
Jerusalemilaisen olohuoneen lattian alta löydetty kaksituhatta
vuotta vanha salaisuus
Jerusalemin pittoreskista Ein Keremin lähiöstä on löydetty antiikin rituaalinen kylpyallas (mikve) erään olohuoneen lattian alta. Tämä vahvistaa
olettamusta, jonka mukaan lähistöllä on ollut juutalainen asutusalue toisen temppelin ajanjakson aikana.

Erään olohuoneen lattian alta löytyi kaksituhatta vuotta vanha antiikin ajan rituaalinen kylpyallas (mikve) El Keremissä sijaitsevaan
yksityistaloon tehdyn remontin aikana. Israelin muinaisesineiden viraston (Israel Antiquities Authority) arkeologit olivat haltioissaan löytäessään
erään kodikkaan olohuoneen maton alta puiset pariovet, jotka kätkivät alleen antiikin rituaalisen kylpyaltaan.

Israelin muinaisesineiden virasto myönsi keskiviikkona 1. heinäkuuta 2015 talon omistajille sertifikaatin osoitukseksi erinomaisesta
kansalaistoiminnasta. Kunniamaininnalla haluttiin kiittää omistajia mikven löydön ilmoittamisesta ja se merkityksestä Israelin valtion
tutkimukselle.

Melko suurikokoinen (pituus 3,5 m, leveys 2,4 m, syvyys 1,8 m) mikve on kaivettu kallioon ja kipsattu halachan määrittämien puhtauden lakien
mukaisesti. Altaan pohjalle johtaa tikkaat. Altaan pohjalta on löydetty keraamisia esineitä Toisen temppelin ajalta (1. vuosisadalta eKr.) sekä
jälkiä tulesta, mikä vahvistaa olettamusta Jerusalemin tuhosta 66-70 jKr. Lisäksi altaasta on löydetty kiviesineitä, mikä on erittäin tyypillistä
toiselle temppelikaudelle, koska kivi ei voinut sisältää epäpuhtauksia vaan säilyi puhtaana.

Jerusalemin aluearkeologin Amit Re’emin mukaan “Tällaisia löytöjä yksityiskodin olohuoneen maton alta voi löytyä vain Israelista ja varsinkin
Jerusalemista. Sen lisäksi että mikven löytyminen on jännittävä ja epätavallinen tarina, sillä on myös suuri arkeologinen merkitys. Ein Keremiä
pidetään kristillisyyden pyhänä paikkana ja "Juudean kaupungin" syntysijana, jossa Uuden testamentin mukaan Johannes Kastaja syntyi ja
jossa hänen raskaana oleva äitinsä Elisabet tapasi Jeesuksen äidin Marian. Näistä tunnistuksista huolimatta Ein Keremin ja sen ympäristön
näiden tapahtumien aikakauteen (toiseen temppelikauteen) liittyvät arkeologiset löydöt ovat vähäisiä ja hajanaisia. Rituaalialtaan löytö
vahvistaa olettamusta, jonka mukaan tämän päivän Ein Keremin alueella oli juutalainen asutusalue toisella temppelikaudella.”

Talon omistajat kertovat "Olimme ensin epävarmoja talon alta löytyneen altaan merkityksestä ja epäröimme yhteydenottoa Israelin
muinaisesineiden virastoon ilmoituksesta mahdollisesti koituvien toimien vuoksi. Samanaikaisesti meillä oli vahva tunne siitä, että lattian alta
paljastunut allas olisi historiallisesti arvokas ja kansalaisvelvollisuus kannusti kertomaan asiasta. Uskoimme, että tällä löydöllä on merkitystä ja
että se pitää dokumentoida. Siksi otimme omasta aloitteestamme yhteyttä Israelin muinaisesineiden virastoon, jotta he voisivat viedä
kaivauksen loppuun ja dokumentoida löydön. Siivosimme mikven yhdessä viraston edustajien kanssa, iloksemme ja yllätykseksemme yhteistyö
heidän kanssaan oli erittäin asianmukaista. Muinaisesineiden viraston arkeologit olivat erittäin ammattitaitoisia, asiaan vihkiytyneitä ja mukavia.
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Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä välittää
matkailua koskevia tietoja näiden maiden suurelle yleisölle. Israelin valtion matkailutoimisto toimii suoraan Israelin matkailuministeriön
alaisuudessa. Israelin suuntautuvan matkailun edistämisessä toimii kaikkiaan 18 matkailutoimistoa ympäri maailmaa.

Koe Israelin ainutlaatuisuus – Käy Tel Avivissa, juhla- ja rantalomakaupungissa Välimeren rannalla. Se ei nuku koskaan – Patikoi ympäri
kiehtovaa Jerusalemia, jossa harjoitetaan kolmea maailmanuskontoa – Kellu terveellisessä Kuolleessameressä – Ui delfiinien kanssa ja
snorklaa Punaisessa meressä Eilatin koralliriutoilla – Seuraa Jeesuksen jalanjälkiä Pyhässä maassa – Vaella Galilean ainutlaatuisessa
luonnossa.

Lisätietoja: www.goisrael.fi 


