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1. TU BISHVAT 

 

Tu bishvat eli puiden uusivuosi on yksi Mishnassa mainituista neljästä 

juutalaisten uudenvuoden juhlasta. Karjan uusivuosi, rosh hashana labehemot, 

jota vietetään elul-kuun 1. päivänä, on näistä vähiten tunnetuin. Puiden 

uuttavuotta vietetään 15. päivänä shvat-kuuta, joka osuu gregoriaanisessa 

kalenterissa yleensä tammi- tai helmikuulle. 

 

 ו״ט(15=6+9) 

ָבט ט״ו שְׁ  בשבת ״וט בִּ

 עשרֲבשבט שהיחמ טבֲָשְֲׁרֲבֲִּשֲָעֲָ־השֲָמֲִּחֲ 

יָלנֹות ַהָשָנה־רֹאש  לאילנות השנה ראש ָלאִּ

ֲֹ  ראשֲהשנהֲלבהמות תמֹוהֲ בְֲׁהֲלֲַנֲָשֲָהֲַ־אשר
 

Toora käskee juutalaisia pidättäytymään puun hedelmien syömisestä sen kolmen 

ensimmäisen elinvuoden ajan. Neljännen vuoden sato on uhrattava Herralle, ja 

vasta viidentenä vuonna hedelmäpuun satoa saa nauttia. 
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23 Kun te tulette siihen maahan ja istutatte kaikkinaisia hedelmäpuita, 

niin jättäkää niiden hedelmä, niiden esinahka, koskemattomaksi; 

kolmena vuotena pitäkää ne ympärileikkaamattomina, älkää niitä 

syökö. 

24 Mutta neljäntenä vuotena pyhitettäköön kaikki niiden hedelmät 

ilojuhlassa Herralle, 

25 ja vasta viidentenä vuotena syökää niiden hedelmää; näin te lisäätte 

niiden tuottoa. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. 

(3. Moos. 19:23–25). 

 

Koska kaikkien puiden istutusajankohdista olisi vaikea pitää kirjaa, tu bishvat 

määrittelee ajankohdan, jolloin kaikki puut täyttävät vuosia. Tu bishvat auttoi 

muinaisia juutalaisia ilmeisesti myös erottamaan edellisen ja seuraavan vuoden 

sadot toisistaan: tämä oli tärkeää sadosta luovutettavia kymmenyksiä 

määriteltäessä. 

 

Puut ovat olleet israelilaisille aina tärkeitä. Syntyneelle lapselle voidaan istuttaa 

oma puu: pojalle setri, tytölle sypressi. Hääparin perinteisen hääkatoksen 

valmistamiseen saatetaan käyttää heidän nimikkopuidensa oksia. Erityisesti 

hedelmäpuiden hävittäminen kielletään. 

 

19 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. 

20 Ainoastaan ne puut, joista tiedät, että niissä ei ole mitään syötävää, 

saat hävittää ja hakata maahan, rakentaaksesi niistä varustuksia sinun 

kanssasi sotivaa kaupunkia vastaan, kunnes se kukistuu." 

(5. Moos. 20:19–20) 

 

Tu bishvat -juhlaa vietetään myös Israelin ulkopuolella. Silloin syödään erilaisia 

usein Israeliin ja Tooraan liittyviä hedelmiä kuten viinirypäleitä, viikunoita, 

taateleita, granaattiomenoita ja oliiveja. Israelissa istutetaan myös puita. 


