
NASARETISTA  

JEESUS –REITILLE 
Natanael sanoi hänelle: "Voiko Nasaretis-

ta tulla mitään hyvää?" Filippus sanoi 

hänelle: "Tule ja katso." (Joh. 1:46). 

Nasaretin Vanhan kaupungin ilmapiiri on 

omintakeinen. Basaarin kapeat kujat ja 

rakennukset ovat Turkin ottomaaniajan 

tyyliä.  

Vilkas arabikaupunki on ehkä parhaiten 

tunnettu Jeesuksen lapsuuden kotikau-

punkina. Maria sai historiallisessa pikku-

taajamassa ilmoituksen, että hän tulee 

synnyttämään Jeesuksen (Luukas 1:26).  

Raamattu kertoo myös, että Nasaretista 

Jeesus aloitti julkisen toimintansa. Kes-

keinen lähtökohta oli puhe synagogassa, 

minkä jälkeen vihastunut kansanjoukko 

aikoi syöstä Hänet alas jyrkänteeltä 

(Luukas 4: 16-30).  

Nämä ovat raamatullisia perustuksia uu-

delle Jeesus –patikkareitille, joka 64 kilo-

metrin mittaisena kulkee Jeesuksen lap-

suuden ja nuoruuden kotikaupungista 

hänen toiseen kotikaupunkiinsa Kaper-

naumiin. Matkan varrella on niin arabiasu-

tusten katuja ja kyläteitä kuin maastopol-

kuja ja historiallisia kohteita kuten Sippo-

riksen kaupunki. Ennen muuta vaelletaan 

kuitenkin monipolvisessa, kauniissa luon-

nossa, jonka huippukohtia ovat muslimien 

ja ristiretkeläisten taistelupaikka, Hittinin 

vuori ja kuuluisan Kyyhkyssolan äärellä 

Arbelan vuori (alakuva), jonka päälle ka-

puaminen ja alas laskeutuminen ovat 

mukavia haasteita. Reitti kulkee myös 

monien upeitten oliivilehtojen ja hedelmä-

tarhojen lävitse. 

27 MATKAILU 



Kuljimme syystalvella Jeesus –patikan 
neljässä päivässä 13 hengen suomalais-
tiiminä. Kinneret Toursin patikkamatkan 
vetäjänä oli toistamiseen kuopiolainen 
”leviläinen” Heikki Vartiainen (yläkuvassa 
kiipeää kuivaa joenuomaa Kuolleen me-

ren lähellä). Retken oppaina olivat Johan-
na Regev ja Heikki Kangas. 
Keski-ikäiset ja kohtuukuntoiset patikoitsi-
jat selvisivät reitistä hyvin ja innokkaimat 
heistä jo odottavat ja valmistautuvat uusil-
le reiteille, joilla on tarkoitus vaeltaa syk-

syllä 2011. Matkalaisten mukaan koke-
mus Jeesus –polulla oli upea ja he suosit-
tavat sitä muillekin.  
Patikkapolku on merkitty maastoon orans-
si-valkoisin maalauksin, joten reitin kulke-
minen onnistuu ominkin päin. Tosin on-
nettomuuksien tai muitten yllätysten varal-
ta on suositeltavaa kulkea reittiä ainakin 
muutaman hengen ryhmässä. 
 

Teksti ja kuvat HEIKKI KANGAS 
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Jeesus –patikan päätepisteessä, Kinneretin 
järven rannalla voi tutustua Tabghassa by-
santtilaisajan mosaiikkeihin Leipien ja kalo-
jen kirkossa ja tietysti ihan lopuksi Kaper-
naumin synagogan raunioihin.  

Matkan puolivälissä oli jopa myöhäissyksyn 
kuivaan aikaan vesipuroja, joitten varsilla on 
mukava kävellä. 

 


