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Oma historiamme ja arkeologia
Arkeologit tutkivat muinaisjäännöskohteita. He pyrkivät tulkitsemaan kohteen maakerrosten ja
esineiden perusteella milloin ja mitä
alueella on aikojen kuluessa tapahtunut. Mesopotamiassa tuhansien
vuosien aikana vallinneet olosuhteet ovat olleet otolliset maaperässä
olevien esineiden ja raunioiden säilymiselle. Ihmisen historian alusta
alkaen vallinnut korkea kulttuuri
näkyy sekä löydetyissä esineissä,
rakenteissa että arkistoissa.
Mesopotamian alueen tapahtumista kertoo myös Raamattu.
Raamatun antamia tapahtuma- ja paikallistietoja on käytetty alueen
tutkimusten yhteydessä 1800 luvulta lähtien. Nykyisen materialistisen
maailmankäsityksen mukaan Raamatun ilmoittamien tapahtumien historiallisuutta on kuitenkin vähätelty. Niitä on pidetty vain kansantaruina.
Viimeaikaiset, entisten hallitsijoiden arkistojen löydöt, ovat kuitenkin vahvistaneet sen, että Raamatussa ilmoitetut tapahtumat ovat
historiallisia tosiasioita, joiden perusteella myös arkeologian tekemät
havainnot voidaan tarkentaa. Taustaa -diasarjan aineisto perustuu osin
uusiin todisteisiin ihmisen historian alkuhetkistä.
Vanha Testamentti kertoo historian tapahtumista, ilmoittaa ja ennustaa tulevasta Lunastajasta. Uusi Testamentti kertoo ennustetun Lunastajan tulosta ja Hänen lunastustyöstään sekä julistaa Evankeliumin
sanoman ja todistaa sisältönsä säilymisestä: ”Taivas ja maa katoavat,
mutta minun sanani eivät katoa.” (Luuk. 21:34)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebla11.JPG
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Uuden elämän alku vedenpaisumuksen jälkeen
Muuttunu maailma ja
muuttuneet olosuhteet.
Yli vuoden kestänyt aika
arkissa päättyi, kun veden
pinta aleni.
"Niin arkki pysähtyi seitsemäntenä kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista
päivänä, Araratin vuorille."
(1 Moos. 8:4)
Araratin vuoristo levittäytyy
Turkin, Iranin ja Armenian
alueelle. Ararat on 5137 m:n
korkeuteen kohoava tulivuori. Armenialaiset pitävät sitä
omana pyhänä vuorenaan.
Viimeisin Araratin purkaus
tapahtui vuonna 1840.
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Arvio väestön kasvusta Vedenpaisumuksen jälkeen

Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa.” (1 Moos. 9:1)
Ihmisten pitkä hedelmällinen ikä ja suotuisat olosuhteet ilman sotia
kasvatti perheiden kokoa. Sukukypsä ikä saavutettiin nuorena.
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Perinnetiedon siirto tuleville sukupolville.
Jokaisen henkilön
elinvuodet on merkitty mustalla. Siniset vuosiluvut =
kunkin syntymähetki
laskettuna vedenpaisumuksesta.

-340 vuoden ajan Vedenpaisumuksen jälkeen olivat kaikki kantaisät,
mukaan lukien Abraham, elossa samaan aikaan.
- Abraham syntyi 302 vuotta Vedenpaisumuksesta. Hän oli yli 38 vuotias
Pelegin kuollessa ja 48 vuotias Nooan kuollessa.
- Peleg syntyi 101 vuotta Vedenpaisumuksen päättymisen jälkeen. Hän eli
239 vuotta. Raamatun mukaan kielten sekoitus tapahtui hänen aikanaan:
"Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa: toisen nimi oli Peleg, sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan."
(1 Moos. 10:25) Pelegin kuollessa Nooa oli vielä elossa.
- Jaakob oli noin 40 -vuotias, kun Nooan poika Seem kuoli.
Kielten sekoitus koski kaikkia ihmisiä – niitäkin, jotka eivät olleet
paikalla rakentamassa Baabelin tornia. Mm. Assurin, Nimrudin, Niiniven
ja muiden Nimrodin perustamien kaupunkialueiden asukkaat eivät kaikki
voineet olla rakennustöissä mukana.
Teoriassa Abram eli kielten sekoituksen aikana. Ihmiset havahtuivat kielieroihin vasta silloin, kun he tapasivat lähipiirinsä ulkopuolisia – niitä, joiden
kanssa keskustelu oli aikaisemmin samalla kielellä ollut helppoa. Kun
naapurit puhuivat tietämättään eri kieltä kuin muut, syntyi luonnollisesti
ristiriitoja ja vihanpitoa, josta johtuivat mm. kaupunkivaltioiden väliset
sodat ja kieliryhmien hajaantuminen Raamatun ilmoituksen mukaisesti.
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Nooan jälkeläiset sukukunnittain Raamatun ilmoituksen mukaan.

Väestöryhmien levittäytyminen sukukunnittain
Nooan jälkeläiset hajaantuivat sukulaisuuden mukaan alueittain sekä
kieliryhmittäin muodostaen kaupunkivaltioita.
Jaafetin jälkeläisistä tulivat eurooppalaiset sekä Mustanmeren ja Kaspianmeren alueiden kansat, joka levisivät edelleen itään.
Seemin jälkeläisistä syntyivät Lähi-idän (Mesopotamian) kansat.
Haamin jälkeläiset valloittivat Afrikan alueet. Egyptin aluetta Raamattu
nimittää Haamin maaksi.
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Seemiläiset

Seemin jälkeläisten valtaamat alueet on merkitty karttaan.
Seemiläisiin kansoihin kuuluvat Lähi-idässä asuvat: arabit, heprealaiset,
Etiopian amharit, Eritrean tigrinjat ja syyrialaisten sukuiset kansat kuten
muinaiset akkadilaiset, assyrialaiset ja babylonialaiset sekä foinikialaiset
ja monet muut historian kansat. Kielten sekoituksen jälkeen seemiläiset
siirtyivät Arabian niemimaalle, Afrikan sarven ja Etiopian alueille sekä
Jordaniin ja Syyriaan.
Ensimmäisiin kaupunkivaltioihin kuuluvan Eblan (Syyrian alueella)
savitaulujen joukosta löytyi sumerinkielen sanaluetteloita, paikallinen
hakuteos, maan tieteellinen sanakirja ja luettelo 289 kaupungista. Tämä
löytö osoittaa, että perhekunnittain perustetut pienet yhteisöt kasvoivat
kaupunkivaltioiksi, joilla kullakin oli oma kielipohjansa.
After the flood - Bill Cooper B.A,Hons, 1996.
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Haamin jälkeen

Raamatun Maailma/WSOY 1962

Nooan pojan Haamin jälkeläiset (Kuus, Misraim, Puut ja Kaanan)
muodostivat alueen, jonka keskuksena oli nykyinen Egypti (Misraim)
ympäristövaltioineen:
Libya (Puut), Nubia (Kuus) ja Kaanan, joka oli yleisnimitys myöhemmän
Israelin maan asukkaille.
Haamin poikien jälkeläiskansat esiintyvät n. 1.300 eKr. maalatussa Setin
hautafreskossa.
Siinä erotetaan nämä vasallikansat pukeutumisen ja ihonvärin perusteella,
vasemmalta oikealle:

egyptiläiset (punainen iho),
kanaanilaisilla on ruskea ihonväri ja pitkä parta,
nubialaiset, jotka ovat sukua Afrikan värillisille, ovat mustia,
libyalaiset ovat ihonväriltään valkeita, ja heidät voidaan lisäksi tuntea
sulkapäähi-neestään.
Haamin sukupuuhun luetaan lisäksi kaftorilaiset (kreetalaiset) ja kasluhilaiset (filistelialaisten esi-isät). Muut Haamin suvun osat muodostivat
joitakin Etelä-Arabian kansoja, jotka koostuvat keskenään sekoittuneista
nubialaisista ja seemiläisistä. Egyptiläisten hallintavalta Kanaanissa sai
alkunsa faarao Menesin (Min) aikana, jonka Herodotos ja Manetho
mainitsivat Egyptin yhdistäjänä.
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Jaafetista alkavat myös Euroopan kansojen historiat

Walesilainen munkki Nennius eli 800-luvulla jKr. Hän toimi silloisen
paavin käskyjä vastaan kootessaan luostareissa säilytettyjä henkilöhistoriallisia tietoja ennen kuin tiedot hävitettiin. Hänet tunnetaan Historia
Brittonum –teoksen kirjoittajana. Teos selvittää Englannin ja Walesin
varhaishistoriaa. Siinä mainitaan myös Arthur, piktit ja skotit. Kirjassa
on seikkaperäisiä tietoja saksien hyökkäyksistä 600 –luvulla ja roomalaisten tulosta Englantiin vv. 10 - 40 jKr.
300 –luvulla eKr. vaikuttanut Berossus keräsi Sumerin kuningasluettelon,
josta säilytettiin kopioita Aleksandrian kirjastossa. Siellä tiedot olivat sen
aikaisten tukijoiden käytettävissä aina vuoteen 642 jKr., jolloin kirjasto
siirtyi arabeille. Historian tietoja oli eri luetteloissa mm. Sumerin historia,
Babylonian kuninkaat, Assyrian kuninkaat.
Rooman valtakunnan historiatiedot alkavat noin vuodesta 750 eKr. Livius
teki luettelon kuninkaista aina vuoteen 510 eKr. Silloin valtakunnasta
tuli tasavalta. Keisarit aloittivat hallintakautensa v. 27 eKr. Historiatiedot
eri keisareista päättyvät 550-luvulle jKr. After the flood - Bill Cooper B.A,Hons, 1996.
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X

Xiaohe –hauta-alue (kartalla X) sijaitsee Silkkitien varrella, läntisen Kiinan alueella
Lop Nurin autiomaassa Tarimjokilaaksossa. Se löydettiin
1900-luvun alussa. Joki oletettavasti kuivui noin 400 jKr.
Vuoden 2003 aikana alueel1
ta löydettiin 167 hautaa (kuva
1). Yhteensä hyvin säilyneitä
2
muumioita oli 200. Vaatetus
oli ”länsimaista”. Mm. kankaan kudostyyppi oli samaa
kuin Tanskassa löydetyissä
pronssikauden hautalöydöissä.
Vanhimmat muumiot ajoitettiin hiili -14 ajoituksella noin
3500 vuotta vanhoiksi (the University of Chinese Academy of Sciences). Hyvin säilyneiltä vainajilta otetut näytteet
DNA-tutkimuksia varten osoittivat, että miespuolisten Y-kromosomit
olivat samoja kuin länsi - eurooppalaisilla. Naisten mitokondrio-dna oli
(kuvassa 2 Xiaohen prinsessa) samoin yhteneväinen indoeurooppalaiseen. http://www.china.org.cn/english/features/Archaeology/130815.htm
DNA-tutkimuksissa on arvioitu, että indoeurooppalaisten alkukoti on
Tigrisvirran yläjuoksun alueella, Anatolian ja Kaspianmeren välisellä
alueella. Sieltä kansat ovat siirtyneet yli 2000 vuotta eKr. lähtien KeskiEurooppaan ja Kaspianmeren molemmilta puolilta itää aina Intia asti.
Vaellusreitit ovat noudattaneet suunnilleen Silkkitien käyttämiä alueita
sekä merenrantareittejä. Löytö tukee Raamatun ilmoitusta kansojen jakaantumisesta Mesopotamian alueelta eri puolille maailmaa.
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Sukupolvet Aadamista Jeesukseen

Terahista, joka syntyi 232 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen, lähteneet kaksi
sukuhaaraa yhtyvät Jaakobin ja Leean pojissa.
Jeesuksen sukuluettelossa Juuda on kodassa 24 ja David kohdassa 35.
Sekä Maria että Jeesuksen kasvatusisä Joosef olivat Daavidin jälkeläisiä.
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Säilynyttä tapahtumatietoa yli 4000 vuoden takaa

Kaupunkivaltioiden arkistoissa on säilynyt nykytutkijoiden käyttöön sitä
aineistoa, joka aikanaan tehtiin savilaatoille (A ja B) sekä kaiverrettiin
kestävään materiaaliin.
Mm. Niiniven raunioiden kaivauksissa löytyi noin 300 hyllymetriä papyrukselle ja nahalle (C) kirjoitettua arkistoa, josta sodan tuhojen jälkeen jäi
muistoksi vain kirjakääröjen sinetit. Sitä vastoin lähes 30 000 savilaattaa
säilyttivät tietonsa kaupungin palaessa. Ne kertovat nyt tutkijoille samoja
tietoja, joita voimme lukea myös Raamatusta.
British Museumin kokoelmissa säilytetään tutkijoita varten yli 130 000
Assurin alueen nuolenpäätekstiä, joista noin puolet on jo käännetty.
Keväällä 2007 professori Michael Jursa poimi käännettäväksi alla kuvatun
savitaulun, jonka viesti oli tutkijoille tärkeä. Nuolenpäätekstissä mainitaan, kuinka Nebo-Sarsekim, Babylonian kuninkaan
Nebukadnessarin pääeunukki, lahjoitti
vuonna 595 eKr. Esangilan temppelille
750 grammaa kultaa. Sarsekim nimi oli
tuttu Raamatusta: (Jer. 39:1-2)
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Yhteistä perimätietoa

A

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&profile=default&search=assurnasirpal&fulltext=Search&uselang=fi

Paratiisi, elämän puu, syntiinlankeemus
ja käärme, vedenpaisumus sekä Nooan
arkki ovat kansakuntien yhteistä historian perinnettä. Ne esiintyvät eri tavoin
lähes kaikkien kansojen perinnetiedoissa. Kolmiyhteinen Jumala ja Jumalan
kuoleminen ihmisten tähden sekä ylösnousemuskertomus löytyvät sekä Mesopotamian alueen kansojen että Egyptin
jumaltarustoissa.
Täältä ne levisivät kansojen mukana eri
puolille maailmaa.
Yllä elämänpuusta kertovia teoksia
1500-1000 eKr.: A ja B = Assyrian ajalta
(Nimrud)
C= Egypti/ kuningas Thutmosis III syö
pyhän puun hedelmiä 1500 –luku eKr.
(haudan kuvitusta.) Elämän puun yllä leijuva siivekäs lautanen, jossa on näkyvissä
hahmo, kuvaa Jumalan kolmiyhteisyyttä,
joka käsitteenä on tuttu Raamatusta.
Kuninkaiden valta perustui uskoon, että
hän oli Jumalan edustaja maan päällä.
Hänen valtaansa kuului myös ihmisten
henki.

B

C
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Satelliittikuvien avulla löytyy entisiä asutuskeskuksia

Viimeisten 25 vuoden aikana on saatu satelliittikuvien avulla uutta tietoa mm.
Mesopotamian ja Egyptin alueen varhaisten kaupunkien raunioista, hylätyistä
kauppapaikoista sekä kauppateistä. Sivun kuvasarjassa on esimerkki siitä,
miten satelliittikuvien avulla voidaan kartoittaa Niilin suistossa aikanaan
olleet varhaiset asutusalueet. Satelliittikuva Niilin suistoalueesta. Nuolen
kohtaa alueesta suurennetaan alla olevissa kuvissa.

A

Hiekan ja tulvapeittojen alla ovat säilyneet historiamme arkistot
Alabaman yliopiston Sarah Parcak ja Gregory Mumford ovat piirtäneet
havaintokartan (A). Piirros perustuu alueelta eri tavoin otettuihin satelliittikuviin. Piirretyn kartan avulla suoritetaan alueella maastontiedustelut ja
perustutkimukset tulevia arkeologisia kaivauksia varten.
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Alkuhistoriamme tärkeät tapahtumapaikat

Raamatun mukaan: ”Ja Kuusille syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen valtias
maan päällä. Hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sananparsi: "Mahtava metsämies Herran edessä niinkuin Nimrod." Ja hänen
valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, (Ur) Akkad ja Kalne Sinearin
maassa. Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot-Iirin
ja Kelahin, sekä Resenin Niiniven ja Kelahin välille; se on tuo suuri kaupunki.” (Moos. 10:8-12) (Kelah = Nimrud)
Osa Raamatussa mainituista kaupungeista on merkitty karttaan.
Mesopotamian hallintaan liittyi runsaasti paikallisia sotia. Hallituskausien perusteella aikajaksoja oli useita: Sumerian kausi oli ensimmäisiä ja
sitä seurasi Akkadilaisten valtakausi, joka päättyi noin 2000-luvun alussa
eKr. Tämän jälkeen tuli Babylonian kausi, 1700 - 1500 eKr, jonka jälkeen
Assyrin kausi n. 1200-600 eKr. Lyhyen uuden Babylonian kauden jälkeen
olivat persialaiset vallassa 550-460 eKr. välisenä aikana, jonka jälkeen alkoi
Rooman valtakunnan aika, joka loppui rappioon kansainvaelluksien aikana
400 - 500 jKr.
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Hyvin säilyneet Urin kuningashaudat
http://democracystreet.blogspot.fi/2012/01/mothercare.html

Mesopotamian alueella suoritetut arkeologiset kaivaukset ovat tuoneet
esiin kirjallisia dokumentteja, jotka yhdistävät historialliset ja Raamatun
ilmoittamat tapahtumat. Urin kaupungin raunioiden tutkimusten yhteydessä
löytyneet kuningashaudat
(kuvat vuodelta 1977) kertovat ajasta, jolloin Nooan
jälkeläiset aloittivat kaupunkiyhteisöinä vedenpaisumuksen jälkeisen maailmanvalloituksen. Täällä kasvoi
Abram (Abraham), josta tuli
israelilaisten ja kaikkien kristittyjen hengellinen kantaisä.
Urin kaivausten perusteella
ihmisillä oli käytössään runsaasti arkin mukana tullutta
eri alojen tietoa ja taitoa.
Uria ja sen lähistöllä olevia kaupunkiraunioita sekä
kuvassa näkyvää zikkurattemppeliä on jälleenrakenKuvakooste 1970 -luvulta. Taustalla zikku- nettu alueen tilanteen niin
rat-temppelin rauniot.
salliessa.
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Eridu oli Urin naapurikaupunki

Kuvat: http://commons.wikimedia.org/wiki/

Eridu ja Ur sijaitsivat aikanaan
rinnakkain Persianlahden rannalla.
Niiniven hävityksen aikoihin
(620 –luku eKr.) kaupunki menetti merkityksensä kauppa- ja
hallintokeskuksena. Osin syynä
oli myös merenrannan siirtyminen etelämmäksi. Kaupunkia
ympäröi muuri, joka suojasi sitä
jatkuvilta valloitusyrityksiltä
Ylinnä on Eridusta satellittikuva,
jonka perusteella määritellään
kaupunkialueen laajuus. Vieressä
eri aikoina otetut kuvat rauniokummusta.

Kuvat: http://commons.wikimedia.org/wiki/
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Niinive, näyttö ihmisen osaamisesta
http://democracystreet.blogspot.fi/2012/01/mothercare.html

Kaupungin perusti Nimrod. Assyrian kuningas Sanherib teki Niinivestä
pääkaupunkinsa kahdeksannella vuosisadalla eKr. Niinive oli silloin noin
seitsemän neliökilometrin laajuinen. Kaupungissa oli 15 porttia. 18 kanavaa
toi vettä kaupunkiin. Kaupungin kastelujärjestelmä oli tunnettu laajalti ja
kuninkaan palatsia käytiin ihailemassa kautta valtakunnan.
Palatsin koko oli n. 210 x 200 metriä ja siinä oli yli 80 huonetta. Kaupunki
oli tunnettu veistoksistaan ja riippuvista puutarhoistaan. Meedialaiset ja
babylonialaiset hävittivät Raamatun antaman ennustuksen mukaan Niiniven
maan tasalle vuonna 612 eKr.
Vuonna 1850 englantilainen Austen Henry Layard löysi Niiniven raunioista
vuosina 704 - 682 eKr. hallinneen suurkuningas Sanheribin ja tämän seuraajien arkistot. Ne toimivat kuninkaallisena kirjastona sisältäen kuninkaille
osoitettuja kirjeitä ja raportteja tai suurkuninkaitten itsensä sanelemia kirjeitä.
Kansainvälisenä yhteisprojektina näitä
palasia ryhdyttiin yhdistämään Helsingin
yliopiston professori Simo Parpolan
johdolla. Yli 80 vuotta jatkuneissa kaivauksissa Niinivestä löytyi lähes 30 000
nuolenpäätekstiä. Näistä noin 24 000
(ns. Assurbanipalin kirjasto) on erilaisia
käsikirjoja ja kaunokirjallisia teoksia ja
asiakirjoja. Vieressä näytet suhteellisen
ehjänä säilyneestä laatasta.
http: //www. newworldencyclopedia.org/entry/Nineveh
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Niiniven kanavat ja puutarhat
http://www.betnahrain.org/gallery/ancient_
assyrian_art/48_park.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nineveh_walls_east_Shamash_Gate_from_rampart.JPG

Oikealla näkymä Niiniven alueelta nykyään
Yllä oleva Niiniven kaivauksissa löytynyt reliefi kuvaa eri tasoissa olevaa
puutarhaa sekä kastelukanavia, joita pitkin johdettiin vesi alueelle ja edelleen
puutarhojen eri kerroksiin.
Aikaisemmin oletettiin, että historiatiedot riippuvista puutarhoista kuvasivat tilannetta Babylonian kaupungissa. Nyt tutkijat arvelevat, että myös
Niinivessä oli näitä kuuluisia nähtävyyksiä. On arvioitu, että käytössä oli
erilaisia ratkaisuja, joiden avulla vesi saatiin ylös kerroksiin.
Esimerkinä veden nostoon suunniteltu pumppu, joka sai myöhemmin
nimekseen Arkhimeden ruuvi. Hänen
tiedetään esitelleen tätä rakennetta
asiakkailleen n. 250 eKr. mm. laivan
pohjaveden poistamiseen.
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Niiniven elämää

http://www.cristoraul.com/ENGLISH/readinghall/UniversalHistory/ANCIENT_HISTORY/A-HISTORY-OF-BABYLON/5-AGE-OF-HAMMURABI.html

Kanavia pitkin johdettiin kaupunkiin vesi ja niitä käytettiin henkilö- ja
tavaraliikenteessä. Vieressä aiheeseen liittyvä raunioista löydetty laatta,
jossa näkyy henkilökohtaisia uimapusseja (kalastajat) sekä tavaran kuljetusta huoltoaluksella.

Sinettikuvissa sekä kaiverruslaatoissa kuvataan aikalaisten elämää. Keramiikan ja kankaan valmistus oli yleinen tulonlähde. Keraamisiin koristelaattoihin ja talousastioihin maalattiin värilliset kuvat ja keraaminen pinta lasitettiin
viimeisen polton yhteydessä. Käytössä oli jo dreija, pyörivä työskentelytaso.
Henkilökohtaisissa sineteissä kuvattiin usein omistajan ammattia. Lähes
kaikilla asioita hoitavilla oli oma
sinettinsä, joka vastasi nykyistä
henkilökorttia.
http://www.kp-art.fi/taustaa/
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Niiniven rangaistus

Niiniven arkistot valaisivat myös Vanhan testamentin kertomuksia, jotka
ajoittuvat vuosille 772 - 612 eKr. Tähän aikaan sisältyy myös israelilaisten
pakkosiirto Assurin itäpuolelle.
Jumala varoitti Niiniven kaupunkia: ”Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran
sana: "Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sille
se saarna, minkä minä sinulle puhun." (Joona 3:1)
Babylonialaiset ja meedialaiset tuhosivat Niiniven ja sen asuinalueet vuonna 612 eKr. Pääkaupungista ei jäänyt mitään jäljelle. Niiniven hävitys oli
samalla Assyrian maailmanvallan ja kulttuurin loppu.
Raamatussa ennustettu tuho (Sefanja 2:13-3:14) oli niin täydellinen, että
myös Assyrian kieli ja kulttuuri katosivat. Sadan vuoden
kuluttua hävityksestä entisen
maailmanvallan kukoistuksen
ajat olivat tiedossa vain perimätietona, kertomuksina ja aikalaiskirjoituksina Raamatussa.
Vielä 1800-luvulla yleisesti
otaksuttiin, että, Assyrian valtakuntaa ei ole koskaan ollut
olemassa. Sitä pidettiin vain tarinoina ilman todellisuuspohjaa.
http: //www. newworldencyclopedia.org/entry/Nineveh
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Ebla oli tunnettu kauppa- ja hallintokeskus

Eblan kaupunkivaltio perustettiin myös samoihin aikoihin kuin Niinive ja
Nimrud. Se kasvoi valtioksi, jonka kattoi mahtavimmillaan osia Turkista,
Iranista ja Syyriasta. Ebla oli seemiläisten kaupunkien tapaan kaupallinen
keskus ja tuli sen vuoksi myös valtiona merkittäväksi. Kaupungin valloitti
useita kertoja läheisyydessä sijaitseva Aleppon kaupunkivaltio.
Eblan kuninkaallisen palatsin raunioista löytyi vuonna 1975 kuninkaan
arkistot, noin 17 000 savitaulua ja runsaasti koottavia sirpaleita.
Eblan raunioista löytyneiden savitaulujen tekstit kertovat myös kauppapaikan
päiväkohtaista tietoa. Viereinen savitaulun teksti:
"Ensimmäisenä ja toisena vuonna
Villatalon varastossa oli 4042 palaa
kangasta, 430 korkealuokkaista moniväristä puseroa ja 2837 muuta moniväristä puseroa."
Tekstin sisältö ei poikkea tämän päivän
torikauppiaan varastoinventaarista.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebla_clay_tablet.jpg
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Eblan ja Aleppon kohtalot

Kolme kuvaa Eblasta

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebla10.JPG

Farao Thutmosis III, joka hallitsi
vuosina 1479 -1425 eKr. on
kirjannut arkistoonsa merkintöjä
Eblasta kauppapaikkana. Samoin
Akkadin kaupunkivaltion (n.
2200 eKr.) kirjoituslöydöissä
mainitaan Ebla.
Eblan savitaulujen joukossa oli
sumerinkielen sanaluetteloita,
ajan hakuteos, maantieteellinen
sanakirja ja luettelo 289 eri kauAlla olevaan satelliittikuvaan on merkit- pungista. Näitä tietoja oli tarvittu
ty Aleppo (A), jossa nykyään taistellaan keskeisellä paikalla olevassa
ja Ebla (B), joka raunioitui noin 200 eKr. kauppapaikassa.

A

B
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Nimrud rakennettiin ensimmäisten joukossa

https://plus.google.com/107978380131465684041/about?gl=FI&hl=fi -FI#107978380131465684041/about

Nooan pojanpoika Nimrod perusti Niiniven alapuolelle, Tigris-joen varrelle
Kelahin kaupungin, joka sai myöhemmin nimekseen Nimrud. Kuvassa
näkyy Tigris-joen nykyinen sijainti, joka on kaukana kaupungista.
Yläkuvaan on merkitty kuninkaan haaremin paikka, jonka alta löydettiin v.
1988 hautaholvistot. Alla olevaan karttaan on merkitty kaupungin paikka
nuolella - myös alue, johon israelilaiset siirrettiin v. 722 eKr.
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Nimrudin arkistot ja holvit

CWA Features > Iraq > Nimrud – The Treasures of the Queens

Mesopotamian pohjoisosassa olevan Nimrudin kaupungin hautoihin oli
kätketty suuri määrä taide- ja käyttöesineitä Assyrian valtakaudelta, 1200600 eKr. Nimrud oli Assyrian pääkaupunki 150 vuoden ajan. Siellä asui yli
100 000 ihmistä. Uudisrakennusten joukossa oli useita suuria temppeleitä.
Kuninkaan palatsin koko oli 200 x 130 m. Sen sisäänkäynnin vartioina
olivat siivekkäät leijonapatsaat, jotka nyt ovat näytteillä British Museumissa. 1950-luvulla suoritetuissa raunioiden kaivauksissa löytyi suuri
määrä savitauluja, jotka käsittivät Assyrian hallitsijoiden kirjeenvaihtoa ja
virallisia asiakirjoja, Nimrud -kirjeitä. Haaremin alla olevassa holvistossa
oli satamäärin kullasta ja hopeasta sekä jalo- ja korukivistä tehtyjä taide- ja
käyttöesineitä, joiden kullan paino oli yli 40 kg. Osa koruista kuului kuningas Tiglatpileser III:n puolisolle Jabanille. Löytö tehtiin vuonna 1988.

http://www.pinterest.com/isisfire/mesopotamia-sumeria-assyria-y-mas/

Yllä olevat kuvat: Nuoli
näyttää haaremin paikan. Haaremista löytyneiden esineiden joukossa olivat mm. kultainen
astia ja kuningattaren
päähine.
Vieressä: ihmiskasvoiset
siivekkäät leijonat vartioivat Nimrud-kaupungin
hallituspalatsin sisäänkäyntiä. Ne ovat näytteillä British Museumissa.
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Egyptin Karnak

Kartassa nuoli osoittaa Aleksandrian ja Luxorin paikkaa.

/Kuvat: http://commons.wikimedia.org/wiki

Karnak Egyptissä on maailman suurin yhtenäinen
temppelialue, jota alettiin
rakentamaan arvioiden mukaan n. 1500 eKr.
Yli kahden neliökilometrin
alueen keskeinen tapahtumapaikka on sfinksien valtakatu. Se yhdistää Luxorin
temppelin Karnakin temppeliin. Aluetta on hallinnut
papiston lisäksi Imhotep
ja farao Djoser Sakkara 1.
dynastian aikana. Sivun kuvat ovat laajalta Karnakin
alueelta, jota aluenperin
pidettiin "valittuna paikkana" (Ipet Isut). Kuuluisalla
sfinksien valtakadulla on
nyt esillä noin 700 patsasta.
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Raunioista uuteen loistoon

Karnakin merkittävin rakennus on
Amon-Ralle omistettu temppeli.
Sfinksien valtakatu, jonka varrella
oli 1350 sfinksiä, rakennettiin kuningas Nektanebon 380 -362 eKr.
aikana, juuri ennen kuin Persian
kuningas Artakserkses III valtasi Egyptin. Persialaisten herruus
kesti vain hetken, sillä vuonna 332
eKr. Aleksanteri Suuren armejat
vyöryivät Egyptiin. Temppeleiden
rakenteiden mittasuhteet ovat osoitus rakentamisen taidosta ja suurien
kokonaisuuksien hallinnasta. Alue
on merkittävä rakennustaiteellinen
nähtävyys. Se on myös osoitus siitä, että Nooan jälkeläisillä on ollut
paljon luovaa osaamista ja tietoa
käytössään, joka levisi kansanjoukkojen mukana kaikkialle. Todisteet
tästä ovat nähtävinä historiallisina
monumentteina eri puolilla maailmaa.
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Assyria - kadoksissa ollut valtakunta

A
Assyrin alueen kautta kulkivat tärkeät kauppatiet. Perustamisestaan lähtien
se oli tärkeä keskus, joka kasvoi kaupunkivaltiosta suurvallaksi. Sen koko
vaikutusaika kesti lähes 1500 vuotta. Tuhoutumisensa jälkeen (610-luku
eKr.) sitä koskevat tiedot ja tapahtumat mainittiin vain Raamatussa. Siksi
sen olemassaoloa pidettiin pitkään vain taruna. Kaupungin etsinnät alkoivat
Raamatun antamien tietojen pohjalta 1800-luvun puolivälissä. Karttaan A
on merkitty Assyrian hallinnassa olleet alueet vv. 824 eKr. - 671 eKr.
Babylonialaiset yhdessä meedialaisten kanssa voittivat assyrialaiset vuonna
612 eKr. He hallitsivat vuoteen 550 eKr. jolloin persialaiset valloittivat alueet. Persia kukistui, kun makedonialainen Aleksanteri Suuri valloitti maat
vv. 334–330 eKr. Persian valtakunta oli suurimmillaan 490 luvulla eKr. alla
olevan kartan B mukaan.

B
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Assyrian sotakoneisto ja sotataito

A

http://www.bible-archaeology.info/war.htm
The British Museum

Assyrialaiset olivat tunnettuja raakuudestaan ja sitkeydestään sotilaina.
Puolustajan pelottelu oli osa sodankäynnin taktiikkaa. Kiinnisaatuja jopa
nyljettiin elävinä, päät katkottiin ja ruumiit seivästettiin muurin ulkopuolelle.
Nämä tapahtumat näkyvät kuvassa A.
Piiritystilanteisiin oli samassa kuvassa näkyviä muurinmurtajia ja erilaista
valtauskalustoa.
Kaupungin valloitus saattoi kestää useita vuosia. Kuvassa sotakalustoa.
Assyrialaiset kehittivät sotimisen taidon siten, että suuria joukkoja voitiin
siirtää nopeasti valloitettaviin kohteisiin.
Kuvassa B joukot ylittävät vesistöä. Raskas kalusto siirtyy aluksilla ja mieThe British Museum
histö uimapussien avulla.

B
http://www.biblelandpictures.com/gallery/gallery.asp?action=viewimage&imageid=6538&text=&categoryid=56&box=&shownew=
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Assyrian ensimmäinen hyökkäys Israeliin (738 – 732 eKr.)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/TiglathPileser_III_Nimrud_Louvre_AO19853.jpg?uselang=fi

The British Museum

Assyrian kuningas
Tiglat-Pileser III
(745-727 eKr.) aloitti
valtakuntansa laajentamisen. Hän hyökkäsi Hamatin kaupungin
kimppuun v. 738 eKr.
ja jatkoi etelään Galileaan, filistealaisten
alueelle. Vuonna 732
eKr. hän hyökkäsi
Damaskoksen kimppuun.

”Israelin kuninkaan Pekahin aikana tuli Tiglat-Pileser, Assurin kuningas,
ja valloitti Iijonin, Aabel-Beet-Maakan, Jaanoahin, Kedeksen, Haasorin,
Gileadin ja Galilean, koko Naftalin maan, ja vei asukkaat pakkosiirtolaisuuteen Assuriin. (2.Kun. 15:29)
Niin Israelin Jumala herätti
Puulin, Assurin kuninkaan,
hengen ja Tillegat-Pilneserin, Assurin kuninkaan,
hengen ja kuljetutti heidät,
ruubenilaiset, gaadilaiset
ja toisen puolen Manassen
sukukuntaa, pakkosiirtolaisuuteen ja antoi viedä
heidät Halahiin, Haaboriin,
Haaraan ja Goosanin joen
rannoille, missä he tänäkin
päivänä ovat.” (1. Aik. 5: 26)
Kartassa assyrialaisten eteneminen kohti Damaskosta.
Tillegat-Pilneser valloitti
Babylonian Assyrian alaisuuteen v. 729 eKr. mutta Jerusalemiin hän ei hyökännyt.
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Yhteys egyptiläisiin johti toiseen sotaan ja israelilaisten tappioon 722 eKr.

http: //www. newworldencyclopedia.org/entry/Nineveh

”Juudan kuninkaan Aahaan
kahdentenatoista hallitusvuotena tuli Hoosea, Eelan poika,
Israelin kuninkaaksi Samariaan, ja hän hallitsi yhdeksän
vuotta. Hän teki sitä, mikä
on pahaa Herran silmissä, ei
kuitenkaan niinkuin ne Israelin
kuninkaat, jotka olivat olleet
ennen häntä. Hänen kimppuunsa hyökkäsi Salmaneser,
Assurin kuningas; (kuvassa
vasemmalla) ja Hoosea tuli
hänen palvelijakseen ja maksoi
hänelle veroa. Mutta Assurin
kuningas huomasi Hoosean
olevan salahankkeissa, koska
tämä lähetti sanansaattajat
Soon, Egyptin kuninkaan, luo
eikä suorittanut enää niinkuin
ennen vuotuista veroa Assurin
kuninkaalle. Niin Assurin kuningas vangitutti hänet ja piti
häntä sidottuna vankilassa.
Ja Assurin kuningas hyökkäsi koko maan kimppuun ja meni Samariaan ja
piiritti sitä kolme vuotta. Hoosean yhdeksäntenä hallitusvuotena Assurin
kuningas valloitti Samarian ja vei Israelin pakkosiirtolaisuuteen Assuriin ja
asetti heidät asumaan Halahiin ja Haaborin, Goosanin joen, rannoille sekä
Meedian kaupunkeihin.” (2. Kun. 17:1-6) 3 vuoden piiritys tapahtui kuningas
Salmaneser V:n toimesta. Hänen jälkeensä Assyrian kuningas Sargon II
(kuvassa oikealla) voitti lopullisesti israelilaiset v. 722 eKr. ja hän vei kansan
pakkosiirtolaisuuteen.
Sargon II muistiinpanoista: ”Minä piiritin
ja valloitin Samarian ja kuljetin pois ryöstösaaliina 27290 asukasta… Minä asetin
jäljelle jäävien johtajaksi upseerini ja tuomitsin heille edelliselle kuninkaalle määrätyn
pakkoveron.”
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Ensimmäisessä hyökkäyksessä Juudaan (Jerusalemiin)
v. 701 eKr. Assurin kuningas koki suuren tappion

The British Museum
”Kuningas Hiskian neljäntenätoista hallitusvuotena hyökkäsi Sanherib, Assurin
kuningas, kaikkien Juudan varustettujen
kaupunkien kimppuun ja valloitti ne.” (2. Kun.
18:13) Sanherib vaati 300 talenttia hopeaa ja
30 talenttia kultaa. Hiskia antoi kaikki mitä
hänellä oli. Sanherib syytti Hiskiaa Egyptin
yhteyksistä. Osoittaakseen voimansa, hän
vaati lopulta Hiskiaa vedonlyöntiin. Hän
antaa 2000 hevosta ja Hiskian tulisi antaa
niille miehet. Sanherib väitti, että hänen
hyökkäyksensä on Jumalan käsky. Hän houkutteli Jerusalemin puolustajia väittämällä,
että Jumala ei pelasta heitä. Mutta kansa oli Hiskian käskystä hiljaa vaikka
vihollinen herjasi israelilaisten Jumalaa.
Hiskia lähetti edustajansa profeetta Jesajan luo, joka ilmoitti hyökkääjälle:
(2.Kun. 19: 7-) ”… Koska sinä minua vastaan raivoat ja koska sinun ylpeytesi
on tullut minun korviini, niin minä panen koukkuni sinun nenääsi ja suitseni
sinun suuhusi ja vien sinut takaisin samaa tietä, jota tulitkin ... Sillä minä
varjelen tämän kaupungin ja pelastan sen
itseni tähden ja palvelijani Daavidin tähden."
Ja sinä yönä Herran enkeli lähti ja löi Assurin
leirissä sata kahdeksankymmentä viisi tuhatta
miestä, ja kun noustiin aamulla varhain, niin
katso, ne olivat kaikki kuolleina ruumiina.
Silloin Sanherib, Assurin kuningas, lähti liikkeelle ja meni pois; hän palasi takaisin ja jäi
Niiniveen.” Siellä hänet myöhemmin surmattiin ja uudeksi kuninkaaksi tuli Assarhaddon
(681 – 669 eKr.)
Niiniven arkistossa on tapahtumasta aikalaistietoa. Siinä Sanherib kertoo piirittäneensä
46 muureilla suojattua kaupunkia ja valloittaneensa ne sekä ympäristön kylät. Hän otti
haltuunsa runsaasti karjaa, kameleita ja ryösti
ihmisten omaisuutta. Lisäksi hän piti kuningasta vankina Jerusalemissa kuin häkkilintua.
Armejansa tappioista ja palaamisensa syystä
ilman Jerusalemin valloitusta, ei Sanherib
kirjoita tietoa arkistoonsa.
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Baabelin kuninkaan ensimmäinen hyökkäys
Jerusalemiin v. 599 eKr.
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http://www.biblepicturegallery.com/Pictures/babylonianr/Babylonian%20
chronicle%20of%20Nebuchadnezzars%20reign%20(Br%20pa.htm

Sekä Raamatun teksti että Baabelin raunioista löytyneet arkistot (kuvassa
osa) kertovat Juudan kuningas Joojakinin (609-598 eKr.) antautumisesta:
Raamatun teksti: ”Siihen aikaan Baabelin kuninkaan Nebukadnessarin
palvelijat tulivat Jerusalemiin, ja kaupunki saarrettiin. Ja Nebukadnessar,
Baabelin kuningas, ryntäsi kaupunkiin, hänen palvelijainsa saartaessa
sitä. Niin Joojakin, Juudan kuningas, antautui äitineen Baabelin kuninkaalle ja palvelijoineen, päällikköineen ja hoviherroineen. Ja Baabelin
kuningas otti hänet vangiksi kahdeksantena hallitusvuotenaan. Ja hän
vei pois sieltä kaikki Herran temppelin ja kuninkaan linnan aarteet, ja
hän rikkoi kaikki kultakalut, jotka Israelin kuningas Salomo oli teettänyt
Herran temppeliin. Tapahtui, niin kuin Herra oli puhunut.” (2. Kun. 24: 10-13)
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Kuninkaan juonittelun vuoksi Nebukadnessar
tuhosi Jerusalemin v. 596 eKr.

Sidkia kuitenkin kapinoi Baabelin kuningasta vastaan. ”Hänen yhdeksäntenä hallitusvuotenaan, sen kymmenennessä kuussa, kuukauden kymmenentenä päivänä, hyökkäsi Nebukadnessar, Baabelin kuningas, koko
sotajoukollaan Jerusalemin kimppuun (Jer. 52:4) ”…Mutta kaldealaisten
sotajoukko ajoi heitä takaa, ja he saavuttivat Sidkian Jerikon aroilla. Ja he
ottivat hänet kiinni ja veivät hänet Nebukadnessarin, Baabelin kuninkaan,
eteen Riblaan, joka on Hamatin maassa, ja tämä julisti hänelle tuomion.
Ja Baabelin kuningas teurastutti Sidkian pojat Riblassa hänen silmiensä
edessä; ja kaikki Juudan ylimykset Baabelin kuningas teurastutti. Sitten
hän sokaisutti Sidkian silmät ja kytketti hänet vaskikahleisiin viedäkseen
hänet Baabeliin.””Kuninkaan linnan ja kansan talot kaldealaiset polttivat
tulella, ja Jerusalemin muurit he repivät maahan. Ja loput kansasta, jotka
olivat jäljellä kaupungissa, sekä ne, jotka olivat menneet hänen puolellensa - loput kansasta, jotka olivat jäljellä - vei Nebusaradan, henkivartijain
päällikkö, pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Mutta köyhimmät kansasta,
joilla ei ollut mitään, Nebusaradan, henkivartijain päällikkö, jätti Juudan
maahan ja antoi heille sinä päivänä viinitarhoja ja peltoja.” (Jer. 39:5-10)
Nebukadnessar oli vallassa noin 605 -562 eKr.
Raamatusta: ”Mutta kun seitsemänkymmentä vuotta on täyttynyt, niin minä
kostan Baabelin kuninkaalle ja sille kansalle, sanoo Herra, heidän pahat
tekonsa, kostan kaldealaisten maalle ja teen sen ikuiseksi erämaaksi.” (Jer
25:12) Koston toteuttivat persialaiset sotajoukot voittaessaan Baabelin
kuninkaan vuonna 539 eKr.
Karttaan on merkitty vuosien 722 (vihreä) ja 596 (punainen) pakkosiirrot
(reitit) sekä siirtola-alueet.
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Sauruseläimet valloittivat Babylonin
http://www.bible-history.com/archaeology/babylon/ishtar-gate.html

Sirruš-lohikäärmettä (sauruseläin) esittävät hahmot Ištarin
portissa ovat yhtä realistisesti kuvattuja kuin portin muut eläimet,
mm. härät ja leijonat. Hahmojen
on tulkittu esittävän sauruseläintä,
joita esiintyy esimerkiksi sineteissä. Useat tutkijat otaksuvat, että
hahmoihin on otettu mallia elävistä eläimistä. Näitä sauruseläinhahmoja kuvattiin kaupungin
muurien ja talojen seinissä, kuten
kuvien raunioiden säilyneiden rakennusten seinistä voi havaita. Väitteet,
että nämä eläimet ovat mielikuvitushahmoja, eivät tunnu uskottavilta koska
näitä hahmoja esiintyy yleisesti eri puolilla maailmaa löydetyistä esineissä.
http://www.bible-history.com/archaeology/babylon/ishtar-gate.html
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Yhteiset epäjumalat

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lilith_Periodo_de_Isin_Larsa_y_Babilonia.JPG,

Ištar-jumalan symboleina olivat kahdeksan sakarainen tähti ja leijona.
Ištarin ensimmäinen temppeli, E-ana eli taivaan talo, sijaitsi Urukin kaupungissa. Siellä hänet liitettiin Anun, taivaan jumalan tyttäreksi.
Ištarin temppeliä Babylonissa vartioivat leijonat. härät ja sauruseläimet
sekä jousin varustetut sotilaat, joiden yksityiskohtaiset kuvat on poltettu
temppelin lasitetuille keraamisille seinälaatoille.
Ištar oli mesopotamialaisille sodan, rakkauden ja hedelmällisyyden jumalatar, jolla oli eri kansojen uskonnoissa ja eri aikoina erilaisia nimiä kuten;
Astarte, Nana ja Baalat. Astarten vertauskuvana oli Venus. Alun perin Ištar
oli Urukin temppelissä Anun, taivaan jumalan tytär. Ištar, kuten muutkin
samaa tarkoittavat jumalat, olivat mm. hedelmällisysriittien jumalattaria,
jotka esiintyivät Balin ja Mooabin palvelun kanssa rinnakkain.
Israelilaiset palvoivat usein juuri näitä jumalia hylätessään oman jumalanpalveluksensa. Raamatun Jumalan erikoissuojeluksessa ollut kuningas
Salomokin taipui ikääntyessään vaimojensa jumalien puoleen: ”Ja ne
uhrikukkulat, jotka olivat itään päin Jerusalemista, etelään päin Turmiovuoresta, ja jotka Salomo, Israelin kuningas, oli rakentanut Astartelle,
siidonilais-iljetykselle, ja Kemokselle, Mooabin iljetykselle, ja Milkomille,
ammonilais-kauhistukselle, ne kuningas saastutti”. (2 Kun. 23:13)
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Babylonin valtakaudet ja hävitys

Nebukadnessar II rakennutti uudelleen Mardukin temppelin, jonne kuljettiin leveää juhlakatua pitkin rakkauden ja kuoleman jumalan Ištarin 25
m korkean portin kautta. Kuvassa Ištarin portin pienempi osa Pergamon
museossa Berliinissä. Portti koottiin museoon vuonna 1930.
Babylonia hallitsi Mesopotamian aluetta vuosina noin 1800-1600 eKr. ja
uudelleen Asyyrian voiton jälkeen vuosina 620 – 550 eKr. Tämän jälkeen
alueita hallitsivat persialaiset aina Aleksanterin Suuren voittoisaan sotaan.
Juudan kansa oli pakkosiirtolaisuudessa (merkitty sivun 34 karttaan) Babylonian eteläpuolella, Nippurin kaupungin läheisyydessä vuodesta 597 eKr.
paluuseen 559-530 eKr. asti.
Profeetta Hesekiel, joka toimi pappina Jerusalemissa, siirrettiin muiden
mukana vuonna 597 eKr. pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan (Baabelin vankeus). Siellä ollessaan hän sai israelilaisia koskevia näkyjä, joista koostuu
Hesekielin kirja. Se alkaa: “Kolmantenakymmenentenä vuotena, neljännessä
kuussa, kuukauden viidentenä päivänä,kun minä olin pakkosiirtolaisten
joukossa Kebar-joen varrella, aukenivat taivaat, ja minä näin Jumalan
näkyjä.” (Hes.1:1) Mainittu Kebar-joki (Kabaru) oli suuri kanava, jossa
johdettiin vettä Eufratista ohi Nippurin.
http://oracc.museum.upenn.edu/amgg/listofdeities/inanaitar/
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Hallitsijoiden tehtävänä oli tiedon hankinta ja säilyttäminen

Yliopistot, kirjastot ja pyhäköt
keräsivät historiantietoa ja
aikalaisosaamista. Aleksanteri
Suuri perusti Aleksandrian
Niilin suiston Maryut-järven kannakselle v. 332 eKr.
Ptolemaios I Soter, joka oli
Aleksateri Suuren sotapäällikkö, vastasi kaupungin rakentamisesta. Hallintopalatsin osaksi hän
rakennutti pyhäkön ja yliopiston alueet, sekä merkittävän tutkimus- ja
opetuskeskuksen.
Sinne sijoitettiin opetustilat, käytännölliset tutkimustilat, kasvitieteelliset
puutarhat eläinpuistoineen sekä suuri kirjasto, johon kerättiin aineistoa
eri puolilta maailmaa.
Pääkirjaston suuret lukusalit, suuret kirjakäärövarastot ja valoisat pylväskäytävät tekivät Aleksandrian kirjastosta aikansa tiedekeskuksen.
Osa kirjastosta tuhoutui kaupungin valtauksen yhteydessä vuosina 47-48
eKr. Korjaustöiden jälkeen kirjastoon siirrettiin Pergamonissa sijainneen
antiikin toiseksi suurimman kirjaston aineistoa – arviolta noin 200 000
kirjakääröä. Roomalaiskauden jälkeen, vuonna 642 jKr. Aleksandrian
kaupunki joutui arabeille, jotka olivat jo valloittaneet muun osan Egyptiä.
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Tietojen säilyttämiseen ja hankintaan käytettiin runsaasti varoja

Trajanuksen foorumi valmistui Roomaan vuonna 112 jKr. ja käsitti
pylväikön reunustaman, lähes 120 metriä pitkän ja 95 metriä leveän
aukion, jonka toisessa päässä olivat Basilica Ulpia, kreikkalainen ja
roomalainen kirjasto sekä temppeli. Kirjastojen väliin pystytettiin 38
metriä korkea Trajanuksen muistopatsas. Kirjastoissa säilytettiin valtakunnallista arkistoa.
Varsinainen kirjastomateriaali koostui sotaretkien saaliista sekä kopioimalla ylimystön hallussa olevia kirjakääröjä. Papyrusrullien kopiointi
oli alan ammattilaisten työtä. Näiden joukossa oli oppineita ulkomaalaisia, jotka olivat joutuneet roomalaisten orjiksi. Trajanuksen kirjastojen
tiedetään säilyneen aina 400-luvulle jKr. Todennäköisesti 450-luvulla
vandaalien hävittäessä Roomaa, kirjastossa vielä ollut aineisto siirrettiin
muualle.

Galius Julius Aquila rakensi
Efesokseen vv. 110-135 jKr.
kirjaston, joka sai nimekseen
Celsuksen kirjasto.

40

Taustaa Dia 2 Print

Esimerkki tiedon siirtymisestä historian eri vaiheissa

Platon 427-347 eKr.

Aleksandrian kirjasto

Aristoteleen ja Platonin näkemykset
400 -luvulta eKr. siirtyivät Aleksandrian
kirjastossa tietoja keränneelle Klaudios
Ptolemaiokselle (85-165 jKr.). Hänellä oli
oikeus tutkia kirjastossa olevia lähdeaineistoja, joita oli kerätty sinne satojen
vuosien ajan.
Ptolemaios kokosi maailmankaikkeutta koskevat laskelmansa Almagestteokseensa. Sen välityksellä 300-luvulla eKr. syntyneet uskomukset ja
tähtitaivasta koskevat tiedot siirtyivät
arabeille, jotka valtasivat Egyptin (ja Aleksandrian kirjaston) kalifi Omarin johdolla
vuonna 640 jKr. Tiedot siirtyivät 1100-luvulla
katolisen kirkon oppineiden käyttöön.
1200 -luvulla Tuomas Akvinolainen teki Platonin ja Aristoteleen opeista kattavan synteesin ja yhdisti ne katolisen kirkon maailmankäsitykseen. Hän sovelsi myös Ptolemaioksen
maailmankaikkeutta koskevat ideat katolisen
kirkon oppiin.
Kuvassa on Ptolemaioksen 100-luvulla laatima maailmankaikkeuden malli, joka oli
käytössä vielä 1600-luvulla.

Aristoteles 384-322 eKr.

Ptolemaios 85-165 jKr.

Tuomas Akvinolainen
1225-1274 jKr.
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Ihmiskunta on menettänyt osan
Nooan perinnöksi jättämästä luovuudesta
Mustasta graniitista tehty
patsas on säilynyt hyvin lähes 4500 vuotta. Se on edustava näyte taidosta työstää
kovaa materiaalia. Patsaan
hahmojen pelkistetyt ja kauniit muodot osoittavat, että
sen aikaiset kuvanveistäjät
osasivat ammattinsa.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tut_coffi nette.jpg

Farao Tutankhamon oli hallitsijana 1300
-luvulla eKr. Hänen kuolinnaamionsa on
tehty kullasta. Kultainen pinta on taitavasti
käsitelty ja värjätty. Naamion kokonaispaino on yli 100 kiloa.
Nämä esimerkit osoittavat, että Nooa jätti
perinnöksi luovuutta ja eri alojen korkeatasoista osaamista.
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Vedenpaisumuksen jälkeistä käsitytaitoa
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Treasure_of_Tutankhamun

F a r a o Tu t a n kh amon in
(1336-1327 eKr.) ja hänen
sukulaistensa haudat kätkettiin
syrjäiseen paikkaan Niilin länsipuolella olevaan Kuninkaiden laaksoon. Tutankhamonin
haudan löysivät vuonna 1922
Howard Carter ja lordi Carnarvon. Haudan esineistön mukana
oli mm. kuvan Faraon riipus.
Urin kuningashaudat löysi
Sir Leonard Woolley, joka suoritti Urin kaupunkiraunioilla kaivauksia
vuodesta 1922 alkaen. Tunnetuin hänen löydöistään on ziggurat -temppelin
vierestä löytyneet kuningashaudat, joiden vanhimmat esineet on ajoitettu
aikaan noin 2500 eKr.
Haudat, joita oli käytetty noin 1000 vuoden ajan, sisälsivät runsaasti
kallisarvoisia esineitä, kuten kuningatar Pu-Abin kullasta ja hopeasta tehdyt
korut, pelilaudan ja "Urin kuninkaallisen standardin" (sivulla 46 ), joka
oli valmistettu lasuurikivistä ja helmiäisestä.
Mukana olivat myös kuvassa oleva
harppu, jonka päätyä koristi härän pää.
Sekä Egyptistä että Urin haudoista löytyneet
esineet todistavat siitä korkatasoisesta tietotaidosta, joka vallitsi heti
vedenpaisumuksen
jälkeen.

http://www.cultureofi ran.com
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Rosettan kivi oli avain hieroglyfikirjoitusten avaamiseen

Englantilainen Thomas
Young vertaili Rosettan
kiven kolmella eri kirjoituksella tehtyjä tekstejä
ja totesi vuonna 1819,
että jotkut egyptiläiset
vanhat hieroglyfit muodostivat äänteet kreikan
kielellä kirjoitetussa nimestä ”PTOLEMAIOS”.
Hieroglyfien avaamista
Wikimedia Commons
jatkoi ranskalainen JeanFrançois Champollion, joka havaitsi, että hieroglyfikuvioihin oli tallennettu egyptin kielen äänteitä - kuten nimessä "CLEOPATRA". Toinen
avainsana oli nimi "RAMESES", joka on hyvin tuttu faarao myös Raamatun teksteissä. Vuosia kestäneiden tutkimusten jälkeen hän julkaisi
vuonna 1824 opaskirjan egyptiläisten hieroglyfikirjoitusten lukemiseen.
Rosettan kiven löysivät ranskalaiset vuonna 1799. He joutuivat luovuttamaan sen englantilaisille, jotka veivät kiven vuona 1802 nähtäville
British Musemiin.
Kivessä oli sama asia kirjoitettu vuonna 196 eKr. kolmella eri tavalla:
hieroglyfikirjoiuksella sekä kansanomaiselle egyptiläisellä kirjoituksella,
joka oli käytössä 700 eKr - 400 jKr. välisenä aikana. Kolmas kirjoitus oli
hellenistisellä (kreikkalaisella) yleiskielellä, joka oli aikanaan Ptolemaisten dynastian käyttämä kieli. Kiven teksti sisältää faarao Ptolemaios V
Epifaneen säädöksen kansalle ja papistolle annetuista verohelpotuksista,
armahduksista sekä lahjoituksista sotilaille. Tämä tiedonannon tuli olla
nähtävänä eri hallintoalueiden temppeleissä (kirjastoissa).
http://www.ancientegypt.co.uk/writing/rosetta.html
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Tieto ja taito siirtyivät sukupolvien mukana
Jaafetin jälkeläiset, muinaiset kreikkalaiset, perustivat kaupunkivaltioita 7. ja
5. vuosisadalla eKr. Mustanmeren pohjoispuolelle. Kaupunkien naapureina
olivat kimmeerit, skyytit ja
sarmaatit. Skyytit kuuluivat
iranilaisten kansojen pohjoiseen ryhmään.
Nykyisten Romanian,
Bulgarian ja Makedonian
alueilla asuneet traakialaiset saapuivat Mustanmeren
läntiselle alueelle noin 1500
eKr.
Maantieteellisen sijaintinsa vuoksi he saivat runsaasti
vaikutteita sekä etelästä Makedoniasta että pohjoisessa
asuneilta skyyteiltä ja alueen
kautta kulkevilta kauppiailta. Kuvassa haudoista löytyneitä kultaesineitä, jotka
ovat ajalta 400 – 300 eKr.
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Esimerkki historiamme alkuaikojen
korkeasta osaamisesta

Vuonna 1900 kreikkalainen merisienten sukeltaja löysi Antikytheran
saaren rannikolle uponneen laivan hylyn. Noin 40 metrin syvyydessä
hylyn ympärillä näkyi laivan lastina ollutta tavaraa. Seuraavien vuosien
aikana haaksirikkoutuneen roomalaisen kauppalaivan lasti nostettiin
ja luetteloitiin. Ruukkujen, veistosten ja korujen lisäksi löytö sisälsi
rahaa. Näiden perusteella arvioitiin, että haaksirikko oli tapahtunut
vuoden 85 eKr. aikoihin
Antikytheran koneeksi löytöpaikan mukaan nimetty laite oli löytöhetkellä rikkoutunut useaan osaan. 1900-luvun kreikkalaiset arkeologit
säilyttivät näitä metallikappaleita eivätkä ruvenneet niitä hajottamaan.
Laitteen toiminta ja tarkoitus tarkkana kalenterina avautui vasta vuonna
2002, jolloin saatiin selville myös laitteeseen kiinnitetyn käyttöohjeen
teksti. Koneiston monimutkaisuus ja työn tarkkuus yllätti tutkijat, jotka
eivät muistaneet, kuinka taidokkaita ihmiset ovat olleet aina tunnetun
historiamme alkuajoista lähtien.
Laitteen avulla laskettiin Auringon ja Kuun paikat sekä viiden
planeetan (mm. Merkurius, Venus,
Mars) liikkeet suhteessa toisiinsa. Sillä määriteltiin myös Kuun
pimennykset sekä sen 79 vuoden
välein tapahtuvat kiertosyklit.

Antikytheran laite on ajalta 200-120 eKr.
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Heijasteita ajasta ennen Vedenpaisumusta

Kuva: http://commons.wikimedia.org/wiki/

Urin kuninkaallisen kalmiston löytöihin sisältyy standaari, jonka
Sumerilaisia sotajoukkoja esittävä paneeli on tehty noin 2100 eKr. Siinä
kuvataan voiton hetkeä, kun hävinneitä tuodaan sotapäällikön eteen. Kuvasta saa aavistuksen käytetystä sotakalustosta. Nooa ja hänen perillisensä
kokosivat vedenpaisumuksen jälkeen yhteiset tietonsa yli 300 vuoden
aikana ja aloittivat maailman valloituksen – ei tyhjästä vaan perinnetiedon
ja monipuolisen osaamisen varassa.
Kuvassa näkyy myös elämän nurjan puolen siirtyminen uusien sukupolvien perintönä. Sota, vallanhimo, toisten alistaminen, orjuus ja
itse luotujen jumalien palvonta on vaikuttanut alusta lähtien ihmisten ja
kansojen välisiin suhteisiin. Urin kalmiston srandaarin toinen puoli kuvaa "säätyläiselämää", jossa johtajaa juhlitaan samalla kun eri ammattien
harjoittajat toimivat arkisissa töissään.

British Museum
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Maailman luomisen ja ajanlaskumme alun välinen
historiallinen kausi on hyvin dokumentoitu Raamattuun:

- Jumala ilmoittaa Raamatussa maailman luomisesta ja niistä tapahtumista,
jotka johtivat vedenpaisumukseen.
- Jumala ilmoittaa vedenpaisumuksen aikaisista tapahtumista.
- Jumala ilmoittaa muutoksista, jotka olivat vedenpaisumuksen seurauksia.
- Jumala ”pitää kirjaa” tapahtumista Nooasta eteenpäin ohjaamalla syntyneiden kansakuntien joukossa erityisesti Aabrahamin jälkeläisten elämää
ja vaellusta Kristuksen aikaan = Uuteen Liittoon asti.
- Raamatussa ennustetaan israelilaisia kohtaavista tapahtumista sekä
suurista historiallisista mullistuksista, jotka koskivat Israelia sekä maailmanvaltoja (Assyria, Babylonia, Persia jne.)
- Raamatussa Jumalan Sana vahvistetaan ilmoituksilla tulevista historian
tapahtumista, joiden täyttymisen todistajina olivat Jeesuksen aikalaiset.
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