiekat,
papyroswarrct ja kaislat kaswawat kilMatcn keskenänsä sen
pohjasta, ja »uiden pensastoissa peuhaamat metsäsiat ja
kärmeet. Täällä siis täypi »vuoden killuessa kalastaminen,
leikkaaminen ja metsästäminen. Järwen eteläpäässä taas
ilmautuu lordani. Nuoret Galilean ja Perean ylälakealla
ahdistawat sen kapeaksi; ja tässä se juotseeti erin riuhkeasti.
Ahtaissa kallion lomissa selkiää taas Meromin mudalla se-
kautunut metcusä. Lisättynä nscilta simupuroilta paisuu se
26:n jalan lewyisctsi ja 2 kyynärän sywyiseksi wirraksi. Kol-
men tuntineljänneksen matkalla alapuolen Merotnia wiefti
mustista basalti-kiivistä rakcuncttu silta mirran ylitse. Wuosi-
satoen kuluttua uiiuitctään sitä wielä Jaakopin sillaksi, sen-
tähden, että Jaakoppi, palatessaan Mesopotamiasta, sano-
taan tästä käyneen Jordanin ylitse. Mutta kertomus kah-
deksan peninkulmaa alemmasta, Suhot uimisesta Jaakopin
asuinsiasta (1 Mos. 33: 17) osoittaa toista paljon alempaa
Ylitsetäynti-paikkaa. Jaakopin silta neljällä suippokaarella,
on 60 jalan pitnincn ja alkuansa testi-ajan »viimeisistä päi-
wistä. Sen itäpäässä seisoo suuri kartauo maiuioneusa, joka
on karawani-asunto eli kaani, knssa »te »nalkuweet lcpääwät
yötä, jotka suurella kauppatiellä Egyptosta Dainaskoon tällä
paikoin käymät yli sillan Jordanin itäpuoliseen maahan.

Gennesaretin jarwi.

Kahden tunnin matkalla etemmäksi etelään juoksee lor-
dani, nyt tasivettuansa 30 kyynärän lewyiseksi, wiljawan la-
lean lautta hiljakseen alas Gennesaretin järroeen. Tämä
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ihana lampi, nimeltänsä myös Galilean eli Tiberiän järwi,
on totinen peninkulman pituinen ja puolen lewyinen. Se on
pyhän maan mitä ihanimpia seutuja. Tuinmansinisen .ve-
tensä kirkas tnlvastin pilkistelee, lempeästi kuultaen, Muo-
rien wälitse; scntähden sanowat sitä tumikaspuheiset itämaa-
laiset "maan silmäksi." Wiljawat kedot rajoittamat sen setä
etelässä että pohjassati; idässä ja lännessä taas kauniit wuo-
ret ja »näet, ehkei niin rohkeasti ylewät kuin wuoret Kuol-
lehen meren tykönä. Niiden jyrkistä halkeamista, jotta an-
saitsisitvat »»taalarilta kuivattaa, rieutelee tiitäwiä puroja ja
wuodataikse "Galilean meren'' sylvyyteeu (Matth. 16: 29.
loh. 6: I—7).1 —7). Välistä kuohastuu tämä rauhallinen West,
»vuorilla äkisti puhkcawilta myrskynpuuskilta, ja "tuuliais-
päiltä," yhtä rutosti, kuin Sweitsin hirmulnyrslyt wallat-
toinassa pauhussaan, »uutta asettuu tawallisesti kohta enti-
seen "tyweneensä" (Luuk. 8: 23, 24). Galilean meressä saa-
daan runsaasti oiwalaatuisia taloja; sen »vesi on puhdas,
»viileä ja suolaton; pohja ja ranta Hiekkanen, ympäristönsä
ilman- ja maanlaatu on sowelias taswattamaan parhaimpia
hedelmiä, taatelia, sitrunia, pomeransia, wiinarypäleitä ja
melunia, niinmyös eloa ja indigoa. Paremmalla ihmis-
toimella olisi tmnän järwen läheinen sywä »vuorilaakso eräs
luonnon ansari, jossa Egypton ja itse Arabian jalot kaslvut
woisiwat kypsytettää. Sakea metsä ja pensahat, waihetellen
tylwösketoen kanssa, seppelöiwät luoteisen rannan; niinkuin
"sywyyden aamurusko" wuodataikse»» oleanteri-puiden kuktais-
meri wuorten ja laaksoen ylitse. Pensaista kajahtelee suti-
rastaan ja salakielisen sointo ja »vuoren rotkoista Magdalan
tykönä metsäkyhkyisen ääni, joita täällä lentelee sadottain,
saaden omenanmoisista hedelmistä ja lotuspuista oiwallisen
rawintonsa.

Tämän siunatun jänvilaakson ympärille tungettelihe
»nuinoin määrätön Mäen paljous »vilkkaimmassa wuorowaiku-
tutsessa/ Kukoistawat kaupungit ja kaupalla rikastuneet ky-
lät, niinkuin Kapernauin, Koratsin, Betsaida, Magdala ja
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Tiberia, wiehättäwine puutarhoinensa, tylwöspeltoinensa ja
hedelmälehtoinensa, joista ympäri »vuoden saatiin kypsiä he-
delmiä, piirittimät ihanasti »vaihetellen tätnän järivcn, niin-
kuin kallis timantin reunus. Noin 1200 kalastajaa saimat
täällä eläkkeensä; puolikolmatta sataa alusta: kala-menheitä,
»nlltkahaatsia, lystäilemiä p»»rsia ja lastilaiwoja kuljeksi ristiin
rastiin joka suuntahan tätä ivesitumastinta, tehden sen yh-
teiseksi lähinäisten kaupunkien jakylien liikunta-paikaksi. Täällä
oli "Herran otollisen »vuoden" suloinen ja siunattu näytelmä-
paikka. Kapernaumi oli hänen asuntosiansa (Matth. 4: 13.
9: 1). Täällä hän »valitsi läpitsctunkeMalla silmällänsä ja
hengellänsä, joka kyllä tiesi mitä ihmisessä oli, työmiesten se-
asta kelivollisimmat Apostolinsa. Täällä ja näiden rantoin
koko ympäristössä tämä jalo ihmiskalastaja heitti »väsymättä
sydäntä wiehättäwien puheinsa »verkot. Täällä hän ilnioitti
armiaan luontonsa kouluissa ja taloloissa, kttkoistawilla ranta-
tunnahilla, laimeista, sairas-muotein ääressä ja riiwattuen
kauheusluolissa. Matthcus, jonkaHerra kutsui seuraajaksensa
Kapernaumin tullihuoneesta, näki lesaian lupauksen silloin
täytettämän: ''Sebulonin maa ja Naftalin maa, läsnä »neri-
tietä, kansa, jota pimeässä istui, näki suuren malkeuden"
(Matth. 4: 15, 16); mutta Juutalaiset toimowat wielä tänä-
päiwänä, eräästä Talmudin lauseesta, Messiaan terran ylös-
nouseman Genuesarct-järmen leskestä: — he toiwowat sa-
mate kuin yöllä tietämättänsä sokeaksi ttlllut nties, päilvää
tulewatsi, auringon jo seisoessa ylimmällänsä taiwaalla!

Lesteyden kaapu on nyt leivitettynä tämänkin ihanan
maakunnan ylitse. Kapernaumista, "jota oli korotettu tai-
waasen asti," Koratsinista jo Betsaidasta, näistä kaupun-
gista, "joissa useammat wäkewät työt oliivat tehdyt, ettei he
itsiänsä parautaneet" (Matth. 11: 20—23), ei ole niin jäl-
keä löydettäwänä, ikäänkuin olisilvat "hamaan helwettiin sy-
sätyt" (w. 23). Metsät ja wiinamäet owat häwinneet kuk-
kuloilta; palmu-, »viikuna- ja öljypuut seisowat nyt »vaan yk-
sinänsä sinne tänne hajoitettuina; balsamiwarsia, jotka mui-
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noin wihersiwät hienohiekkaisilla piikiwi-rannikoilla, ei löydy
enään missätään, ja satoen alusten siaimesta, kyntää nyt
joku yksinäinen, malkia-purjehinen wenhe missä milloinki ma-
tonsa tyyuchen wesikuwastimeen, tuovaksensa hatkoja itäran-
nalta Tiberiaan. Kalastajain siassa käyttää nyt ruowon-
päristäjä yksinäistä elatuskeinoansa : taina wesilintu, jota
»nuinais-Kristityissä tuwateoksissa on »nukailtu rintaansa auki
wiiltäwänä, syöttäätsensä poikiaan omalla sydänwerellänsä.
Kuinka litite eikö tarinan wertaus satu totiseen perituwaansa,
jolla tama uhraawa rattans täytettiin ja täytetään: "Ei ole
kellään sitä suurempaa rakkautta, kuin että joku panisi hen-
kensä ystäiväinsä edestä" (loh. 15: 13)!

Siinä, knssa lordani »uuodataiksc järlveen, on, niin-
kuin edellä mainittiin, eräs lakeus wiljawinta maanlaatua,
nykyinen Bati da. Se on, nähdäksemme ensin muodostu-
nut »virran paisunnasta molemmin puolin suutansa; elikkä
on se »vähitellen järmenpuoliselta etelätuulelta läjäten luotuna.
Täällä laiduntawat suuret laumat sarmi-raawaita, joidenka
seassa paljo» puhweliaki. Myöski wiljellään täällä nisua,
ohraa, hirssiä, turtinohraa, riisiä ja erin paljon gurkkuja ja
kurpitsoja, joita wiedääu kaupaksi Damaskoon, kussa niiden
hedelmät kypsywät kolme miikkoa myöhen»n»in. Kuljetaanko
pitkin länsirantaa, niin tullaan "Kainelikarjoen kukkulalle,"
Tel Humille, jossa löytyy merkillisen paikan jäännöksiä.
Ihan rannalla keksitään, kustannuksen, työn ja koristuksen
suhteen merkittämän rakennuksen jäännökset: paljous pyllväitä
towasta talttikiwestä, Korintholaisia pyllväspäitä, tatsois-
patsaita yhdestä tiivimöhtäleestä, soreita pilarikoristusten kap<
paleita ja muita särkyneitä jäännöksiä hujan hajan hämmen-
nettyinä, huuhdottuina järwen aalloilta, jotta muinoin ku-
wastiwat palatin iloista kotneutta. Näiden jäännöksien la-
»veus, sainate tuin läheinen »vanhan, taidollisesti tehdyn tienki
jäännös, joka wedäikse ylös länsiwuorten riitteelle, tuulettaa
tässä olleen "kuuluisan kaupungin." Mutta minkä? Ensin
ja muuta ennen arwellaan Kapernaumia, mutta se ei ollut
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täällä, waan alemmalla Gennesaretin lakealla, jossa taas ei
enään näy suuremman kaupungin aanaakaan.

Tunnin matkalla etelään käsin Tel Humista käännäi-
wät wuoret takasi laajassa polwekkcessa, antaen siaa kau-
niille, puolikuun-muotoiselle lakealle: tämä on el Ghuweir
eli pieni Gor, muinaisuuden mainio "rikkaudenyrttitarha,"
Gennesar eli Gennesaret. Tama maanosa on puolen
peninkulman pituinen. Se on mustaa lihawaa wätimultaa,
lähteiltä ja puroilta hywin kostutettua. Sen eteläpäässä on
eräs pieni, huononmoinen kylä jäännöksellistä »tätöä, el
Med sel, muinainen Magdala (Matth. 15: 39), josta
Maaria Magdalena oli kotoperäisin. Lähellä tätä awaikse
ahdas, monimutkainen Hakimin laakso 40 jalkaa korkean
wuorimäen läpitse. Pienonen puro ilmautuu sieltä sukkelasti
kiidätellen latean kautta pensain ja peltoen wälitse järween.
Lisäwesi lämpöisistä lähteistä, joita täällä usein tawataan,
tuntuu wähän haalistawan sen wettä. Se näkyy aamu-
puhteessa, siinä kohdin, kussa se heitäikse ulos basalti-rotkoista,
höyryämän, "niinkuin tantereelle »viskattu kuuma mesi."

Mutta ihmeellisintä tässä seudussa on eriskummaisen
rotkolinnan Kulat Ib n Maanin tähteet. Sen laitos on,
Ourkhardin kertomasta, seuraamainen: "Kalktimuoressa on
monta luonnollista rotkoa, jotka kallioon hakatuilla poluilla
omat keskenänsä yhdistetyt ja joita on laajennettu, woidak-
sensa niissä asua. Myös on rakennettu munria luonnollisen
aukeaman wastapäätä, niin että ei kenkään pääse sisään paitsi
ahtain yhdistys-täytäwien lautta, ja yltä ylitse, kussa mel-
kein pystyisen wuoren luonto sen myötä antaa, on laadittu
kapeita wallinsarwia, estäätsensä pääsemästä linnan sisähän,
joka niinmuodoin on lähes »voittamaton. Pystysuora kallio
suojelee sitä yläältänsä, ja alaalta taas wie ainoastaan ka-
pea polku sinne ylös, joka on niin jyrkkä, ettet hewoinen woi
siitä nousta. Keskelle rotkoa on hakattu useampia »vesisäi-
lyjii. Kaikkiansa mahtuu tämän linnan turmim nom 600
henkeä. Mutta muurinsa owat nykyjään rapistuneet." E-
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päilemättä owat nämä Raamatussa mainitut luolat Arbe la n
tykönä (1 Matl. 9: 2). Herodes jalon aikana otettiin ne
wäkewältä ryöwäriparwelta, joka täältä lewitti hirmuwaltansa
seutuin ylitse. Kuningas itse läksi näitä uljaita ivastaan
koko sotawoimallansa, löi heidät sota-tappeluissa ja piiritti
heitä sitten luolalinnassansa. Mi ainoa, ahdas ja jyrkkä
polku »vei sinne ylös; kukin päällekarkaus menetti monta ih-
mishenkeä ilman niitäkään waikuttamatta, tunneta Minnein
kallioin laelta laskettiin eräitä sotawäen luottia suurissa ket-
juista riippuwissa purnuissa alas linnan aukeaman eteen,
jolloin ryöwäriparwi turmeltiin tulella ja miekalla, wedet-
tiin pitkillä iskukoukuilla piiloistansa esiin ja heitettiin alas
putoukseen.

Wiiden tuntineljännelscn matkalla etelään Magdalasta
on Tiberia kapealla lakeudella ihan jänven rannalla. Kau-
pungin takana nousewat rantamuoret jommoisen korkeiksi, niin
että Galilean ylämaan reunalta nähdään järwi wähintänsä
t->OO jalkaa alemmalla ja tarwitaan runsas tunti tullaksensa
alas rannalle. Kussa ennen löytyi waan kalastaja-majoja,
siihen rakensi Herodes Antipas komean kaupungin, jonka hän,
toisen Noomalais-Kcisarin kunniaksi nimitti Tiberiaksi ja ko-
rotti Galilean pääkaupungiksi. Jerusalemin hämityksen jäl-
keen asni Inutalaisten korkea Ncumoskunta täällä kcmwan
aikaa. Toisena ja kolniantena »vuosisatana kukoisti täällä
mainioin Kirjanoppinein koulu, jotka toimittiwat luutalais-
kunnan nykyisen lakikirjan, niineltänsä Talmud. Jerusalem,
Hebron, Safct ja Tiberia owat Juutalaisten neljä pyhää
kaupunkia: koko maailma, sanomat he, turmeltuisi, ellei lus-
saki näistä neljästä taupuugista pari kertaa wiikosfa rukoil-
taisi Herraa, ei ainoastaan luudan kansan, waan »nyös
koko ihmiskunnan menestykseksi. Ikäänkuin olisi tämä ru-
kous terran laiminlyöty, kaatui Tiberia uuden muoden päi-
mänä w. 1837 "soraan, kauhea katsottaa, ' t»»»nottu hirmui-
selta maanjäristykseltä, jota altain Jordanista aina Wäli-
»nereen asti häwitti suuren osan pohjois-Palestinaa. Sitte
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on sen asujainten luku »vähentynyt 4000:sta 2000:teen. Kah-
denkymtnenen jalan paksuiset muurit wahwoine torninensa
owat kumossa; joka suuntaan wiewät polut soralajicn ylitse
kaupungin sisukseen, joka, ehkä tarpeen mukaan korjattu, kum-
minkin yleensä näyttelee surkeinta köyhyyttä. Ei yksikään wie-
ras tahdo mielellänsä wiipyä siellä yötä, päästäksensä syöpä-
läiset, joiden kuninkaalla. Arabialaisen sananlaskun jälkeen,
on howikuntansa Tabariyehissa. Etelää kohden kaupungista
tawataan jäännöksiä »vanhoista temppelistä ja huoneistaRoo-
malais-malliin. Etempänä, noin puolen tuimin käytäwällä
Tiberiasta, kumpuaa lämpimiä terweys- lähteitä, jotta jo
muinais-aikaan, niinellä Ammaus eli Ammat, oliw at tun-
netut ja wielä tänäki päiwänä, erinomattain luuwalo-poti-
lailta Syyrian jota haaralta, ahkerasti käytetään. Kaunis,
uusi, Ibrahim passan perustama tylpyratennus yhdistää u-
seampia lämpöisiä lähteitä »nahdottoiuan suureen, pyöreään
marmori-patamaan, niin etta sata henkeä woipi siinä yht-
aikaa kylpeä. Kaikki on tässä wiehättäwä ja sorea: portaat,
pyllväät, seinät ja kupukaarct pelkkää walkiata mar»noria.
ympäristönsä on omituisen kaunis. Tuolla puolen järmeä
jyrkkä, heleänpunainen, alaston muoren rinne, jonka synkeä
muoto heijastetaan puhtaana ja selkeänä jättvcn sinisestä tu-
wastimesta. Tällä puolen taas tohoowat Galilean wiheriät
wuoret suloisimmissa kupukaarissa toinen toisensa ylitse, ja
loitolla pohjoisessa katsahtaa Antilibanonin kortein muori,
Dsebel el Seith, alas maisemille, kiiltämällä jääkruunul-
lansa, todellinen ja hartauden herättämä.

Gor, Gennesaret-järwen ja lordani-suun
wälillä.

Tiberias-järwen eteläpäässä tulee lordani taasen ilmi.
Tässä alkaa nyt »varsinainen Gor, Jordanin jokilaakso, joka
alennaikse Kuollutta merta kohden 25 tunnin matkalla. Mo-
lemmin puolin seuraamat sitä taltki-wuoret; länsipuoliset kal-
liot tohoowat 1000—1200 jalkaa laaksopohjan ylitse; itä-
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puoliset taas näyttäwät tosin matalammilta ja loiwemmilta,
mutta taampana wuoriharjanteella ne owat 2000—2500
jalan korkviset. Gorin keskimäine»», sywin osa, jonka läpitse
15 jalkaa syweutpi joki kyntää »vakonsa, on tuntineljännes-
mattan lemeä ja peitetty puilla ja nestehisellä wihannalla.
Korkeainmalla olema osansa sitä mastoin, johon Jordanin
paisumulset eiwät ennätä, on sellainen korpi, kuin Wady el
Arabah, ja ainoastaan niillä paikoin, kussa puroja ja läh-
teitä walnu alas litimäiststä muorista, menestyy höystewiä
heinä- ja ruohokaswuja erinotnaisen wiljawassa maassa. Gor
on itämnorien koko korkeuden suhteen alempi, tuin Hauran
ja Dsolan. Laakson korkeat seinät supistamat auringon hel-
teen ja estäwät jähdyttälviä länsituulia sinne pääsemästä.
Sentähden onki tällä helle-inoinen kuumuus, jossa kaikki,
mikä maasta nousee, kypsyy paljoa ennemmin, kuin Perean
ylämaassa. Harmoissa maailman seudnissa lamataan niin
äkillisiä ilmalaadun maiheita, kilin ne, jotka täällä yhdessä
katsannossa näkymät toinen toisensa ohella. Pohjoiseen päin
on talwi Hermonin lumisella laella, idässä loistawat Dso-
lanin wiljawat kedot kewähän kukkaisilla, kosta etelässä Go-
rin koko kaswinkunta on lakastunut Egyptolaisessa kesä-
helteessä.

Gor ei ole yleensä yhtä leweä. Likellä Galilean jär-
wen etelärantaa, kussa lesreelin laakso lältnestä päin il-
»nautuu ja Betseanin (1 Sam. 31: 10) eli Skytopolin
jäännökset owat löydettäwät, laajenee se kahden tuntikäyinän
lewyiseksi lakeaksi; alemmalla supistuu laakso, joka Jordanin
länsipuolella on täynnä kallioita ja sopimaton wiljeltää; itä-
puolella kulkee, nätyätsensä, wanha sotatie lerihosta Da-
»nastoon. Etelämmällä eroowat taas kummanti puolen wuori-
harjanteet laumaksi toisistansa. Niiden wälinen aina kol-
mehen peninkulmaan laajenema maakunta on lerihon kuu-
luisa lakeus. Joroani pidäikse myös täällä likimitenkeskellä
Goria. Joen leweys, joka lähtiessään Gennesaretin järwestä
on 40 kyynärää, kaswaa nyt päälle sadan jalan leweätsi.
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Kesäis-ailana on se muutamin paikoin lvaan lolmen jalan
sywyinen ja sentähden huokea kaalata ylitse; myös lähellä
suutansa, rettiäkylpy-huoneen luona, on sen sywyys tuskin yli 10
jalkaa. Wetensä on sekaista ja juoksee riuhkeasti, ehkä ääneti.
Mutta sinä aitana, kuin lumi sulaa Libanonilla, ja talwiwirrat
wuodattawat hänelle kyllyytensä, se kaswaa sywyydessä ja
kiitäwässä kiireessä, jonka suhteen se on werrattawa Alppi-
wirtaan. Sen rannat kaswawat sakeasti puuta ja pensasta,
niin että waan hauvoissa paikoin woipi estämättä päästä
weteen: halawia, saksan haapoja, tamarista, kauniskukkaisia
kietokasmuja ja ruokoa, niin korkeata kuin ratsastaja hewoi-
sinensa (Matth. 11: 7). Näissä pensastoissa, wanhoen
"Jordanin ylpeys" (Sach. 11: 3), meuhaawat linnut, jä-
nikset, metsäsiat, sakalit, illvekset, leopardit ja muinais-aikaan
leijonatti, sillä profeta sanoo: "Katso, hän nousee ylös niin-
kuin jalopeura ylpeästä Jordanista wahwoja majoja wastaan"
(Jer. 49: 19. 50: 44).

lordani on pyhän maan emäjoli, eli oikeemmin sa-
nottu, ainoa joki. Sen wanha nimi lordani, Hebrean kie-
lellä larden, merkitsee alasjuotsewaa. Arabialaiset nimittä-
mät sitä tamallisesti es h Serlat s. o. juotanta-paitla. Ei
mitäkään siitä, ku muutoin tekee maailman wirrat tärkeiksi
olostansa ja jaloiksi waikutuksistansa, ole langennut Jorda-
nin osaksi. Sen lyhyt 13 peninkulman juoksu ja wähänen
lisäwesi, jonka se saapi, eiivät salli sen päästä niin täydeksi
ja sywäksi, kuin wälkeän eli edes kulullisen wirran tulisi
olla. Siihen siaan, että yhdistää maita ja kansoja, näyttää
se olewan aiwottu niitä eroittamaan. Tällä, eli Jordanin
länsipuolella etsi Hebron warsinaista isämnaatansa, heittäen
"tuon puolen" entmmäksensä pakanallisille kansoille. Ei yh-
täkään isoa ja kansalasta kaupunkia ole kohonnut Jordanin
ranteilla; ei yksikään hankkeellinen ja uuttera sukukunta käytä
fen wesiä hywäksensä ja sen hyötyisiä ääriä laadulliseen wil-
jelöön. Koska muut wirrat, niinkuin Niili, juoksewat, kuin
awuliaat lumaluus-woimat, maiden läpitse, tehden korwista
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siunatutta asuntoja tuhannen tuhansillen, on sitä Mastoin Jor-
danin laakso Palestinan yksinäisin ja kamalin sentu. Kuiten-
kin on luonto ja historia muun puolesta »vihkinyt sen erin-
omaisille ja merkillisille tapanksille, knten ei yhtäkään toista
maailman mirtaa. Ihanasta muorimaasta Antilibanonin juu-
rella faapi se alkunsa; Panean "majesteetillisesti kaunihit
tnaisentat" owat hänen kätkyensä. Se jnoksee symästi alem-
pana meren kuwastinta, yhdistäen »vähällä »väliä kolme jär-
»veä, ihan erilaatua ja niuotoa, joista yhden lnona kukoisti-
wat suloiset, "rikkauden yrttitarhat," ja toinen esitteleikse niin-
kuin kauhistamin ja jalohin käsittämättömäni luonnon ihmein
piirikunta. Pyhät Naamatut omat täynnä mehkeitä ja on-
nen tuomioita, jotka oivat tapahtuneet Jordanin tykönä, siitä
päiwästä alkaen, jona »vaelluksesta Mäsynyt Israel astui
sen ylitse ja tuli tauman halutlunn Luwattuun maahalt,
aina niihin aitohin asti, kosta Johannes Enonin ja Beta-
baran (loh. 3: 23. 1: 28) tykönä herätti kansan paran-
nukseen ja kntsui heitä kasteescu, jota ei Jumalan poikakaan
halweksinut ottaa edellälamiänsä kädestä (Matth. 3: 14,15).
Joka wuosi »natkustawat pyhät rettiät lernsalemista lerihon
tienoille kylpemään Jordanissa. Kylpypaikka on puoleu toista
tunnin matkalla yläpuolen Jordanin laskentoa Kuolleesen me-
reen, jonne snolausckainen sawi-maa johdattaa häntä tolkkoeu,
aallonlnoistcn ketoen ylitse.

lerihon laaksoa pidettiin muiuais - aikoma pyhän
maan siunattuna seutuna ja kntsnttiin Miela ristiretkien ai-
kana Palestinan yrttitarhaksi. Viljelemisen ja säännöllisen
kostutuksi.» puutteesta on se cnimmäksensä metsittynyt tor-
metsi. Kussa ei lähdettä eitä puroa juokse, siinä on maa
kuiwettnnut ja »vihaunaton, läpitse mullostettu kaniinien pen-
taamilla rei'illä (Ps. 104: 18. San.lask. 30: 26), paikka
paikoin myös peitetty suolakuorclla, eli seulottu pienosilla
läjillä maltoista, tulikiiven näköistä tomua. Meiseen on il-
man- ja »naanlaatu aiwan sama kuin Egyfttonki. Niistä
awaroista palmumetsistä (5 Mos. 34: 3), jotta Miela ny-
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kyällsä owat Egypton parahin koristus ja seitsemäntenä »vuosi-
satana löytyiwät »vielä täälläti, ei nyt kuitenkaan muuta
enäû ole jälellä lnin »nissä »uilloinki muutama yksinäinen
puu. Soturiruokoakaan, jonka ristirettiät oppimat ensin tun-
temaan Patestinassa ja jonka ahkeraa »viljelemistä lukemat-
tomat wedenjuoksntukset todistawat, ei ole enään löydettä-
wissä. lerihon ruusupensastot, joita Syrachi kiittää (24:
l8), ja sen batsamitarhastot o»vat hämmneet; niiden siassa
kaslvaa nyt täällä ainoastansa tsattumi, eräs istuttamaton,
piikkinelt puu, jouka Miheriäistä pähkinöistä »valmistetaan
lerihon balsami niinistä, sangen haluttua lääkitystä, tsacheus-
öljyä. leriho itse, Kaanaan »vanha kuningas-kaupunki (Jos.
2: 2), Herodes jalon loistama lemmikkipaikka, on nykyjään
likainen kylä niineltä Riha, puolentoista tunnin matkalla
länteen päin Jordanista. Siinä on noin 200 asukasta, eräs
pittä-weteinen, hekumallinen sukukunta, jolle Sodoinin ja Go-
morran synnit näkymät langenneen perinnöksi. Huononpa!-
Maisissa soraläjille raketuissa hökkeleissä on neljä seinää,
irtaasti röykyttyinä Matthain jäännösten kimistä ja peitet-
tyinä tasaisilla katoilla turkin ohran »varsista. Jokainen
»naja on samate kuin wanhoen saksalaisten asunnot piiritetty
pihalla, joka suljetaan piikkisiltä lotus-oksan pujotteilta. Sa-
»nanlaatuiuen, läpitsepääsemätön warustus sulkee koko kylän,
eräs muuri, "joka nousee omasta moimastansa": paksuista
kaktuksista ja opuntia-mukinoista. "Nämä kasmut, jotka
eiwät tarwitse mitataan wesitostutetta höystyätsensä, ja joi-
den nesteisille, lihawille lehdille se koste, jonka ilma yleensä
kaasuna ja höyrynä sisältää, on kyllä raminnoksi, käytetään
semmoisena warusteena monessa, erinomattain wesiwajaassa
Palestinan paikkakunnassa. Muutama aukeama, joka hel-
pommin »voi suljettaa, wiepi piikkisten otsapehkoen läpitse,
jotta wiimemainitut owat kyllä estämään sakalla ja leopartia
»uurtamasta sisään."

Wähällä wäliä kylästä on niin kutsuttu linnoitus, »vä-
hälukuisella Turkin warustus-wäellä. Se on waan wanha
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torut rapistuneilla muurilla ristiretkien ajoista, lunnninti
suuri kyllä suojellakseusa beduinia ja Arabialais-parmia ivas-
taan. Ilen ympärinsä on puun istutuksia, joissa granatit
silloin jo hedelmöimät tuin niiden urwat yle»npänä Jerusale-
missa »vasta puhkeewat. Wiikunapllu »nenestyy täällä oi-
»vallifesti ja wiinatöyltnös on ilman hoidottaki kaikkein pa-
rasta lajia. Maan laatu on erin satoisa ja molemmat tas-
»vinkunnan menestymiseen »välttämättömät pää-aineet, "»vesi
ja lämpö," yhdistyivät tässä kosteikossa mahdottoman hy-
wästi. Pannatsilisa Palestina»» yrttitarhan entiseen woi-
inaansa, ei tarwitse »nunta, kuin uuraita ihmiskäsiä. Rihan
afttjaiuet eimät miljele yrttitarhoissaau muuta kuin tupakkia,
gurkkuja ja »väntoolia (saksan kummaa). Peltojansa ruotto-
»naan he omat, niiliknin sanotaan, liian heikot, ja heittämät
wilkkaammille Kristityille Ylä-ludeasta tylwö- ja leitkun-
toilniluksen. Maaliskunn lopulla, »nonta wiikkoa ennen, kuin
ylelmnissä Palestina»» osakunnissa, alkaa ohran leikkuu (2
Sam. 2l:9), yksi knnkaus myöhe»»unä leikataan nisut (Ruth.
2: 23). Tähän aitaan tulemat elomiehet pappinensa, wai-
monensa ja lapsinensa lerihon seutuihin, asettawat telttinsä
ja hajoowat töihinsä ylnpäri ketoa. Sirpillä leikataan, niin-
luin meidänti maassa (5 Mos. 16: 9. 23: 25. Joel 3:
13. Mark. 4: 29) ja leikattu solmetaan pieniin lyhteisiin
(1 Mos. 37: 7. Ruuth. 2: 15). Pitkissä jonoissa nähdään
lyhtein kulkewan kedon ylitse; ne näyttäwät itsestänsä, ikään
kuin loihtu-luwusta, liikkuman paikaltansa, kunne'ta lähem-
pänä keksitään asianlaita. Niitä kulettawat pienoset aasit,
joita kaikin puolin kuormataan miu korkealle ja laajalle, ettei
päätä, eikä jalkoja ole näkymissä. Jono kulkee luuwan lat-
tialle. Tämä on awonainen, ilmanalainen Paikka (5 Mos.
15: 14. Ruth. 3: 2), ainoastansa tantereen tallaamisella
siksi malmistcttu. Tähän, jota on ympyrä noin 50 jalkaa
poikittain, hajoitetaan lyhteet. Sitten talutetaan sinne aasia
eli härkiä ja ajetaan niitä »vieretyksin joka suuntaan luuwan
lattian ylitse: ja siinä on nyt koko pu.minen. Täta tet>
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dessa kaapasee nauta sieltä täältä hänelle tnlewan suodun
osansa tästä kyllyydestä, jonka ihminen hänen aivnllansa on
koonnut; ja Muhametilainen kaiketiki pitää Manhan, ylewä-
»nielisen Moseksen lain kuitniassa: "Ei sinun pidä riihtä tap-
pawan harjan suuta sitoman kiinni (5 Mos. 25: 4,). Sa-
moin käytetään itämaissa jo muinaisuudesta asti tawallisia
puiinalvarstoja (les. 41: 15), eräs aiman konstiton työkalu
laudoista, joidenka alapuolelle on kiinnitetty paljo piikilviä.
Puitua eroitetaan jymät ruumenista niinu»uodoin, että talla-
tut ja hajanaiset tähkäpäät kootaan ja heitetään Miskaimclla
eli lapiolla (Matth. 3: 12) mastoin tunlta (Ps. f: 4), jonka
jälkeen miimein kokoon luotu elo kanuetaau aittaail (Luut. 12:
18. Matth. 13: 30), eli kuoppaan ja kallion rotkoon. —

Vuositulo Nihan kedoilta jaetaan neljään osaan: neljäs osa
tulee maan-haltialle; yhden »verta ylöskautaa linnan ivarus-
tusmäki hallituksen niinessä; kahdella neljättä osaa, tahi puo-
lella koko tulosta palajawat »vieraat leikkuumiehet iloisina
kotihinsa.

Länsipuolella lerihon kosteikkoa kohotaikse Palestinan
hedelättöminwuoritorpi: lerihon korpi (Jos. 16: 1), jylhä
fekawuus wuoria ja laaksoja, kolkkoja tuntnrikallioita tauheine
juoftpinensa, rotkoja ja luolia, poltettua, kuiivettunntta ruos-
teen ja t»t'han karmaista maata, ihan alastonta surkeine tu-
kahutetun wiljawnuden tähteinensä: eräs korpi, joka kama-
lunden suhteen tuskin löytää »vcrtaistausa. "Petrealais-Ara-
bian ja Egyftton tormet" — sanoo Schubert — "ja sev siera-
kiwi-röyköt ja yksiuäiset kalliot näyttämät tuiu hautausmaa,
täynnä osittain merkillisiä hauta-kiiviä, joideu päällitse mat-
kustaja käwelee ka»»histumatta; »uutta se »uaakunta, joka le-
wiää Jerusalemin ja lerihon »välillä, on niinkuin tuolin-
wuode, jolla elämän Miimeinen kipcne kamppailee knoleman
kanssa, alinomaa riutueu, ilman sammumatta kuiuminki."
Tähän sentuhun sioittaa Kristus wertanlsen lallpiaasta sa-
marialaisesta. Ellei tämä suloiuen ja sydäntä wiehättäwä
kertolnus per»tstai tosiansa taftahtnneesen, lliin sopii se kni-
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tentin ihan täydesti sekä paikkaan, että ajanlaitahan. Tie
lerihon korwen läpitse oli tawallinen juhlihinkulkemille, jotka
waclsiwat Galileasta ja Pereasta Jerusalemiin ja kotia
takasi; sillä näinmuodoin he wälttiwät ja kiersiivät Samaria-
laisten »vihattawan »naau. Kaksitoista sataa pappia asuiivat
myös Icrihossa liteytensä muotsi pyhää ta»»punkia, kussa
heillä kullaki »vuorostansa oli telnppelissä toimittamista; mo-
lemman kaupungin »välitiellä ei siis woinut puuttua edes-
tatasi matkustamia pappia ja lemiittoja. Kaikkina aikoina
aina meidän paitoihin asti on tämä tie ollut ja onki pahoin
kuutuisa siellä rajuamista ryöiväristänsä. Sitä sanottiin Meri-
tieksi ja maarallisilnmalla kohdallansa oli Roomalainen lin-
noitus reisumaisteu turmaksi. Syntiä, ahdas laakso muuta-
milla Mailvais-palmuilla ja piikkipensailla kutsutaan tämän
kertomntsen »nuistoksi »vielä nykyjään mnrhalaaksoksi.

Likcmpänä lerihoa näillä Klkkuloilla, "joille luouto on
määrännyt iankaikkisen paaston," osoitetaan Kivar autana
s. o. 40:nen päitväu paasto-paikka. Tämäuuiminen kallio
kohoaa leriho maisemien länsirajalla, jyrkkä pian kuin pys-
tyinen »vuorisei»tä ja 1200—1500 jalan korkuinen. Eräs
rukouskammio seisoo sen korkeimmalla knkknlalla; itäpnolinen
seinänsä on täynnä rotkoja ja luolia, joissa muinoin monta
»nonituista eräkästä on asunut. Tässä, sauoo tertoiuus, o»t

se paikka, jossa meidän Vapahtajamme linjattiin ja se on
kyllä sopiivas.i »valittu. Totisesti! nämä rotkot oliwat yksi-
näiset kyllä sille, joka luopunut maailman hälinästä ja ih-
misten hääreistä läksi tänne, ajatuksissaan maipuaksensa Ju-
malaan, luoutokappalten hiljaisessa keskuudessa (Mark. f:
13). Nämä muoriselänteet omat hedelmättömät kyllä, tarjo-

taksensa isoomalle ainoastansa kiiviä leiman siaimesta; jaken
astui esiin tästä kauheasta torwesta, hän »täti tosin maail-
man tunuianensa jaltainsa alla. Laajassa ympyrässä nätyi-
wät wnoret hänen edessänsä niinknin muuri paratiisin ym-
päri: kukoistama puu- ja yrttitarha-maa, läpitse leikattu "yl-
peältä Jordanilta," ylitse kehrätty puroilla ja kanaivilla, niin-



126

kuin hopeawerkolla; ja kestessänsä, balsami- ja ruusutarhoen
sekä hoitkamartisten leriho-paKnnen Malissa, kultinkaallinen
kaupuitki torninensa ja kartanoillensa; ja porttiensa edessä ei
koskaan herkeämä »vilinä matkustajoita, kauppiaita, sotamäteä,
hewoisia ja kamelia, ja etempänä loitomlilin oikealle käden,
alastomain, tuininieu tuntnrien helmassa, Kuollut meri hie-
mahtamattomassa tymenessä.

lerihon korpeen liitäitse etelässä l uvdan korpi, kal-
lioinen, eniinmiten jylhä, aumastaan paimenilta täyty tienoo,
joka alkaa Kidronin oikealla rannalla ja nlotaiksen aina jyl-
hempänä ja kolko»npana Kuolleesen mereen asti. Lännestä
rajoitetaan tämä ylämaa luudan Muorilta, idässä putoo se
jyrkästimainittua järweä kohden. Täällä oli Engeddi, "metsä-
wuohten kallioin" luona (1 Sam. 24: 3), korwen ja järwen
»välillä, sangen ihanassa seudussa. Tullessansa konvesta
noustaan ylös näöltänsä wähäpätöistä »näkeä ja keksitään
kohta äktiluuleinatta Kuollut meri suunnattomassa symyydes-
sään mähilttänsä 500 jalkaa alempana. Kauhistama muori-
sola huikaisewaa jyrkkyyttä, kuten tuskin tawataan Sweitsin
Alppi-tunturilla, wiepi ristiin rastiin alas kallioin rinteitä
myöten muinaisen Engeddin kohdalle (1 Sam. 24: 2).
Osaksensa ornat sen pystyjyrkät seinät ruusuntarmaista kalkti-
tiweä, sileät kuin lasi, ehkä kumminki säännöttömät pinnal-
tansa. Neljä sataa jalkaa meren ylitse puhkeaa eräästä wuo-
ren heitelmästä kaunis puro Engeddi, eli AinDsiddis. o. muohilähde, ja heitäitse loistamissa putolltsissa alas
wiettäwäntmälle penkereelle, kätketylle sakeaan pensastoon. Sen
wesi on makeata, mutta lämmintä. Koko wuorijyrke on mo-
lemmin puolin peitetty pengerryksillä ja puutarhoilla. Sen juu-
reen liittyy suloinen, wiljawa keto, joka wähitelle». alenee
noin tuntineljänneksen mattaa mereä kohden. Hilpeä puro
lennätäitse sen ylitse, mutta ennen tuin se joutuu järween,
on kesän helteessä jauoowa maa sen jo imenyt sisähänsä.
Niin pitkälle, kuin puro ulottuu, seuraamat sitä puut jayrtti-
tarhat, jotta istutetaan kuleksimilta Arabialaisilta, ja heite-
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tään muutamain hoitajoin haltuun. Monituiset linnut pesii-
»vät pensastoihin, elähyttäen seutunsa mykän yksinäisyyden.
Täällä kuuluu peltokanan kuherros, petotin»tun raakunta ja
leiwosen rie»nu. Ne wilahtelewat keweästi ja iloisesti il-
massa, lennellen useasti järweuki yli toiselle ra»»nalle, eiwätkä
putoa tuoliaina järween, niinkuin wanhennnat matkustajat
sanowat, luullen ilmakehyksen oleman »nyrkyllisen.

Ken uskoisi Kuolleen meren lähestössä oleman näin
hehkumaa hedelmällisyyttä? Engeddin Miinalnäet ja balsami-
tarhastot omat häminneet; mutta ne kasivut, jotka seppelöi-
mät puron ranteita, kuulumat useampiin ilman aloihin ja
osittain etelämpiin, kuin Palestinan. Monenlaatuisiin ruo-
koihin, lotus- ja solani-pnihin, lordani-seudun tawallisiin
kaswuihin, liitäiwät akasiat, Arabian korwen hoitoa tarwitse-
maton kaswatti, joista Arabialainen, osittain eläkkeeksi, osit-
tain myötämäksi muukalaisille, kerää Kmluisata Arabian gum-
mia (pihkaa). Eriskmnmaista desser-puuta, jonka kotoperä
on Ilä-Egypti, Nubia ja Onnellinen Arabia, Palestinassa ei
lamata missätään, paitsi Kuolleen meren seudussa. Se kas-
waa 15 jalan korkuiseksi. Kuorensa on harmaa ja korkin-
moinen; lehtensä puikeat. Kellahtawa hedelmänsä on appel-
siinin muotoinen ja riippuu tertuissa, kolme eli neljä kussakin.
Ihana ja houkuttama pistää se silmään ja tuntuu pehmeällä
ja suloiselta sitä kosteissa. Mutta jos se katkaistaan, saa-
vaksensa wirwottaida sen nautinnalla, silloin petytään kar-
waasti; sillä jos sitä waan wähäsenkään likistää eli loukkaa,
puhkeaa se paukahtaen, ja jättää waan ohuen kuorensa palat-
sia käteen. Se on täytetty ainoastaan ilmalla, niinkuin

rakko ja muodostuu niinmuodoin ihan ymmyrjäiseksi; keskes-
sänsä on pienonen, ohut warteen kiinnitetty lisko, josta syitä
sätenöipi kuorehen. Tämä lisko sisältää wähän hienoa un-
tuwaa ynnä siementä. Arabialaiset tekewät siitä sytyttimiä
ampukaluihinsa. Luultawasti oli se tämä hedehnä, joka pani
alulle Manhan, merkillisen tarinan Sodomin omenoista, jotka
oliwat ihanat katsoa niinkuin synti ja näyttiwät makeilta syödä;
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mutta se, joka antoi .vietellä itsensä niistä purasemaan, hä-
nen suunsa täyttiwät ne tarwaalla inhalla ja tomulla.

Kuollut meri.
Särkän ylitse walkean Kiltäwää, ikäänkuin kuorella mer-

hottua piikiweä astutaan nlos tältä pieneltä lakealta Engeddi-
kallioin juurella Kuolleen »ner e n luokse. Tämä eriskum-
mainen Mesi, joka Wanhassa Testmnentissa tamallisesti kut-
sutaan Suolamereksi (1 Mos. 14: 3. 4 Mos. 34: 12)
ja nykyään Arabialaisilta Lotin järwetsi, on noin seitse-
män peninkulman pituinen ja kahden eli puolen kolmatta le-
wyinen. West' on kaunista ja wihertäwää näöltänsä ja jo-
tenti kirkasta; esineet eiivät kumminkaan näy siinä oikein sel-
wästi, mutta niinPin nähtäisiin ne öljyssä. Sillä on kar-
was maku niinkuin glaubersuolalla eli alnnawedellä ja on
niin täytetty suolansekaisilla aineilla, semminki magnesialla
ja natronilla, että tawallinen suola ei siinä enää sula. Tästä
Meden omituisesta painosta selitetään sen erinomainen kan-
natuswoima. Ilman osaamatta uida, pysytään kumminki
kewyesti weden päällä. Kylwettyä siinä on iho ikäänkuin
öljyllä walettn ja tuntee wienou, ehkei kirwelewän polton cli
pisteen, niinkuin jostaki wiholaisesta; mtttta kauweminin siellä
wiipyminen knuluu waikuttawan kipeän nahattomuuden. Me-
ren ylöllinen höyryä»ninen tekee, että suolansa etenti kesäis-
aikana tartutaikse nseainmille rantapaikoille. Jalan paksuisia
suolakerroksia hyytyy missä milloinki rannikoilla; hictasärkät,
saaret ja rantakiwet omat päällystetyt suolatuorella, johonka
monessa paikoin uppoo ketaraluiden ylitse. Lounais-rannalla
uloutuu kolmen tuntimatkan pituinen muori timisuolaa yltä
yleensä, jonka Arabialainen nimi Us du m »nuistuttaa Sodo-
mista; siinä lähellä on puolen toista peninkulman pituinen
Suo lalaakso, jossa Dawid löi Syyrialaiset (2 Sam. 8:
13), ja Raamattu mainitsee tässä seudussa olewata Suola-
kaupunkia (Jos. 15: 62).
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Molemmin puolin, lännessä ja idässä, suljetaan Knol«
lnt meri alastomilta, äkkijyrkiltä kalkkikallioilta. Jylhät ja
todellisen ylemät kohoowat ne tällä puolen 150U:taan, ja
tuolla puolcu 250U:taan jalkaan. Ainoastaan pohjoisessa
a»lkeaa tämä symä tnntnrikuoppa lerihon lakealle päin, ete-
lässä Wady el Arabaan snolalaaksollc. Wälistä llloiitim näi-
den muorien juuri aina ulos wctcen, wälistä se mcdäitse
»vähän takasi rannasta, heittäen tilaa täperälle rautapcukc-
reelle, josta useampia kapeita suipulka-ketiveleitä pistää ulos
järween. Wesi-ala ou luliodoltausa soikio, joka waau ete-
lässä syrjähytctään isolta, alaisimen näköiseltä niemeltä, joka
itärannasta pistää loitolle ulos järwccu. Tämä niemi, ylsi
niitä harlvvja paikkakuntia, joissa ihmiset näillä »nain asil-
mat, on erityistä luontoa. Sev keskitse käy ikäänkuiu selkä-
ranka »valkoista, hedelmätöntä kalliota mnreuneesta kalkista
ja paadesta, leikelty rankkasateilta ja päällystetty terämilla,

kolmitahkoisilla puikoilla eli tcltarimillci, toiiieu toiscusa ylitse.
Täiuä »vnoriselänne ou ihan alaston ja hedelmätön, maan
pohjoispuolellansa juoksee Kerakista ei konsanaan tniwettuwa
puro, kostuttaen erästä tasamaata. Siellä kasmaa tamaris-
ja ruokopcnsastoja, täynnä jäniksiä ja peltopyitä. Erityiset
osat siitä ornat raiwatnt ja asutnt; ja keskellä sitä löytyy,
ehkä ci miltätaän pnolcn, eikä »vähim»iiälläkään Malilla mah-
dollinen keksittää, ellei sieltä nonscwa sawn sitä ilmottaisi,
eräs Gawarinclaisten asnnto, mcrrattawa »netsäläis-tyliin
Eteläincrcn saarissa eli Indiassa. — Ei Kinakaan aikakauteua
ole Kuolleen meren rantamaat olleet peräti ilmau ihmisittä.
WaihcttclcMaisia Gorilaisten asuutopaikloja, olletiki järivcu
tummassaki päässä olemilla tasamailla, talvataan iviclä nyt-
kin. Kuitenkin owat nämä asujainet hidasta, Moimatolita ja
kituliasta sukua: sillä kesäisaikana tcrivcydelle ivahingollisesta
Goriu helteestä, sekä ucmoeu myrkyllisestä höyryämisestä, he
lnenehtymät useimmiten Muoropäimäsihin Milutalttiloihin.

Kohtuullisesta ja raittiista muori-ilmasta lernsalemm
tyköuä lasleutaan alas sywämaan waiwuttawaan kuumeesen
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Kuolleen »uereu seuduilla, niinkun hiilihautaau. Wähiutäusä
000 jalkaa alempana merta, suljettu muoriselkämiltä, iknan
kaiketta metsän siimeksettä, ilman jäähdyttämän» tuulien sinne
pääsemättä, on tämä jänvi 7 ja 8 Kmkautta awonainen paah-
tawallc auriilgolle, jota eilvät pilwetkään peitä. Sillä ei ole
niitäkään näkywäistä »vesiwientäriä ja pääsee luultawasti
waan höyryäntisellä tulwailetvasta lisäwedcstänsä, jota ai-
noastansa Joroani, niinkuin Schaw arwclec, siihen jokapäiwä
juoksuttaa 6 miljonaa tynuyriä. Mitä Miltäs näkyluättömien
luonnon woi»nicn toimeliaisuus yhdellä paikalla, jossa silmä
nseinliniten turhaan etsii jotakin elollisuuden aanaa ja ilmes-
tystä! Ei niin kalaa näytöiksi näissä mesissä: sillä ne Har-
mat, jotta Jordanin mn'assa tulemat, täytyivät kohta hcn-
gcllänsä »natsaa »natknstns-himonsa. Ei alusta, ei Mesilintua
kuleksi tätä järweä; ei niin siinputkaa rannallansa: ja kussa
ei, niinkuin Engeddin tykönä, puroja ja lähteitä ilinau rot-
koista, siinä ei »viherrä pensasta, ei ruohoa rannalla ja kal-
lioilla. Kuoleman äänettömyys mallitsee näissä amaroissa
korpimaissa; täällä on »vankiuden yksinäisyys; ellei joku sawu<
pylwäs kussa kulloinkin kohoaisi Arabialaisten asnnnoista,
jotta wuorilla »vastapäätä polttawat hiiliä ja tnhtasuolaa
(silotan); ellei matkuwe kuleksisi etelä-taalainon kautta, jota
niclnen ncltästä mie toiselle puolen luudan korpeen; ellei
lunluisi juhtaeu kelloa, jotta kuormattuiua suolalla ja asfal-
tilla kipllawat ylös jyrkkiä »vuoripoltuja : ltiin seisottaisiin
Kilolleen meren kallio»» reunoilla, symästi tuntein hyljätyn
tilansa, niinkuiu miiineinen ntaaillnan jäännöksille heitetty ih-
»ninen. Ia kuitenkin oli täällä muinaisuudessa kukoistama
Siddilu (f Mos. 14:3), jonka laitumista Lotiu ja Abrahamin
palweliat riiteliwät; sillä tämä sentn "oli Medestä miljainen,
niintuin Herran yrttitarha, niinkuin Egypton maa" (1 Mos.
13: 10). Täällä elestelimät Sodomin ja Gomorran
asnjamet, maansa luonnollisen wiljawuuden suhteei» wierau-
tuneina työstä ja elämän towuudesta, »luhteeu alaisessa hek-
kulnassa, kunneka maa awasi su»»nsa heidän allansa ja tuo-
mion yö syöksi heidät tanhistawaan juoppaan.
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;Tämäm »naakunna»» tuliwuoreineu luou»»e illnoitaitse
wielä monessa paikoin. Lämpöisiä lähteitä knn.puaa länsi-
rannalla Engeddin tykönä, tuumia tulitimi-lähteitä itäpttolella
muinaisen Kallirrhoen (s. o. kauniskaiwon) tykönä. Tuli-
tiweä tawataan nyrkinkokoisissa harkoissa ja käytetään -iki-
naisilta Arabialaisilta ruudiksi; santate tamataan usein hohta-
limeä sekä karwassuolaa. ja pohjois-rannalla kerätään eräitä
mustia, kiiltäwiä tiwiä, joista Jerusalemissa laaditaau rukous-
nanhaisia. Ne syttymät tnlessa ja hajuawat, niitä hiwut-
taessa, itään tum maaupihtalta. Isoja asfalt -lohennaisia,
joöta koto wesi Greikkalaisilta kutsuttiin Asfalt-järw etsi, ko-
hoaa wälistä maa»»järistytsen eli raju-ilman perästä meren
pohjasta ja uitsentelee ympäri meden pinnalla niinkuin saaret
eriskmnmaisissa'muodoissa. "Siddimin laaksossa — to-
distaa Mosetsen alkuraamattu — oli monta maapihka-tuop-
paa" (1 Mos. 14: 10), jotka kukaties tuluttimat koko tämän
maakunnan perustuksia. Tuli taimaasta eli sywyydestä, seli
lähettämä, joka tekee lietitsewäisin tulen palweliakseusa (Pf.
104: 4), muutti nämä laweasti haaroowat, »naanalaiset kai-
wannot tulimereksi, johon kirouksella raskautctltt kaupltlt-
git "ja laitti se lakeus, niin myös laitti niiden kaupunkein
asuwaiset ja maan kaswu" (1 Mos. 19: 25), wajosiwat ja
kadotettiin. Mykkä wesi peittää ne niinkuin nnhotukscn meri.
Ei kenkään woisi täällä tämän wesikorwen helinässä aawis-
taa neljää lukoistawaa kuningasasuntoa:"°) Raamattu ainoas-
taan on »varjellut heidän surkea»» muistonsa ja rutosti särjet-
tyihin, tuh'an-karwaisiin »vuoriin, jotta haikeassa todellisuu-
dessa piirittämät tätä kuoleman ivaltaKtntaa, piirtänyt ta-
ntan sydäntä särkemän todistuksen: ''Jumala on kaupungit
Sodoinan ja Go.uorran tuhaksi tehnyt, kutistanut ja kadot-
tanut, ja teki ne jumalattomille peljätykseksi, jotka sitte tule-
mat olilvat" (2 Piet. 2: 6).

') Sodom, Gomorra, Adama, Tscboim (! Mos. !4: 2, 5i Mos.
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Kauhistawaisella asianmnkaisnndella on historia tällä
paikalla täyttänyt wiimcisen tnomionfa Israelin kansan Ylitse,
jolle hän tässä on antaunt, ehkä turhaan, niin todenperäisen
maroitnksen (5 Mos. 29: 23). Länsipuolella Kuollutta merta,
miistoon toiselta puolelta ulospistäivästä niemestä, kohoaa
yksinäinen, suiponmoinen ja jyrkkä kallio medestä. Sen kat-
kaistulla, heivoisitte ja juhdille ihau pääsemättömällä kukku-
lalla omat erään linnoituksen jäännökset. Täällä oli Ma-
sad a. Ensin rakennettu Jonatan Makkabeolta, marustet-
tiin tämä linna sittemmin Herodes jalolta turwapaikaksi it-
sellensä, ja näköänsä tehtiin »voittamattomaksi. Ainoastansa
kaksi polkua, toinen maa- ja toinen järwipnolelta, wiewät
sikin sokeroissa kukkulalle. Siellä seisoi palatti, jossa oli pilaria
ja salia, kylpy- ja mnita kallisarmoisia huoneita, wahwoja lin-
noitnksia ja mahdottoman snnria kallioihin hakatuita Mesisäilyjä.
Linnan sisäpuoli oli miljelty, estääksensä »nahdollista nälän hä-
tää. Määrätön paljous sota-aseita ja ruoka-aineita oli koot-
tuna sinne, ylettymä 10,000:lle miehelle »noneksi wuodeksi.
Loppnpnolclla Inutalais-sotaa, Mahan ennen Icrnsalemin
saarrantoa, ottimat salaiiiurhaajat cli ryöivärit linnan ja kai-
ken seit omaisunden, pannen täältä pakkoweroa koko likiseu-
dulle. Niclä lerusalclnin kaaduttua olilvat kolntet Herode-
lais-linuat Masada, Hcrodium ja Machero ainoat paikat lu-
deassa, jotka ciivät olleet Noomalaisille tnuliaiset ja kaikki
mallittiin ne näiltä ryömäreiltä ja innrhaajilta. Masada
kaatui lviimciscksi kaikista. "Täällä seurasi nyt snuren, vlnu-
talaisen murhekuwaukscu miimciuclt, kauhistama uäytebuä.
Koko marustusmäki uhrasiihc, päällikköusä Eleasarin kehoituk-
sesta, knolcinallc itsensä '.nurhaanlisella, ja Malitsi kymmenen
miestä tappaliiaan kaikki mnntki. Tämä tapahtui, ja 960
henkeä, uaisteu ja lapsicll kaussa, kadotettiin. Kaksi wai-
lnoa ja »viisi lasta pääsimät pakoon."

lulitalais-tausau historia ou uiiukuiu lakiusalin. Siu-
ualis ja tiroils seisomat kumpikiu ihau toisieusa »vieressä;
toista ei »voida käsittää, ellei toiuen astu esiin näkyalalle.



133

Samanlainen on maansaki, joka on ollut Jumalan suurint-
pain armo-osoitusten ja lanhistawimpien tuolnioin näytelmä-
paikkana. Wiljawan leriho-kosteikon wierelle sioittuu Go-
rin korpi ja Kuollut meri; tuimien kallioin wälihin Kuolleen
meren tykönä istuttaa Eugeddin lähde yrttitarhansa; ja Sa-
ronin kutoistawilta kedoilta kohotaiwat luudan harmaat, a«
lastomat wuoret. Ken nyt waeltaa Palestinan läpitse, tie-
tää tnstin, kumpanen näistä molemmista niemistä Luwat-
tuto maa wai Kirouksen maa nyt on Palestinalle an-
nettawa? Tätnä on se maa, kussa "Jumalan setä armolli-
nen rakkaus että hirmuinen »viha, — siunaus ja kirous —

ilmoittamat ihmis - sielulle jaloissa ja kulumattomissa piir-
teissä.
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