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Opas 3 Jeesus, puuseppä

Teininä ja nuorena miehenä Jeesus eli Nasaretissa, ja hänet tunnettiin sekä ”puusepän poi-
kana” että ”puuseppänä”. Hänellä oli veljiä (Jaakob, Joosef, Simon, Juudas) ja sisaria (Matt. 
13:55, 56; Mark. 6:3).

Lue Luuk. 3:1–3, 21–23 (ensimmäinen osa); Matt. 13:53–58; Mark. 6:1–6
 Jerry D. Thomas, Messiah tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luku 9

Ota huomioon Jeesuksen ihmisyys. Millä tavoin Jeesus kasvoi ja kehittyi? Mitä kiusauksia hän 
on saattanut kohdata teini-ikäisenä? (Hepr. 2:17–18; 4:15)

Lue Vanhasta testamentista kaksi ennustusta Jeesuksesta ja pohdi hänen nuoruusvuosiaan.

Jesaja 52:13–53:12

	 •	 Mitä	näet	kerrottavan	hänen	fyysisistä	ominaisuuksistaan?

	 •	 Miten	ikätoverit	mahtoivat	suhtautua	teinipoikaan,	joka	ei	lainkaan	muistuttanut	isäänsä?

	 •	 Kuinkahan	Jeesus	kärsi	teini-iässä	ja	nuorena	miehenä?
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Psalmi 69:7–13 (vertaus Joh. 2:17 ja Ps. 69:10 välillä antaa ymmärtää, että kyse on Jeesukses-
ta, mahdollisesti hänen ollessa teini-ikäinen tai nuori aikuinen)

	 •	 Miksi	luulet	hänen	sietäneen	halveksuntaa?	Ps.	69:8

	 •	 Miksi	hänen	veljensä	pitivät	häntä	vieraana?	Ps.	69:9

	 •	 Miksi	häntä	pilkattiin?	Ps.	69:10–11

	 •	 Miksi	hän	mahtoi	olla	vitsailun	aiheena	yhteisössä,	vanhempien	pilkan	kohde	kylän	porteil-
la, humalaisten laulujen aihe? Ps. 69:12–13
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Lisäkysymyksiä

Jeesus	oli	työläinen.	Kuinka	elämä	kylässä	ja	perheyrityksen	pyörittäminen	mahtoivat	valmistaa	
häntä hänen toimintaansa?

Kuvittele	olevasi	Jeesuksen	kotona.	Näetkö	jotain,	minkä	perusteella	voi	sanoa	hänen	olleen	
nuorin, tai vanhin? Miten Jeesus mahtoi suhtautua sisaruksiinsa? Entä muihin nuoriin?

Nasaret ja Sepforis 

Vaikka	Nasaret	oli	pieni,	se	ei	ollut	eristyksissä.	Etelässä	sijaitsi	näköalapaikka,	josta	Jeesus	
saattoi nähdä Jisreelin tasangon, jonka kautta kulki Via Maris, roomalainen tie, jota pitkin kuljet-
tiin Syyriasta Galilean kautta Välimerelle ja Egyptiin. Noin kuusi ja puoli kilometriä luoteeseen, 
helpon kävelymatkan päässä, oli Sepforis, Galilean pääkaupunki. Roomalaiset olivat tuhonneet 
tämän kaupungin vastauksena juutalaisten kapinaan, joka oli puhjennut Herodeksen Suuren 
kuoleman	jälkeen,	mutta	Herodes	Antipas	rakennutti	kaupungin	uudelleen.	Koska	rakennustyö-
maa	oli	suuri	Jeesuksen	teini-	ja	nuoruusvuosina,	tuo	alue	tarjosi	paljon	töitä	kivi-	ja	puutyönte-
kijöille	(tekton)1, kuten Joosefille ja Jeesukselle.
	 Arkeologiset	todisteet	viittaavat	siihen,	että	Jeesuksen	aikaan	(ennen	vuotta	70	jKr.)	Sepforis	
oli	”läpikotaisin	juutalainen”.	Alueelta	on	nimittäin	löytynyt	monia	mikve-altaita,	lampunsirpaleita,	
joissa on kuvattu menora (seitsemänhaarainen lampunjalka) ja useita satoja sirpaleita kivisistä 
vesiastioista, joita juutalaiset käyttivät mieluummin, sillä niitä ei voinut tehdä epäpuhtaaksi kuten 
keraamisia.	Alueelta	ei	ole	myöskään	löytynyt	kolikoita,	joissa	olisi	kuvattu	roomalaisia	keisareita	
tai pakanallisia jumalia, ei pakanallisia rakennuksia tai epäjumalia eikä sianluita kaupungin kaa-
topaikalta.	Vuoden	70	jKr.	jälkeen	tämä	muuttui	dramaattisesti.
	 Galilean	satamissa	saattoi	olla	töitä	Antipaksen	siirtäessä	pääkaupungin	Tiberiukseen	vuon-
na	20	jKr.,	mutta	Sepforis	säilyi	tärkeänä	keskuksena.	Vaikka	ei	olekaan	mitään	täsmällistä	mai-
nintaa siitä, että Jeesus olisi käynyt näissä keskuksissa, kaupunkielämä oli hänelle varmasti tut-
tua.3 Saattaa olla, että juuri näissä kaupungeissa hän oppi ensimmäisen kerran
	 •	 suunnittelemaan	hyvin	ennen	tornin	rakentamista	(Luuk.	14:28–30)
	 •	 tekemään	perustuksen	kalliolle,	ei	hiekalle	(Matt.	7:24–27)
	 •	 termin	tekopyhä, jota käytettiin kreikkalaisissa näytelmissä kuvaamaan tapaa, jolla eri roo-

leja esitettiin vaihtamalla naamioita (Matt. 23:13)4
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Mietteesi ja kysymyksesi

Miten	tieto	siitä,	että	Jeesus	eli	teini-ikäisenä	Nasaretissa	–	työskennellen	rakennustyöläisenä	
ja	puuseppänä,	ehkä	Sepforiksessa	–	vaikuttaa	päätökseesi	seurata	häntä?	

Jakaminen

Mitä aiot kertoa tästä ystäville, jotka kulkevat samaa matkaa kanssasi?

Mitä aiot kertoa niille ystävillesi, joiden haluaisit tuntevan Jeesuksen paremmin?

Lähdeviitteet
1 Walker 2006:33; yksityiskohtaisemmin Pixner 2005:34–35.
2 Evans 2013:23–28.
3	 Katso	Evans	2013:30–33.
4	 Katso	Walker	2006:35;	Evans	2013:28–30.


