
Teidän kuukausienne alku
2. Moos. 12:1-16,29-38

1. Sen jälkeen Herra sanoi Moosekselle ja 
Aaronille Egyptin maassa: 
2. "Olkoon tämä kuukausi teille kuukausista 
ensimmäinen. Se on oleva teille vuoden en-
simmäinen kuukausi. 
3.  Puhukaa  koko  Israelin  seurakunnalle 
näin: Tämän kuun kymmenentenä päivänä 
jokaisen miehen on otettava itseään ja per-
hekuntaansa varten karitsa, yksi karitsa jo-
kaiseen kotiin. 
4. Mutta jos perhe on liian pieni syömään 
koko karitsaa,  ottakoon perheenpää yhtei-
sen karitsan lähimmän naapurinsa kanssa 
henkilöiden  luvun  mukaan.  Karitsaa  kohti 
on oltava niin monta henkeä, että voitte sen 
syödä. 
5.  Karitsanne pitää olla  virheetön,  vuoden 
ikäinen uros. Ottakaa se lampaista tai vuo-
hista. 
6. Kukin säilyttäköön sitä tämän kuun nel-
jänteentoista päivään saakka, ja sitten koko 
Israelin seurakunta teurastakoon sen iltahä-
märissä. 
7. Heidän tulee ottaa karitsan verta ja sivel-
lä  sitä  ovenkamanaan ja  molempiin  oven-
pieliin  niissä  taloissa,  joissa  he  karitsaa 
syövät. 
8. Liha on syötävä sinä yönä. Se on syötä-
vä tulessa paistettuna, happamattoman lei-
vän ja katkerien yrttien kera. 
9. Älkää syökö siitä mitään raakana tai ve-
dessä keitettynä, vaan paistakaa se tulessa 
päineen, jalkoineen ja sisäelimineen. 
10. Älkää myöskään jättäkö siitä mitään aa-
muksi, vaan polttakaa tulessa se, mitä siitä 
jäisi aamuksi jäljelle. 
11.  Syödessänne  karitsaa  teillä  tulee  olla 
kupeet  vyötettyinä,  kengät  jalassanne  ja 
sauva kädessänne.  Teidän on syötävä se 
kiireesti. Se on Herran pääsiäisuhri. 
12.  Minä  kuljen  sinä  yönä  halki  Egyptin 
maan  ja  surmaan kaikki  esikoiset  Egyptin 
maassa, sekä ihmisten että eläinten. Minä 
annan tuomioni kohdata kaikkia Egyptin ju-
malia. Minä olen Herra. 
13. Veri on merkkinä taloissa, joissa te olet-
te. Kun näen veren, minä menen ohitsenne, 

eikä tuhoava vitsaus osu teihin,  kun minä 
rankaisen Egyptin maata. 
14.  Olkoon  tämä päivä  teille  muistopäivä. 
Viettäkää sitä Herran juhlana sukupolvesta 
sukupolveen. Tämä on ikuinen säädös. 
15. Syökää happamatonta leipää seitsemän 
päivää. Poistakaa jo ensimmäisenä päivänä 
hapantaikina taloistanne, sillä jokainen, joka 
syö hapanta leipää ensimmäisen ja seitse-
männen päivän välisenä aikana, on poistet-
tava Israelista. 
16.  Pitäkää  ensimmäisenä  päivänä  pyhä 
kokous. Myös seitsemäntenä päivänä pitä-
kää pyhä kokous. Niinä päivinä älkää tehkö 
mitään  työtä;  valmistakaa  ainoastaan  se, 
mitä kukin tarvitsee syödäkseen. ...
29. Puolenyön aikaan Herra surmasi kaikki 
Egyptin  maan  esikoiset,  valtaistuimellaan 
istuvan  faraon  esikoisesta  vankikuopassa 
olevan vangin esikoiseen asti, ja myös kaik-
ki karjan esikoiset. 
30. Niin farao, kaikki hänen palvelijansa ja 
kaikki egyptiläiset nousivat yöllä, ja Egyptis-
sä alkoi kova valitushuuto, sillä ei ollut yh-
tään kotia, jossa ei ollut kuollutta. 
31. Farao kutsui yöllä Mooseksen ja Aaro-
nin luokseen ja sanoi: "Nouskaa ja lähtekää 
pois  minun  kansani  keskuudesta,  sekä  te 
että muut israelilaiset. Menkää ja palvelkaa 
Herraa, niin kuin olette puhuneet. 
32. Ottakaa mukaan myös lampaanne, vuo-
henne ja  nautanne,  niin  kuin  olette  puhu-
neet, ja menkää. Siunatkaa myös minua." 
33. Egyptiläiset painostivat israelilaisia saa-
dakseen heidät nopeasti maasta pois, sillä 
he ajattelivat: "Me kuolemme kaikki." 
34. Kansa otti taikinansa, ennen kuin se oli 
hapannut,  ja  kantoi  taikinakaukalonsa viit-
toihin käärittyinä olkapäillään. 
35.  Israelilaiset  olivat  tehneet  Mooseksen 
sanan  mukaan  ja  pyytäneet  egyptiläisiltä 
hopea- ja kultaesineitä sekä vaatteita, 
36.  ja  Herra  oli  antanut  kansan  päästä 
egyptiläisten suosioon, niin että nämä suos-
tuivat  heidän  pyyntöönsä.  Niin  he  veivät 
saalista egyptiläisiltä. 
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37. Israelilaiset, noin kuusisataatuhatta jal-
kamiestä vaimoineen ja lapsineen, lähtivät 
liikkeelle ja kulkivat Ramseksesta Sukkotiin. 

38.  Heidän  mukanaan  meni  myös  paljon 
sekakansaa sekä lampaita, vuohia ja nauto-
ja hyvin suurina laumoina.

Hyvä Uutta Vuotta!
Miksi uuttavuotta kutsutaan Japanissa ”uudeksi  kevääksi”,  vaikka talvi  alkaa olla 
juuri ankarimmillaan tammikuun ensimmäisen päivän tienoilla. Miksi ylipäänsä uut-
tavuotta pitää juhlia? Ennen nykyisen kalenterin käyttöön ottoa uusi vuosi osui Ja-
panissa noin helmi-maaliskuun vaihteen tienoille samoin kuin Israelissa eli todella-
kin  sikäläisen  kevään  alkuun.  Joka  tapauksessa  uuttavuotta  juhlitaan  kaikkialla 
maailmassa, mutta miksi?

Inhimilliset syyt
Me toivomme, että pian koittaisi jälleen lämmin kevät. Siihen sisältyy samalla aimo 
annos toiveajattelua: Kun kuluneeseen vuoteen sisältyi  kaikenlaisia vaikeuksia ja 
ahdistusta, rauhattomuutta, sotaa, sairauksia ja kuolemaa, toivoisimme voivamme 
ikään kuin kääntää uuden lehden ja aloittaa uutta vuotta kokonaan puhtaalta pöy-
dältä. Mutta meillä ei ole mitään takeita siitä, etteikö alkanut vuosi voisi muodostua 
vieläkin ahdistavammaksi kuin päättynyt. 

Sitä  paitsi  olemme mitä  suurimmassa määrin  menneisyytemme uhreja.  Eräs  65 
vuotta vanha herrasmies käveli englantilaisessa puistossa. Yllättäen hän kuuli ta-
kaansa huudon: ”Seis!” Silloin hän alkoi silmittömästi juosta pakoon, mutta lopulta 
sairaskohtaus lyhistää hänet kuolleena maahan. Miksi? Koska menneisyydessä hä-
nen salaamnsa rikos ajoi häntä takaa.

Ihmisellä on halu päästä vapaaksi menneisyytensä syyllisyydestä. Kun japanilainen 
on suorittanut vuoden ensimmäisen temppelikäyntinsä uutena vuotena, niin vanhat 
pölyt on pyyhitty pois. Tulevassa hän voi odottaa parempaa, koska hän on jälleen 
päässyt sopuun yliluonnollisten voimien kanssa.

Toki japanilaiselle uusivuosi on myös mitä myönteisin aika siksi, että perheet ko-
koontuvat yhteen. Saadaan levätä ja yhdessä ollen kerätä uusia voimia tulevaa var-
ten.

Uusi kevät
Olimme vaimoni kanssa 20 vuotta sitten Taiwanilla juuri vanhan Uudenvuoden juh-
lan tienoissa. Uudenvuoden tervehdyksen Shinshun eli uusi kevät oli siellä helmi-
kuun alkupuolella täyttä todellisuutta. Riisi oli juuri istutettu. Uuden vuoden juhlan al-
kuperä ei ole  Japanissa, vaan tulee kauempaa – aina Israelista asti tosin Kiinan 
kautta.

Shimenawa
Taiwanilla katsellessani jokaisen oven päällä olevaa kirkkaan punaista liinaa oivalsin 
sen, miksi japanilaisessa shimenawassa on keskeisenä osana satsuma, oranssin-
punainen sitrushedelmä. Köyhässä Japanissa ei ollut varaa punaisten liinojen hank-
kimiseen, joten ne korvattiin helposti käsiin saatavilla hedelmillä. Mutta merkitys oli 
sama kuin noilla Kiinan punaisilla liinoilla.  Shimenawan tarkoitus oli sitoa juuri tuo 
hedelmä talon  pääoven  kamanaan.  Tänä  päivänä shintolaisuuden  vaikutuksesta 
tuon koristeen merkitys on muuttunut tai sen merkitystä ei tiedetä ollenkaan.
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Liiton veri
Uudenvuoden punainen juontaa juurensa Israelin vapautukseen Egyptin orjuudesta. 
Tuosta ajankohdasta tuli aloittaa myös uusi vuosi: Vasta Jumalan vapauttamat voi-
vat elää uutta vuotta turvallisesti.

Kun Jumalan rangaistustuomio egyptiläisten synneistä kulki talosta taloon tuottaen 
kuolemaa jokaiseen kotiin – se kohtasi jokaista esikoispoikaa. Myös Jeesus syntyi 
esikoisena Marialle ja Hänen osansa oli myös kuolla – mutta ei omien vaan meidän 
syntiemme sijaissovittajana. Israelilaiset eivät olleet vähemmän syntisiä kuin egypti-
läisetkään, mutta heitä varten Jumala valmisti pelastuksen tien – jota jokainen egyp-
tiläinenkin olisi voinut käyttää, jos he olisivat uskoneet Jumalan sanaa, joka annet-
tiin Mooseksen kautta.

Jumalan rangaistus kulki niiden kotien ohi – sugikoshi – joiden ovien kamanoihin oli 
teurastetun karitsan verellä maalattu punainen veren merkki. Teurastettu karitsa viit-
tasi tulevaan Jumalan Karitsaan, Jeesukseen Kristukseen, joka oli kuoleva kansan-
sa ja kaikkien kansojen syntien sovittajana. Veren merkki varjeli talon ja sen sisällä 
olevat ihmiset Jumalan vihalta, joka on oikeudenmukainen seuraus synneistämme. 
Synnissä elävä ihminen on Jumalan vihan ja tuomion alainen, mutta suuressa kärsi-
vällisyydessään Jumala antaa ihmisille aikaa tehdä parannuksen ja paeta Jeesuk-
sen uhriveren suojaan. 

Kun Jumala ryhtyy oikeudenkäyntiin kanssasi ja vaatii sinut tilille synneistäsi, sinulla 
on kaikki syy pelätä Hänen pyhyytensä edessä. Et voi omassa varassasi mitenkään 
kestää Hänen kasvojensa edessä. Mutta sitä suurempi on ilo ja riemu, kun saamme 
huomata, että Jumalan tuomio ja rangaistus meneekin meidän ohitsemme Jeesuk-
sen veren tähden. Olemme täysin turvassa.

Jumalan sana ”Se sielu, joka syntiä tekee, on kuoleva” on puolueeton ja ehdoton. 
Synti saa aina rangaistuksensa. Sitä ei vaadi vain omatuntomme, oikeudentuntom-
me vaan ennen kaikkea Jumalan vanhurskaus ja pyhyys. Mutta on toinen, synnitön 
ja puhdas Jumalan Karitsa, joka otti meidän paikkamme. Pysyen täydellisessä oi-
keudenmukaisuudessa Herra armahtaa ja pelastaa meidät, jos ja kun pakenemme 
Jeesuksen Kristuksen veren turviin. Jeesus kärsi ja kuoli juuri sinun puolestasi.

Jeesuksen veri on meille vakuutus siitä, että Jumalan viha iski Häneen eikä se lyö 
enää toista kertaa, koska Jeesus sovitti täydellisesti kaiken syntimme. Jeesuksen 
veri on meille Jumalan liitto: Jumala katsoi Jeesuksen kärsimyksen riittäväksi sinun 
puolestasi.

Siitä alkoi minun elämäni, kun ensi kertaa tajusin, että minun syntini tuomittiin Jee-
suksen ristillä eikä siksi minulle ole enää mitään kadotustuomiota. Veri antaa meille 
turvan.   

Veren merkki
Tänä päivänä tuota punaista veren merkkiä ei tarvitse maalata enää talojen oviin, 
vaan ihmisen sydämen oviin. Jos ja kun käymme tähän uuteen vuoteen Jeesuksen 
veren turvissa, tiedämme, että mitä ikinä muuta kuluvan vuoden aikana meille ta-
pahtuneekin, Jumalan rangaistus ja tuomio ei meitä voi saavuttaa. Olemme täydes-
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sä turvassa Jeesuksen veressä saadun täydellisen anteeksiantamuksen ja vanhurs-
kauden kätkössä. Meille on avattu turvapaikka, johon mikään vihollinen ei pääse 
meitä tuhoamaan.

Karitsa ruokana
Israelilaiset söivät karitsan. Jeesus sanoi: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellet-
te syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää itsessänne. 
Mutta joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä 
herätän hänet viimeisenä päivänä. Minun lihani on todellinen ruoka, ja minun vereni 
on todellinen juoma. Se, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja 
minä hänessä. Niin kuin Isä, joka on minut lähettänyt, elää, ja minä elän Isän kautta, 
niin myös se, joka syö minua, elää minun kauttani. Tämä on leipä, joka on tullut alas 
taivaasta. Se ei ole sellaista ruokaa, jota isänne söivät ja ovat kuolleet. Joka syö 
tätä leipää, elää ikuisesti."  (Joh. 6:53-58)

Kristityn päivittäinen voima on jatkuvassa osallisuudessa Herran Jeesuksen, Juma-
lan Karitsaan. Jumalan sanan, Raamatun, kasteen ja ehtoollisen kautta pääsemme 
osallisiksi Hänen ruumiiseensa. Hän on Elämän Leipä, joka antaa jatkuvasti uutta 
voimaa ja virvoitusta itsestään. 

Israelilaisten piti  paistaa karitsa tulessa. Se viittaa siihen Jumalan pyhään poltta-
vaan helvetin tuleen, jonka Jumalan Karitsa Jeesus kärsi Golgatan tuskissa meidän 
sijastamme. Mutta Hän teki sen siksi, että Hän rakastaa meitä suunnattomasti ja pe-
lasti meidät tulelta ja tuomiolta. Kun Jeesus huusi ristiltä: ”Se on täytetty!” koko syn-
nin rangaistus minun synneistäni oli loppuun suoritettu, koko syntivelkani oli mak-
settu viimeistä piirtoa myöten.

Edelleen israelilaisten tuli syödä koko karitsa. Ota siksi koko Jeesus elämääsi, älä 
vain jotain, mikä sinua nyt miellyttää. Jos olet edes kerran tullut ravituksi Kristuksel-
la, et voi unohtaa sitä milloinkaan, et edes iankaikkisuudessa. 

Puhtaus
Israelilaisten piti puhdistaa talo kaikesta hapatuksesta, joka kuvaa syntiä ja lihalli-
suutta meissä. Pelastus Jumalan vihan alta Hänen ihmeellisen suosionsa, armonsa 
ja rakkautensa alle, anteeksiantamus, synnyttää meissä myös tahdon pyhitykseen. 
Suuri on se päivä, kun Pyhä Henki alkaa puhdistaa meistä syntiä pois.

Japanin uuteen vuoteen kuuluvat monenlaiset perinneruoat kuten  toshikoshisoba, 
datemaki, kazunoku, kuromame, tazukuri, renkon ja tietysti omochi. Mielenkiintoista, 
että omochissa, riisikakussa ei ole minkäänlaista hapatetta, niin kuin ei saanut olla 
myöskään Israelilla leivässään. Happamattomuus kertoo siitä, että Jeesus Elämän 
Leipä on täysin synnitön ja Hänen elämänsä vaikuttaa meissä pyhitystä ja puhtaut-
ta.

Vapautus
Mielenkiintoista on, että alun perin Japanin aikuistumisen päivä oli 15. tammikuuta 
eli juuri sinä päivänä, jona Israelin vapautus tapahtui. Kristuksessa vapautettu pää-
see kasvamaan hengelliseen aikuisuuteen, jossa hänen ei tarvitse olla enää alaikäi-
nen  eikä toisten ihmisten heiteltävissä, vaan hän saa vaeltaa yhdessä Jeesuksen 
kanssa Hänen johdatuksessaan.
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Kristityn vapaus on vapautta synnin syyllisyydestä ja vallasta, vapautta Saatanan ja 
kuoleman vallasta. Mutta se on myös vapautta vaeltaa Herran tahdon mukaan, va-
pautta  rakkaudessa palvella  muita  ja  toteuttaa lahjoillaan Jumalan suunnitelmaa 
elämässään. Emme ole enää synnin orjia, uusi elämä on alkanut. Olemme matkalla 
kohti luvattua maata, taivaallista Jerusalemia. Oppaana matkallamme on Pyhä Hen-
ki, joka jakaa meille Jumalan totuutta ja armoa Raamatun sanan kautta. Suuri on se 
päivä, kun saavumme perille uuteen maahan ja uuteen taivaaseen, joissa Jumala 
on valomme ja Kristus hallitsee kuninkaanamme.

Jeesuksen vuodattama veri  Golgatalla sovitti  meidän kaikki syntimme. Tuomio ja 
syyllisyys on pois. Olemme vapaat Jumalan lapset tänä uutenakin vuonna. Pelastus 
on todellinen uusi vuosi.

Evankelista Ki’ichi Arigan tie
Evankelista Ki’ichi Ariga tuli uskoon 14 vuotta vanhana. Hänen kotinsa oli erittäin 
ankarasti buddhalainen ja hänen äitinsä opetti häntä pienestä pitäen suorittamaan 
joka aamu säädetyt rukoukset ja uhrit rangaistuksenkin uhalla. 

Buddhalaisuus ei  kuitenkaan tyydyttänyt  hänen etsintäänsä ja  janoaan sydämen 
rauhaan. Lopulta hän joutui epätoivoon. Hän päätyi heittäytymään junan alle omaksi 
tuhokseen, koska ei löytänyt lepoa sydämeensä. Mutta pieni kun oli, hän jäikin kis-
kojen väliin ja juna kulki hänen ylitseen vahingoittamatta häntä lainkaan. Hän jatkoi 
epätoivoista etsintäänsä seuraavaan uuteen vuoteen asti. 

Uusi vuosihan on japanilaisten tärkein uskonnollinen juhla. Kun hän aattoiltana oli 
matkalla erääseen kuuluisaan temppeliin suorittaakseen puhdistusriitit ennen käy-
mistä uuteen vuoteen, hän tapasi erään kristityn ystävänsä. Tämä pyysi häntä tule-
maan kanssaan kirkkoon sinä iltana. Ariga vastusteli, mutta silloin poika heitti hänet 
parilla karateotteella maahan ja pakotti hänet mukaansa evankelioimiskokoukseen. 
Kyseessä oli Arigan elämän ensimmäinen kristillinen tilaisuus. Mutta niin vain kävi, 
että Ariga vielä sinä iltana antoi elämänsä Jeesuksen käsiin ja sai kokea pelastuk-
sen ja syntiensä anteeksiantamisen. 

Seitsemän vaikeata vuotta seurasi hänen uskoon tulemistaan. Hänen uskonsa täh-
den kotiväki painosti ankarasti ja vainosi häntä. Monen monituiset kerrat hän pala-
tessaan illalla jostakin hengellisestä tilaisuudesta joutui lukittujen ovien eteen. Vaik-
ka saattoi sataa tai olla kylmä talvi-ilma, kukaan ei suostunut avaamaan hänelle, 
vaikka hän sitä pyytämällä pyysi. Seitsemän vuoden uskollisen esirukouksen jäl-
keen hänen äitinsä vastustus murtui. Äiti tuli uskoon ja tuntemaan Jumalan rakkau-
den Jeesuksessa, mutta Arigan rukoustaistelu omaistensa puolesta ei ollut sillä vie-
lä ohi. 

Muutama vuosi myöhemmin hän meni naimisiin erään kristityn tytön kanssa. Kysy-
myksessä oli tyypillinen japanilainen "järjestetty" avioliitto. Häät vietettiin Kobessa 
verrattain kaukana Arigan vanhempien kodista. Juhlan jälkeen hän ei lähtenytkään 
nuorikkonsa kanssa häämatkalle jättäen vanhempansa ja omaisensa outoon suur-
kaupunkiin, vaan hän meni yhdessä heidän kanssaan Osakaan ja vei heidät erää-
seen  suureen  evankelioimiskokoukseen.  Kun  sinä  iltana  kutsuttiin  nousemaan 
seisomaan niitä, jotka tahtoivat lähteä Jeesusta seuraamaan, hänen isänsä ja kaksi 
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veljeään nousivat ja saivat myös kokea pelastuksen Jeesuksessa. Vuonna 1975 
kaikkiaan 41 hänen omaisistaan ja sukulaisistaan on eläviä kristittyjä. Myöhemmin 
Ariga toimi erään teologisen seminaarin rehtorina ja karismaattisen siiven evanke-
lioimisjärjestön johtajana. (1975)

Juhlaa
Peratkaa pois vanha hapantaikina, että teistä tulisi uusi taikina, kuten te olettekin 
happamattomia.  Onhan Kristus,  meidän pääsiäislampaamme,  teurastettu.  Viettä-
käämme siis juhlaa, ei vanhan ilkeyden ja pahuuden hapattamina, vaan happamat-
tomina, vilpittömyydessä ja totuudessa.  (1. Kor. 5:7-8)

Uusi Vuosi on juhlaa. Mutta Jeesuksessa Kristuksessa vaeltava saa joka päivä viet-
tää juhlaa, sillä sekä hyvinä että huonoina päivinä Herra itse on omiensa kanssa. 

Juhlan vietto alkaa aina perusteellisella siivouksella. Jeesuksen veressä saamme 
tänäkin vuonna joka päivä omistaa omilletunnoillemme täyden puhdistuksen. Saam-
me lähteä vaeltamaan vilpittömyydessä ja totuudessa eteenpäin tähän vuoteen.

Juhla viittaa myös siihen, että viime kädessä uskovan kristityn matka on kulkemista 
kohti taivaallista ja iankaikkista juhlaa. Suunnatkaamme tänäkin vuonna mielemme 
lopulliseen päämääräämme. Herra on kanssamme!
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