21.1.2019 / Puiden uusivuosi, Tu B'Shevat, kuun pimetessä

Shalom,
Tänään on siirrytty kohti Israelin kevättä puiden kasvukauden
alkaessa, vaikka etenkin Pohjois-Israelissa on satanut runsaasti lunta
viime päivinä.

TU B'SHEVAT tarkoittaa Shevat-kuun 15. päivää ja silloin juhlitaan Israelissa maan
antimia ja erityisesti puita.
Päivää kutsutaan myös nimellä
 ראש השנה לאילנותROSH HASHANA
LEILANOT, puiden uusi vuosi.
Israelissa puut alkavat versota Shvat-kuukauden aikana (tammi-helmikuussa) uutta kasvuaan. Tu
B'Shevat, joka kuuluu Israelin pienempiin juhlapäiviin, aloittaa luonnossa kevään ja on merkki
muutoksesta.

Mantelipuun sanomaa

Puut ovat Raamatun kirjoituksissa tärkeitä symboleja ja erityisesti
tänä aikana mantelipuu on puhutteleva.
Olemme siis parhaillaan heprealaisen kalenterin Shevat-kuussa, joka on kalenterin 11.
kuukausi. Kuukausi tuo mieliin valvomisen; hereilläolon. Shevat-kuun aikana mantelipuu alkaa
kukkia. Mantelipuu on Israelissa ensimmäinen puu, joka kukkii ja herää talvella, kun muut puut
vielä uinuvat.
Heprealaiset sanat mantelipuulle ja valvomiselle ovat lähes samat:
Shooked: “herätä, valvoa, herättää, olla valppaana, vartioida"
Shaaked: “mantelipuu"

Jer 1:11-12.
“Minulle tuli tämä JHVH:n sana: "Mitä sinä näet, Jeremia?" Minä vastasin:

"Minä näen mantelipuun (shaaked) oksan".
JHVH sanoi minulle: "Sinä olet nähnyt oikein; sillä minä valvon
(shooked) sanaani toteuttaakseni sen".
Näin ollen mantelipuu ja valvomisen käsite ovat nivoutuneet toisiinsa. Tiedämme monista
merkeistä, joista Israelin valtion ilmestyminen kartalle on selvin, että Jeshua Messiaan paluu on
lähellä. Ja tästä meille muistuttaa erityisesti sukupolvemme aikana mantelipuu, joka kukassa - aika
valvoa! JHVH itse valvoo sanaansa toteuttaakseen kaiken, mitä on kirjoitettu. Näin mekin, kun
valvomme ja luemme kirjoituksia Pyhyyden Hengen johdatuksessa, voimme tunnistaa aikain
merkit. Vanhurskasta verrataankin puuhun.
Vanhurskaan hedelmä on elämän puu ja viisas voittaa sieluja. (San 11:30)
Vanhurskas kukoistaa kuin palmupuu, hän kasvaa kuin Libanonin setri. (Psalmi 92:13)
Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvon mukaan, ei viivy syntisten teillä eikä
istu pilkkaajien parissa, vaan on mieltynyt JHVH:n opetukseen ja tutkii sitä päivin ja
öin. Hän on kuin vesiojien ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja
jonka lehti ei lakastu. Kaikki, mitä hän tekee, menestyy. (Psalmi 1:1-3)
Puiden uusi vuosi on tänä vuonna 2019 varhain eli maanantaina 21.1, joka on
samalla täydenkuun päivä.

Superverisusikuu

Tämä täysikuu onkin erikoinen. Kyseessä on täydellinen kuunpimennys (kutsutaan
verikuuksi punertavan värin tähden) ja myös superkuu eli noin 14% suuremmalta ja 30%
kirkkaammalta näyttävä kuu, koska kuu on radallaan lähimpänä maata. Seuraava
täydellinen kuunpimennys on vasta 26.5.2021. Susikuu nimitys taas tulee PohjoisAmerikan intiaaneilta, koska tammikuussa sudet liikkuivat pakkasissa lähellä leiritulia.
Vuosi sitten 31.1.2018 oli myöskin superverikuu ja Tu B'Shevat samana päivänä. Sitä
ennen superkuu ja verikuu samaan aikaan nähtiin viimeksi 28.9.2015

Sukkotin (lehtimajajuhlan) ensimmäisenä päivänä, viimeisenä
JHVH:n juhlapyhien aikaan tapahtuneiden neljän (tetradi)
kuunpimennyksen sarjassa. Monet sanovat, että eihän mitään
tapahtunut, kun verikuut olivat juutalaisten juhlapyhien aikana.
Sanoisin, että koko ajan tapahtuu. Näen nämä profeetallisina,
taivaallisina valomerkkeinä ajasta, jossa olemme ja jota kohti
menemme. Kuun ja auringonpimennyksiä on vuosittain, täydellisiä
pimennyksiä harvemmin. Huomenna aamulla nähtävä on 10. ja

viimeinen erikoisessa sarjassa näitä pimennyksiä, jotka muodostavat
symmetrisen kuvion akselin molemmin puolin. Tetradit ovat osa tätä
symmetriakuviota.

21.1. on päivä, joka on puolivälissä presidentti Trumpin nelivuotista kautta. Hän astui
virkaan tasan kaksi vuotta sitten. Tämä Tu B'Shvatin verikuu v. 2019 näkyy

erityisesti Amerikassa, jossa tapahtuma on siellä illasta keskiyön
tuolle puolen ja näkyy 48 osavaltiossa 5 tunnin ajan ja täydellisessä
pimennossakin tunnin. Pimennys näkyy myös Länsi-Euroopassa ja
uskoisin, että on Jumalan puhetta näille alueille. Viime vuonna 2018
oli Tu B'Shvatina myös verikuu, joka näkyi Jerusalemissa 31.1.
Emme vielä tiedä, minkälainen on presidentti Trumpin rauhansuunnitelma, "vuosisadan
diili", ja sisältääkö se maan jakamisen. Viime viikolla vuosi tietoa suunnitelmasta, mutta
onko se hämäystä..emme tiedä. Tiedämme sen, että jos sopimukseen liittyy Israelin
maan jakaminen, siitä seuraa aina tuomio.
Presidentti Trump itse on syntynyt kuunpimennyksen päivänä 14.6.1946, tasan 700 päivää ennen
Israelin valtion syntyä 14.5.1948 ja oli tasan 70 v, 7 kk ja 7 päivää vanha, kun vannoi virkavalansa.
Kun ajatellaan, kuinka Trumpin politiikka ja Lähi-idän ratkaisut ovat järjestelleet Raamatun
profetioiden näyttämöä niiden toteutumiseksi, niin kuvaavaa on, että kuunpimennys on
syvimmillään juuri ennen puolta yötä Valkoisen Talon yllä. Tämä kuunpimennys tapahtuu

paitsi Trumpin kauden puolivälissä, niin myös tasan 69 viikkoa Ilm. 12
merkistä syyskuun 23. 2017. Tästä tulee mieleen Danielin profetia 69
viikosta, jotka edeltävät 70. viikkoa. (Dan. 9:24-27).
Muistamme vielä auringonpimennyksen, joka kulki Yhdysvaltojen
poikki alkaen 33. osavaltiosta ja 33. leveyspiiriltä 33 päivää ennen

Ilm. 12 merkkiä 23.9.2017. Auringonpimennyksen kulku ylitti 7 Salemnimistä kaupunkia 21.8.2017. Tästä seurasi tuhoisin hurrikaanikausi
USA:n historiassa.
“Kuunpimennys Pohjois-Amerikan yllä tuo mukanaan viestin USA:lle ja juutalaisille",

sanoo tunnettu israelilainen rabbi Fish. “Se selvästi kertoo juutalaisille, että heidän tulee
palata Israeliin." “Profeettojen mukaan lopun aika merkitsee Edomin kuningaskunnan
loppua". Tässä viitataan Jaakobin veljeen Eesauhun ja hänen jälkeläisiinsä. Edomin
katsotaan liittyvän myös Roomaan. Rabbi Fish sanoo länsimaiden tulevan hyvin vaikeaan
aikaan: “Tulee olemaan suuria tragedioita, jotka kaatavat hallituksia ja paljon inhimillistä
kärsimystä. Vain Jumalan tahdon tekemällä, voi välttyä niiltä ja tämä koskee eijuutalaisia. Juutalaisille ainoa tie on tulla kotiin. Nyt on viimeiset
hetket." https://www.breakingisraelnews.com/120272/blood-moon-d-c-message-america/
22. tammikuuta on toinen merkki: Venuksen ja Jupiterin, kahden kirkkaimman tähden,
konjunktio Skorpionin tähtikuviossa.Tämä konjunktio tapahtuu joka vuosi, mutta nyt
Venus on hyvin kaukana nousevasta auringosta ja näin hyvin kirkas. Tällainen on vain
kerran 24 vuodessa. Näiden kahden tähden; Venuksen (Kointähti) ja

Jupiterin (Kuningas planeetta) konjunktion ajatellaan olleen
Beetlehemin tähti, joka julisti Messiaan syntymää. Ajatellen
Skorpionin symboliikkaa Venus-Jupiter -konjunktio Skorpionissa voisi
merkitä, että pian aika Jeshuan tuomita vihollinen. Skorpionin heprealainen
nimi on Akrab, joka tarkoittaa myös “konfliktia tai sotaa".

- Israelin 70. vuosi kansakuntana päättyy keväällä. (Matt. 24:32-35; Ps. 90:10, Jer. 29:10)
- “Rauha ja turvallisuus” -puheet, Trumpin rauhansopimus saatetaan julkistetaan Israelin vaalien
jälkeen huhtikuussa. (1 Tess. 5:1-3).
- Länsimaat, USA ja sen Euroopan liittolaiset, jotka ovat olleet kaaosta ja tyranniaa torjumassa
maailmassa, ovat itse ajautumassa kaaokseen. (Matt. 24:6, 7).
- Talousmaailman epävarmuus ja romahdus ovat kolkutelleet ovella jo pidemmän aikaa.
Tässäkin Jumalan käsi, joka ajat säätää. (Ilm. 6:6, Hesek. 7:19).
- Israel-vastaiset liittoumat muotoutumassa. (Hes. 38, 39, Ps. 83). Antisemitismi on lisääntynyt
huolestuttavasti myös länsimäaissa.
- Jerusalem ja Damasko ovat konfliktien keskipisteessä. (Jes. 17, Sak 12:2)
- Erikoiset säät, seisminen toiminta ja luonnon selittämättömät ilmiöt ovat nekin puhuttelevia.
Viikko sitten Mekka oli heinäsirkkojen saartama, vedet jossain muuttuneet punaisiksi jne.
https://in-the-sky.org/news.php?id=20190121_09_100
https://earthsky.org/?p=295245
https://www.timeanddate.com/eclipse/in/usa/washington-dc
https://earthsky.org/?p=296766
http://www.theseasonofreturn.com/JANUARY_20_ECLIPSE__THE_LAST_BLOOD_MOON_OF_THE_CHURCH_AGE.pdf

Mark Blitz eräässä opetuksessaan puhuu Sakarjan kirjan 1.
luvusta, jossa profeetta Sakarja saa JHVH:n sanan 11. eli Shvatkuun 24. päivä. Ensin astuu esiin punaruskea hevonen
ratsastajineen, josta nousee mieleen Ilm. 6 punainen hevonen,
jonka ratsastajalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta. Tässä
vielä kuljeksivat ja toteavat, että maa on rauhassa.
Sakarja 1:7-21 (suluissa muutamia korjauksia)
Kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä yhdennessätoista kuussa, joka on sebatkuu, Daarejaveksen toisena vuotena, tuli
profeetta Sakarjalle, Berekjan pojalle, joka oli Iddon poika, tämä JHVH:n

sana: Minä näin yöllä, katso, mies ratsasti punaisenruskealla
hevosella, ja hän seisahtui myrttipuiden keskelle laaksoon, ja
hänen jäljessänsä oli punaisenruskeita ja punaisia (laikukkaita) ja valkeita
hevosia.
Niin minä kysyin: "Mitä nämä ovat, Herra?" Enkeli, joka puhutteli minua, vastasi minulle:
"Minä näytän sinulle, mitä ne ovat".
Ja mies, joka seisoi myrttipuiden keskellä, lausui ja sanoi: "Nämä ovat ne, jotka JHVH on
lähettänyt maata kuljeksimaan".
Niin ne vastasivat JHVH:n enkelille, joka seisoi myrttipuiden keskellä, ja sanoivat: "Me
olemme kuljeksineet maata, ja katso, koko maa on alallansa ja rauhassa".

Mark Biltz vertaa Donald Trumpia Dariukseen, joka on sama kuin Persian kuningas
Kyyros ja sanoo myös Trumpin olevan toista vuottaan vallassa kuten Kyyros, jolloin oli
70. pakkosiirtolaisuusvuosi. Punainen hevonen ja verikuu ilmaantuvat molemmat Shevat
kuussa ja pian alkaa Temppelin rakentaminen, tulkitsee Biltz. Trumpiahan on usein

verrattu Kyyrokseen, ei-juutalaiseen hallitsijaan, joka lopetti
pakkosiirtolaisuusajan ja auttoi rakentamaan toisen Temppelin v. 516
eaa. Juutalaisilla on ollut toivetta Trumpin suuntaan ja
temppelirahakin on painettu, jossa Kyyroksen ja Trumpin kuvat.
Sakarjan kirjassa puhutaan 70 vuodesta ja Jerusalemin armahtamisesta. Ja JHVH Sebaot sanoo
kiivailevansa Jerusalemin puolesta suurella kiivaudella ja että temppeli tullaan rakentamaan.
Mark Biltz sanoo: “Nyt on 70. vuosi Israelin itsenäistymisestä ja kukoistamisesta
viikunapuuna! Profeetta julistaa, että aika on rakentaa Temppeli, mutta lisää
varoituksen." “Jerusalemia ei saa jakaa.

Ja JHVH:n enkeli lausui ja sanoi: "JHVH Sebaot, kuinka kauan sinä viivyt etkä armahda
Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja, joille olet ollut
vihainen nämä seitsemänkymmentä vuotta?"
Niin JHVH vastasi enkelille, joka puhutteli minua, ja lausui hyviä, lohdullisia sanoja.
Ja enkeli, joka puhutteli minua, sanoi minulle: "Saarnaa ja sano: Näin sanoo JHVH
Sebaot: Minä kiivailen Jerusalemin ja Siionin puolesta suurella kiivaudella.
Suurella vihalla minä olen vihastunut suruttomiin pakanoihin, jotka, kun minä vähän
vihastuin (kansalleni), auttoivat onnettomuutta (pahuutta) tapahtumaan.
Sentähden sanoo JHVH näin: Minä käännyn Jerusalemin puoleen
armahtavaisuudessa. Minun temppelini siellä rakennetaan, sanoo JHVH Sebaot, ja
mittanuora jännitetään Jerusalemin ylitse.
Saarnaa vielä ja sano: Näin sanoo JHVH Sebaot: Vielä minun kaupunkini ovat
hyvyydestä ylitsevuotavaiset, ja vielä JHVH lohduttaa Siionin ja valitsee vielä
Jerusalemin."
Biltz ehdottaa, että "neljä sarvea" voisi olla Yhdysvallat, Yhdistyneet Kansakunnat,
Euroopan Unioini ja Venäjä, Lähi-Itää koskevan
diplomaattisen "kvartetin" jäsenet.

Ja minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso: neljä sarvea.
Ja minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua: "Mitä nämä ovat?" Niin
hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne sarvet, jotka ovat hajottaneet
Juudan ja Israelin ja Jerusalemin".
Aika näyttää ovako Biltzin tulkinnat osuvia.
https://www.breakingisraelnews.com/119211/prophecy-trump-cyrus-blood-moons/?
utm_source=Israel365&utm_campaign=c041552cbeBIN_morning_1_19&utm_medium=email&utm_term=0_bb2894f273-c041552cbe46715749&mc_cid=c041552cbe&mc_eid=d5ff5f0797

Se, mitä voimme nähdä, on että Jumalan vastustaja on jo pitkään tehnyt valmisteluja oman
kuningaskuntansa rakentamiseksi.

Viikunapuun merkin tultua kartalle eli Israelin synnyttyä valtioksi v.
1948, vihollinen tiesi lähtölaskennan alkaneeksi ja kiihdytti
sunnitelmaansa omasta maailman herruudestaan ja se
tapahtuisi maailman yhdentymisen myötä. Uskonnon, politiikan,
talouden ja tieteen alueilla alkoi kiihtyvällä tahdilla globaalin maailman
rakentaminen ja yhdentyminen, myös globaalien uhkakuvien
luominen kuten ilmastonmuutos ja terrorismi. Israelin valtio oli
lähtölaukaus ja näin maailman yhdentymistä on 70 vuoden ajassa
joudutettu:
29.11.1947 / YK:n päätöslauselma nro 181 brittien Palestiinan
mandaatin jako juutalais- ja arabivaltioksi.
14.5.1948. / Israel julistautui itsenäiseksi valtioksi
22.8.-4.9.1948 / Kirkkojen maailmannevosto perustettiin. Nyt siihen

kuuluu 348 jäsenkirkkoa (yht. noin 5oo milj. kristittyä). Päämaja on
Sveitsissä, Genevessä. KMN ajaa globaalia maailmaa, sillä on antisemitistinen historia,
suosii mm. EU:n Israelin vastaista boikottia, sponsoroi pro-palestiina rauhantapahtumia
Israelissa, suosii ekumeniaa.
21.6.1948 / Tietokoneen alku - Manchester Small-Scale Experimental Machine ("Baby")
esiteltiin.

24.10.1945 YK (Yhdistyneet Kansakunnat) perustettiin toisen
maailmansodan jälkeen.
Euroopan yhdentyminen: Euroopan neuvosto perustettiin v. 1949
ja Euroopan hiili-ja teräsyhtiö v.1951. Tuolloin jäsenmaita oli kuusi.
Vähitellen Euroopan yhteisö laajeni ja uusia jäsenmaita liittyi.
25.3.1957 allekirjoitettiin Rooman sopimus ja perustettiin Euroopan
talousyhteisö (ETY), yhteismarkkinat. Alusta alkaen taustalla on
ollut ajatus Euroopan laaja-alaisemmasta ja tiiviimmästä
yhdentymisestä.
Sopimus Euroopan Unionista (Maastrichtin sopimus) allekirjoitettiin
v. 1992.
Terrorismi on tullut muslimien migraation myötä myös länsimaihin ja
Eurooppaan.
Vastoin maalaisjärkeä allekirjoitettiin joulukuun alkupuolella
Marokossa GCM-sopimus (Global Compact for Safe, Orderly and Regular
Migration), jonka valtaosa YK:n jäsenmaita hyväksyi, Suomi myös, ilman
että asiaa edes tuotiin eduskunnan äänestykseen. Ulkoministeriön johtava
asiantuntija Renne Kligne on vakuuttanut, että sopimus ei ole oikeudellisesti sitova
ja kutsuu sitä kompaktiksi. Hän puolustaa "kompaktia" sanoen, ettei huolta mitään, ei sido
Suomea. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/ef647c46-2541-4a31-a42d-7b2f6fc95919
GCM-sopimus tarjoaa kuitenkin niille kehitysmaista saapuville ihmisille, jotka eivät saa
kansainvälistä suojelua (turvapaikkaa), samat oikeudet kuin suojeluaseman saaneilla,
jolloin turvapaikan saaminen ei ole edes vättämätöntä.
Mitä muuta voimme nähdä tässä ajassa? Googin liittouma tiivistyy ja muotoutuu silmäimme
edessä: Venäjä, Turkki, Iran ja sen liittolaiset, kuten Hizbollah. USA on vetäytymässä Syyriasta ja
Damasko ollut otsikoissa.
Rabbi Pinchas Winston, lopun aikoja käsittelevä kirjailija, uskoo, että Googin
sotaan liittyy jokin kätketty elementti liittyen Vilna Gaon 12 minuuttiin; "..jotain täysin
ennalta arvaamatonta täytyy tapahtua." Hän arvelee yhdeksi mahdollisuudeksi
maanjäristyksen, koska Iran on useiden mannerlaattojen päällä. Israelilla saattaa olla
myös salainen suunnitelma. Se, mitä tapahtuu, tulee joka tapauksessa olemaan
ihme. “Kaikki, mitä Jumala tekee on nenämme alla, mutta emme näe

sitä, ennenkuin Jumala paljastaa sen", rabbi Winston
sanoo. “Esimerkki geulalle (lunastus) on Joosef, joka yhdessä

hetkessä muutti kaiken veljilleen. Joosef seisoi aivan veljiensä
edessä, mutta he eivät silmillään tunnistaneet häntä, (Sirkun
huom. Joosefhan on Jeshuan yksi esikuva. Kerran Juuda ja koko
Israel tunnistavat Messiaansa.) mutta vielä enemmän; he
eivät voineet käsittää, että heidän kauan kadoksissa ollut veljensä oli
faaraosta seuraava. Tästä on kyse Googin ja Maagogin sodassa ja miksi se tulee
olemaan niin lyhyt", rabbi sanoo, “Pääasiahan ei ole taistelu, vaan että ihmiset heräävät
siihen, mitä Jumalalla on mielessään. Ja Jumala tuo sen sodassa esiin täysin
ainutlaatuisella ja odottamattomalla tavalla." https://www.breakingisraelnews.com/83261/does-iransseven-minute-nuclear-threat-conform-to-gog-magog-prophecy/#AbfyIhbJPZZ5ebwy.99

Vuonna 2017 odotettiin, tapahtuuko mitään suurta Jerusalem-kysymyksessä, kun lukuun 7
päättyneissä vuosiluvuissa usein on tapahtunut suuria asioita koskien Israelia, kuten vuosina 1897,
1917, 1947, 1967.
Ja näin tapahtui, kun USA:n presidentti Trump piti vaalilupauksensa ja siirsi USA:n
suurlähetystön Jerusalemiin 6.12.2017, joka oli Suomen 100v. juhlapäivä ja näin sinivalkoiset
värit julistivat taas kerran yhdessä Israelin kanssa iloiten.

Jeremiaan jakeet ovat hyvin ajankohtaisia, nyt kun mantelipuut aloittavat pian
kukkimisen.

Jer 1:11-12.
“Minulle tuli tämä JHVH:n sana: "Mitä sinä näet, Jeremia?" Minä vastasin:
"Minä näen mantelipuun (shaaked) oksan".
JHVH sanoi minulle: "Sinä olet nähnyt oikein; sillä minä valvon
(shooked) sanaani toteuttaakseni sen".
Mantelipuu on ensimmäinen

puu, jonka lehdet puhkeavat esiin ja myös
viimeinen, joka ne pudottaa.
Sen kukat ovat kukkakupujen malleina, jotka kruunaavat seitsemän
haaraa menorassa, joka oli ilmestysmajassa ja myöhemmin temppelissä.

Ja tee myös seitsenhaarainen lamppu puhtaasta kullasta. Tee lamppu
jalkoineen ja varsineen kohotakoista tekoa; sen kukkakuvut, nuput
kukkalehtineen, olkoot samaa kappaletta kuin se.
32. Kuusi haaraa lähteköön lampun sivuista, kolme haaraa toisesta sivusta
ja kolme haaraa toisesta sivusta.
33. Toisessa haarassa olkoon kolme mantelinkukan muotoista kukkakupua, nuppua
kukkalehtineen, ja toisessa haarassa samoin kolme mantelinkukan muotoista
kukkakupua, nuppua kukkalehtineen; näin olkoon jokaisessa kuudessa haarassa, jotka lampusta
lähtevät.
34. Mutta lampussa itsessään olkoon neljä mantelinkukan muotoista kukkakupua, nuppua
kukkalehtineen.
35. Yksi nuppu olkoon aina jokaisen haaraparin alla niistä kuudesta haarasta, jotka lampusta
lähtevät.
36. Nuput ja haarat olkoot samaa kappaletta kuin se; olkoon se kauttaaltaan samaa kohotakoista
tekoa, puhdasta kultaa.
(2 Moos. 25:31-36)
Raamatussa mantelipuu on mainittu useita kertoja, esim. 1 Moos. 30:37-39, 43:11.
4 Moos 17:23 kertoo kuinka JHVH valitsi Leevin sukukunnan, johon Aaron kuului palvelemaan
temppelissä.

"Kun Mooses seuraavana päivänä meni lain majaan, niin katso, Aaronin sauva, joka oli siinä
Leevin sukukunnan puolesta, oli alkanut versoa, siihen oli ilmestynyt nuppuja, puhjennut kukkia
ja kasvanut kypsiä manteleita."
2 Sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen maja, jossa oli sekä lampunjalka että
pöytä ja näkyleivät, ja sen nimi on "pyhä".
3 Mutta toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi on "kaikkeinpyhin";
4 siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin

kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriöinyt sauva ja liiton taulut,
5 ja arkin päällä kirkkauden kerubit varjostamassa armoistuinta. (Hepr. 9:2-5)
Miksi JHVH valitsi juuri mantelipuun koristeaiheeksi?
Ehkäpä, koska mantelipuu kuvaa sisäistä luonnetta (Hengen hedelmää) ja voimaa (Pyhyyden
Hengen lahjat) mutta on mielenkiintoista kuitenkin huomata, että seitsemän
lampunjalkaa (seurakuntaa) Ilmestyskirja 1:20 ovat todennäköisesti samannäköisiä kuin
JHVH:n antama ohje Menorasta.

Jeshua kulkiessaan lampunjalkojen (7 seurakuntaa) keskellä tutki näitä, uskovien tekoja ja uskoa.
Uskovissa oleva Pyhyyden Henki on JHVH:n ainoa valon lähde tässä maailmanajassa. Siksi Hän
odottaa näkevänsä meidän valomme loistavan Jeshuan valoa kirkkaana ja yhtäjaksoisesti, kuten
Menora muinoin Temppelissä. Me olemme Pyhyyden Hengen temppeli.

Laulujen laulussa 6:11, sulhanen menee kevään alussa pähkinätarhaan, ilmeisesti manteleita,
katselemaan. Granaattiomenapuut mantelipuiden lisäksi ovat toinen varhainen
kukkija. "Pähkinätarhaan minä menin katselemaan laakson vihreyttä,

katsomaan, joko viiniköynnös versoo, joko kukkivat granaattipuut."
Heprealaisessa kalenterissa on vietetty 4 uutta vuotta. Tosin yksi näistä on raamatullinen
JHVH:n säätämä uusi vuosi, josta vuoden kuukaudet lasketaan. Muilla uusilla vuosilla on
omat merkityksensä.
1) Nisan 1. päivä on raamatullinen uusi vuosi keväällä
2) Elul 1. päivä kesän lopulla on uusi vuosi, joka liittyy eläimistä maksettuihin
kymmenyksiin. (Yksi kymmenestä eläimestä, joka syntyi laskettuna Elul -kuusta
seuraavan vuoden Elulin alkuun annettiin Temppelille.)
3) Tishri 1. päivä syksyllä on siviilikalenterin uusi vuosi, maailman luomisen
päivä, jolloin ihmiskunta tuomitaan - elämään tai kuolemaan - ja jolloin määräytyy
kohtalo eletyn elämän mukaan. Syksyllä Jom Kippurista, 10. Tishri,
lasketaan sapattivuodet (Shmita) ja riemuvuodet (Jovel) Israelille.

4) Shevat 15. päivä talven ja kevään taitteessa on puiden uusi vuosi. Silloin
laskettiin kymmenykset, jotka tuli antaa puiden hedelmistä Jerusalemin Temppelin aikana.
Tu B'Shevat on juhlapäivä, jolloin iloitaan ja kiitetään. 5. Moos. 8:7-10 ylistää Israelin
maata viitaten puiden hedelmiin ja maan antimiin:
"Sillä JHVH, sinun Jumalasi, vie sinut hyvään maahan, laaksoissa ja vuorilla vuotavien purojen,
lähteiden ja syvien vesien maahan, nisun ja ohran, viiniköynnöksen, viikunapuun ja
granaattiomenapuun maahan, jalostetun öljypuun ja hunajan maahan, maahan, jossa sinun ei
tarvitse puutteessa leipääsi syödä eikä mitään puutetta nähdä, maahan, jonka kivet ovat rautaa ja
jonka vuorista voit louhia vaskea. Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, niin ylistä JHVH:a, sinun
Jumalaasi, siitä hyvästä maasta, jonka hän on antanut sinulle.
Israelissa on tapana käydä Tu B'Shvat'na istuttamassa puuntaimia metsään. Muualla
maailmassa, kuten meillä Suomessa, talvi on tuolloin kylmimmillään ja koululaiset istuttavat
viherkasveja ruukkuihin. Päivän kunniaksi syödään hedelmiä, joko kuivattuja tai tuoreita;
Israelissa esim. oliiveja, taateleita, viinirypäleitä, viikunoita ja granaattiomenia -ja
johanneksenleipäpuun hedelmää.
Tu B'Shevat on päivä, jolloin puut lakkaavat imemästä vettä maasta ja sen
sijaan saavat ravintonsa mahlastaan. Juutalaisessa laissa tämä tarkoittaa, että hedelmää,
joka on kukkinut ennen Shevat 15. päivää ei voitu käyttää kymmenyksinä hedelmistä,
jotka olivat kukkineet tuon päivän jälkeen.
Mitä merkitystä tällä on sitten meidän aikamme ihmiselle?
Monissa Raamatun paikoissa puille annetaan arvo tai ihmistä verrataan puuhun. (5
Moos 20:19, Job 29:19, Jes 61:3, San 11:30, Jer 11:16, Joh 15:1-2, Room 17:24)
"...Ja heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, JHVH:n istutukseksi hänen
kirkkautensa ilmoittamiseksi." (Jes 61:3)
"Jos joudut kauan piirittämään kaupunkia ja sotimaan sitä vastaan valloittaaksesi
sen, niin älä hävitä sen puita äläkä heiluta kirvestäsi niitä vastaan. Niiden hedelmiä saat
nauttia, mutta älä hakkaa niitä maahan, sillä eivät kedon puut ole ihmisiä joutuakseen
sinun piiritettäviksesi. (5 Moos. 20:19)

" ...he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten
syödä; sillä niinkuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun
kansassani." (Jesaja 65:22)
" Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen;
helteen tuloa se ei peljästy, vaan sen lehvä on vihanta, ei poutavuonnakaan sillä ole
huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä".
(Jeremia 17:8)
Aivan kuten puu tarvitsee neljää peruselementtiä; maata, vettä, ilmaa ja (tulta) auringon
valoa, niin myös ihmisen tarvitsee olla hengellisesti juurtunut ja yhteydessä
ravinnonlähteeseen.
Vesi puulle - Sanan opetusta; kuten Mooses julisti: " Sateena pisaroikoon minun opetukseni,
kasteena valukoon puheeni niinkuin vihma vihannalle, niinkuin sadekuuro ruohikolle." (5. Moos.
32:2).
Ilma puulle - Hengen täyteyttä: "Silloin JHVH Jumala teki maan tomusta ihmisen

ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen (neshema), ja niin ihmisestä tuli elävä sielu
(neshama)". (1 Moos. 2:7). Heprealainen sana tässä on - neshema - ja se on samaa juurta kuin
sielua tarkoittava sana - neshama. Meidän tulee päivittäin vaeltaa Pyhyyden Hengen
johdatuksessa ja täyteydessä.
Auringonvalo puulle - ystävyyden ja yhteyden lämpöä: Auringonvalo antaa
energiaa ja kasvua, terveyttä puulle ja sitä tarvitaan yhteyttämiseen. Me tarvitsemme
pyhien yhteyttä ja olla osana ruumista, jonka pää on Jeshua.

Maa puulle - kasvualusta, hengellinen sydämen
maaperä: (Kylväjävertaus)
Meidän tehtävämme, kuten puunkin, on kantaa hyvää ja runsasta hedelmää juuret lujasti hyvässä
maaperässä saaden syvältäkin vettä ja ravintoa, oksat kurottuen korkeutta kohti ja ollen lujasti
kiinni rungossa, jota pitkin ravinteet tulevat oksiin.
Puilla on tärkeä merkitys juutalaisuudessa; Tooraa (Jumalan ohjeita) verrataan
usein Elämän puuhun (Ets Chajim). "Elämän puu on se (JHVH:n viisaus) niille, jotka siihen
tarttuvat; onnelliset ne, jotka siitä pitävät kiinni." (Sananl.3:18)

JNF

-The Jewish National Fund (קרן קימת לישראל, Keren Kayemet LeYisrael)
- Juutalainen kansallisrahasto on puiden istuttamiseen keskittynyt järjestö, joka
perustettiin v. 1901 viidennessä sionistikongressissa BaselissaTheodor Herzl'n
myötävaikutuksella. JNF on istuttanut yli 240 milj. puuta Israelissa ja rakentanut 180 patoa ja
tekojärveä, kehittänyt noin 1000 km2 maata ja rakentanut yli 1000
puistoa. https://www.kkl.fi/keren-kajemet/

V. 1948 Israelin valtion syntymisen jälkeen maahanmuutaneet juutalaiset
alkoivat istuttaa puita ja muodostaa maatila-kollektiiveja, moshaveja. Tätä
puidenistutusta on jatkettu ja metsiä alkanut syntyä. Tu B'Shvatina
koululaiset istuttavat puita ja ulkomailla asuvat juutalaiset ja Israelin ystävät
lahjoittavat rahaa puiden istuttamiseen.
Juutalainen tapa on myös ollut istuttaa puu seuraavana vuonna, kun lapsi on
syntynyt; pojalle setri, ja tytölle mänty.

Siunattua juhlapäivää ja viikkoa!
Sirkku

