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Juutalaisen kalenterin monien pyhäpäivien ansiosta huomaan säännöllisesti 
pohtivani seuraavaa juhla-aikaa etsien aina jotain uutta näkökulmaa siihen. 
Äskettäin mietin juhlien merkitystä liittyen sapattikouluopetukseen. Luultavasti 
kaikki lasten opettajat tarkastelevat elämää oman työnsä kautta, mikä onkin 
hyödyllistä. Jos lapsi ymmärtää sanoman, kaikki muutkin voivat ymmärtää sen.

Tu BiShvat tarkoittaa yksinkertaisesti Shvat-kuun 15. päivää. Se on iloinen juhla, 
joka merkitsee uuden vuoden alkua puille. Kyllä, luit oikein: 

puille. Myös puilla on kalenteri, jotta Israelin 
juutalaiset voisivat täyttää Tooran käskyn ja 
antaa kymmenykset vuosittaisesta sadosta. 
Hedelmät jotka tuotetaan ennen Tu BiShvat 
-juhlaa lasketaan edellisen vuoden satoon 
kun taas juhlan jälkeen kypsyneet ovat 
uuden vuoden hedelmää. Juhlan pää-
tarkoitus on kuitenkin usein hämärtynyt 
kansan enemmistön ajatuksissa, koska he eivät ole 
uskonnollisia. Juhlaa vietetään istuttamalla puita ja syömällä 
hedelmiä, joita maamme on tulvillaan. 

Oppimateriaalina Tu BiShvat voi  joskus olla vähän haasteel-
linen. Esimerkiksi kuluva vuosi on maataloudessa 7-vuotisen 
kierron viimeinen vuosi, nimeltään shemittah. Tänä vuonna ei 
istuteta puita ja niinpä Tu BiShvat -juhlasta puuttuu yksi sen 

olennaisista elementeistä. Joskus on 
vaikeaa selittää lapsille miksi puita ei 
istuteta, kun se on heille niin luonnollinen 
asia ja he tietävät, että se on välttämä-
töntä Israelin maan kannalta. Kuitenkin 
kaikkivaltiaan suunnitelman mukaan           
myös maa tarvitsee lepoa saadakseen 
uutta voimaa ja kuuliaisuus Jumalan laille 
tuo meille hänen siunauksensa.

Tu BiShvat on myös hyvä mahdollisuus puhua hedelmistä. Huolimatta siitä,   
että tämä vuosi on shemittah, hedelmän tuottamista ei ole lopetettu tai siirretty 
seuraavaan vuoteen. Raamatusta näemme, että tämä on on täsmälleen sitä, 
mitä Jeesus odottaa meiltä: "...Minä valitsin teidät ja minun tahtoni on, että te 
lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy..." (Joh.15:16)
Raamattu puhuu paljon uskovien tuottamasta hedelmästä ja hedelmän 
kantamisen tärkeydestä. Juutalaisen tradition mukaan Tu BiShvat -kuussa — 
jolloin on  paras hedelmän tuottamisen aika — Kaikkivaltias arvioi puut. 



 Nykyajan media käyttää kuvia myydessään tietokoneita, autoja ja jopa 

lääkkeitä – siitäkin huolimatta että usein pelkkä asiatieto riittäisi 

kuluttajille. Toki on monia muita ulottuvuuksia joita voi ilmaista vain 

vertauskuvin.

Esimerkiksi Raamatussa puu on keskeinen symboli ja sanoman 

välittäjä alkaen elämän puusta sekä hyvän ja pahan tiedon puusta 

luomiskertomuksessa ja päättyen Ilmestyskirjaan. Keskivaiheilla    

    Jeremian kirjassa näemme mantelipuun.  Epäilemättä        

nämä olivat ja tulevat olemaan 

todellisia puita. Enemmän symbolisina 

kuvina voidaan pitää puita Danielin 

kirjassa, psalmeissa, Jeesuksen vertauksissa 

ja Paavalin opetuksessa oliivipuusta.

Puu on yksi graafisista symboleista jota on käytetty 

paljon myös Caspari-keskuksessa. Miksi? Eikö olisi 

vakuuttavampaa julkaista vain kuvia luokkahuoneista, kirjoista tai seminaariemme 

osallistujista? Eivätkö taimet ja puut ole jo kuluneita ideoita kristillisessä symboliikassa? 

       Yllättävää kyllä, mutta jotkut biologiset tosiasiat kasvikunnasta puhuvat meille haasteista tämän         

         päivän Kristuksen ruumiissa. Kukaan ei odota korjaavansa hedelmää puusta, jonka juuret on           

          katkaistu. Ilman juurta kasvit kuolevat. Aina. Kuitenkin on kristittyjä, jotka ajattelevat, ettei          

            heidän tarvitse tietää kristinuskon alkuperäisistä juurista. Korvausteologia kieltäytyy           

      näkemästä, että on mahdotonta ruokkia hengellisesti oksia, jotka kaipaavat Jumalaa, jos     

 niillä ei ole yhteyttä juuriin. Tämän vuoksi tarvitsemme kuvaa juurista, jotka  kannattelevat 

oksia. Ja tämän takia Caspari-keskus järjestää opetusta kristinuskon juutalaisista juurista. 

Me tarvitsemme juuria kuten elävä puukin tarvitsee niitä.

Eivätkä vain juuret ole osuva vertauskuva; me käytämme myös oksastamisen teemaa 

Paavalin Roomalaiskirjeen 11. luvun mukaan. Mutta kuinka moni pastori tietää, että 

pakanoita ei ole oksastettu vain heidän itsensä takia, vaan myös siksi että he voisivat 

siunata alkuperäistä puuta? Siinä on toinen usein unohdettu biologinen tosiasia.

     Muinaisessa Lähi-Idässä oli puutarhanhoidossa käytäntönä  
   virkistää kasvatettavaa oliivipuuta kun se oli lakannut tuotta-
    masta hedelmää.Tämä tapahtui niin, että sen runkoon istutettiin 
   oksa  villioliivipuusta. Villioliivipuun tuore mahla, puun elämän-
    neste, saattoi sitten saada kuihtuneen puun kantamaan 
   uudelleen hedelmää.

Sandra Teplinsky kirjoittaa kirjassaan Miksi edelleen välittää Israelista?:

Sekä Raamattu että traditio vertaavat ihmiskuntaa puihin, mikä tarkoittaa, että Herra tutkii tarkkaan myös 
meidän hedelmämme. Hän antoi meille Jeesuksessa Messiaassa kaiken tarpeellisen hengellistä elämää varten ja 
nyt hän odottaa meidän tuottavan ahkerasti hedelmää: "Pyrkikää sen tähden osoittamaan uskossanne lujuutta, 
lujuudessa oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä jumalanpelkoa, 
jumalanpelossa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta." (2 Pt.1:5-7).

Tänään meillä on mahdollisuus rukoillen tutkia sydämessämme hänen työtään ja hedelmän tuottamista.

Rita Kontorovich, Casparin projektikoordinaattori



Voit tukea työtämme esirukouksin, vapaaehtoistyöllä tai taloudellisesti esim. Caspari-keskuksen yhteistyöjärjestöjen 

Kansanlähetyksen ja Kylväjän kautta. Ota yhteyttä lähimpään yllämainittujen järjestöjen toimipisteeseen.

Caspari-keskus julkaisee viikottain yhteenvedon israelilaisessa mediassa julkaistuista messiaanista  juutalaisuutta, 
lähetystyötä ja kristinuskoa käsittelevistä artikkeleista. Mediakatsaus on saatavissa sähköpostitse ilmaiseksi 
rekisteröitymällä kotisivuillamme www.caspari.com.

M

Heidi Tohmola, Caspari-keskuksen graafinen suunnittelija

  Jumalan suunnitelmassa jokainen hyötyy. Silti jotkut uskovat ajattelevat, että pakanakristittyjen pitäisi vain antaa  

 taloudellista tukea messiaaniselle liikkeelle – ei todellista läsnäoloa ja vuorovaikutusta. Puuvertaus kertoo meille 

 toisenlaista viestiä. Molemmat osapuolet tarvitsevat uutta yhteyttä Kristuksessa. 

 Yli 10 vuotta sitten olin uusi graafinen suunnittelija Caspari-keskuksessa. Sain tehtäväksi suunnitella sarjan julisteita 

 työstämme. Samaan aikaan monet muutkin tärkeää työtä tekevät järjestöt halusivat nostaa esiin toimintaansa. Ne 

 ruokkivat köyhiä, rakensivat kaivoja ja järjestivät terveydenhoitoa kolmannessa maailmassa. Haasteenani oli saada 

  ihmiset vakuuttumaan siitä, että myös hengelliset tarpeet ovat todellisia. Kysyin työtoveriltani, miten voisin kuvata  

    asiaa graafisesti. Hän keksi idean istuttamisesta: istutamme jotakin jonka näemme tuottavan hedelmää ehkä vasta    

 10-20 vuoden päästä. Kun siunaamme tulevia sukupolvia, emme voi nähdä rohkaisevia tuloksia välittömästi. Se 

on kuin puun kasvattamista, täytyy jaksaa odottaa. Tuona hetkenä “rakastuin” puuhun symbolina.

       

  Niinpä tein oliivipuu-aiheisen sarjan, jossa hyödynsin koko puuta alkaen juurista ja loppuen hedelmiin, joita emme  

voi vielä nähdä. Caspari-keskus istutti ensimmäiset siemenet yli 30 vuotta sitten. Joitakin hedelmiä näemme tänään.

 Esimerkiksi palautteet, joita saamme kurssiemme osanottajilta antavat 

esimakua sadosta. Tässä joitakin rohkaisevia lainauksia:

       – Kiitos hienosti suunnitellusta ja toteutetusta monipuolisesta ohjelmasta ja 

          taitavista opettajista, jotka tiesivät, miten kertoa raamatullisten tekstien 

          historiallisesta taustasta ja osasivat suhteuttaa ne meidän elämämme 

         viitekehykseen.

      – Työpaja oli silmiä avaava. Aihe oli vaikea, mutta tärkeä seurakunnille!

      – Kiitos siitä että rohkaisette ja vahvistatte meitä!

 Meidän täytyy pysyä kiinni juurissamme ja yhdessä oksastettuina jotta voimme kantaa 

hedelmää, kun itse Suuri Puutarhuri hoitaa meitä. Miten puhutteleva kuva puu onkaan!

Kristityt Israelissa

 30. tammikuuta 2015
Tämä nelisivuinen artikkeli kertoo Karen ja Elisabeth Kinlen tarinan. He ovat ensimmäisiä kristillisen Bethel-yhteisön jäseniä 
Zichron Yaakovissa jotka ovat suorittaneet opettajakoulutuksen Oranim-seminaarissa. Bethel-yhteisö Saksasta saapui Israeliin 
1960-luvulla syvästi vakuuttuneena siitä, että juutalaiset ovat valittu kansa jota heidän tuli suojella kaikin mahdollisin tavoin.
Kinlen sisarukset näkevät kasvatuksen kutsumuksena. "Ajattelen että opettajana minulla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa 
nuoreen sukupolveen. Kasvattajana työskentelen ennemminkin arvojen kuin arvosanojen puolesta", sanoo Elisabeth. 
Karen ja Elisabeth molemmat halusivat tehdä harjoittelunsa Shlomissa, yhteisön koulussa Zichron Yaakovissa. Kun heiltä 
kysyttiin mikä tekee yhteisön koulusta erilaisen, he yksissä tuumin vastasivat: "Usko. Uskomme Uuteen testamenttiin ja 
toteutamme uskoamme myös luokassa." 

Karen ja Elisabeth nauttivat ajastaan Oranimissa ja saivat monia ystäviä. Myös Shlomin rehtori on tyytyväinen koulutukseen, 
jota Oranim antaa, ja vakuuttaa että he lähettävät jatkossakin oppilaitaan opiskelemaan sinne. 

 18. marraskuuta 2014
Migdalei HaYam HaTichon -laitoksessa, joka on tarkoitettu holokaustista selvinneille vieraili äskettäin ryhmä Israelia rakastavia 
kristittyjä Suomesta. Tilaisuus jossa oli ohjelmassa keskustelua, laulua ja tanssia "oli hyvin koskettava", sanoi Hannah Stern, 
asukas, joka toimi yhteyshenkilönä vierailijoiden ja laitoksen välillä. 

HaMoshavot,

Maariv,



 

  nuoren sukupolven puolesta messiaanisessa liikkeessä

  messiaanisten juutalaisten ja kristittyjen välisen yhteyden ja 

  yhteistyön puolesta

  rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta Lähi-idässä

 Michelle Van Loon, 
 Casparin hallintosihteeri, 
Yhdysvallat

Kun olin pieni lapsi, osallistuin parin vuoden ajan uskonnolliseen opetukseen 

synagogaseurakunnassa, johon vanhempani kuuluivat. Yksi mieleenjäävimpiä 

muistoja oli saada kansio, jossa oli sisällä kirkkaan vihreä puu. Tu B'Shvat -juhlan 

kunniaksi jokainen lapsi luokassa täytti puun kolot kolikoilla ennen kuin palautti 

kansion takaisin luokkaan. Opettajamme kertoi, että meidän kolikkomme käytettäisiin 

puiden istutukseen Israelissa. Israelin valtio oli tuohon aikaan alle 20 vuotta vanha. 

Puun istuttaminen oli tapa, jolla saatoimme ilmentää kansakunnan tulevaisuuden 

toivoa. 

Muistan ihmetelleeni, istuttaisiko joku Israelissa minun kolikkoni ja maasta putkahtaisi sen seurauksena yksi 

noista värikkäistä kaksiulotteisista puun silhueteista, jotka olivat kansiossani. Yksinkertainen idea kerätä kolikoita 

ja istuttaa puita viehätti mielikuvitustani ja jätti jälkensä minuun. Puun kolojen täyttäminen kolikoilla liitti minut 

hyvin voimakkaalla tavalla Israeliin. Olin ylpeä ajatellessani, että Israelissa kasvaisi minun istuttamiani kirkkaan 

vihreitä puita, joihin voisin kiivetä.

Ennen kuin menin Israeliin ensimmäisen kerran vuonna 2009, muistan kuulleeni, että siellä oli metsiä, joita 

juutalaiset koululaiset olivat istuttaneet. Minun puuni odottivat minua siellä! Puun istuttaminen ilmaisee 

tulevaisuuden toivoa. Ajattelin miten pienet taimet, joiden istutukseen olin osallistunut vuosikymmeniä 

aikaisemmin kukoistivat nyt erämaassa ja heijastivat Jesajan profeetallista lupausta: "Aavikko iloitsee, autiomaa 

iloitsee, aro riemuitsee, se puhkeaa kukkaan! Kuin lilja kukkikoon maa, se riemuitkoon, huutakoon ääneen! Sen 

osaksi tulee Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. Kaikki saavat katsella Herran kunniaa, meidän 

Jumalamme ihanuutta." (Jes. 35:1-2)

Uusien metsien näkeminen Israelissa kosketti minuun syvästi. Erämaat olivat todella alkaneet kukoistaa. 

Kuitenkin vielä koskettavampaa oli ikivanhojen oliivipuulehtojen näkeminen; se oli kuva kestävästä 

uskollisuudesta maassa, jossa oli koettu sukupolvien ajan sekasortoa ja puutetta. Mielikuvassa Jesajan 

kukoistavasta erämaasta uusi ja vanha kantavat hedelmää siellä, missä on 

aikaisemmin ollut pelkkää hedelmättömyyttä.

Nämä kuvat voivat synnyttää rukousta ja kertoa Casparin työstä uskovan yhteisön 

keskellä Israelissa. Liity kanssamme rukoukseen sen puolesta että uudet istutukset 

messiaanisissa seurakunnissa juurtuisivat syvälle ja että ne jotka on istutettu 

sukupolvia sitten tuottaisivat hyvää hedelmää. Yhdessä ne heijastavat Jumalan 

kunniaa, kun ne kukoistavat tässä maassa.
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