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MARK BILTZ RAAMATUN JUHLA-AJAT, TV7 SARJA 2014 - SYYSJUHLAT 
 
Ohessa syvällistä messiaanisen juutalaisen Mark Blitzin pohdintaa Jeesuksen toisen 
tulemuksen merkeistä ja kytköksistä Raamatun juhla-aikoihin. 
 

• Pasuunansoiton päivä = juutalainen uudenvuoden päivä 
• Sovituspäivä 
• Lehtimajan juhla 

 
 
Jumala haluaa asettamiensa SYYSJUHLIEN AVULLA KERTOA MEILLE mitä tapahtuu, 
jotta voisimme valmistautua. 
 

PASUUNAN SOITON PÄIVÄ: 3. Ms 23:23-24 
 
Emme tiedä minä vuonna juhla täyttyy, mutta siihen asti voimme harjoitella mitä 
pasuunansoiton päivänä tapahtuu. ”Seitsemännessä kuussa, kuukauden 
ensimmäisenä päivänä pitäkää sapatin lepo, muistojuhla pasuunaa soittaen, pyhä 
kokous”. Kyseessä on muistojuhla. Hebrean sana ”sachar” tarkoittaa jonkin 
merkitsemistä, niin, että sen tunnistaa. Se on ikään kuin muistoesine. Nämä ovat 
Jumalanmuistoja sinua varten. 4. Ms 29:1----  Seitsemännessä kuussa, kuukauden 
ensimmäisenä päivänä olkoon teillä pyhä kokous (kenraaliharjoitus) älkääkä silloin 
yhtäkään arkiaskaretta toimittako. Olkoon se teille pasuunansoiton päivä. Hebreaksi 
tuo päivä on ”JOM TERUA”. Päivä on hebreaksi JOM ja puhaltaa TERUA. 
TERUA tarkoittaa hälytyksen puhaltamista.  ”Kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on 
kirjoitettu meille opiksi, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut.”  
Toisin sanoen nämä kirjoitettiin meidän sukupolveamme varten. 
 
Tarkastellaan ilmaisuja, jotka liittyvät pasuunansoiton päivään: 
Otamme ensin Jaakobin ahdistuksen , sitä kutsutaan myös vaivanajaksi. Mark Biltz 
uskoo, että vaivanaika alkaa pasuunansoiton juhlan aikaan. Se voidaan osoittaa 
Raamatusta. Se on myös herättävän pasuunansoiton päivä. Sinä päivänä jonain 
vuonna kuolleet nousevat ylös. Juhla tunnetaan myös Tuomiopäivän nimellä sekä 
Messiaan HÄÄPÄIVÄNÄ. Siksi Messiaan hääjuhla on JONAIN VUONNA 
PASUUNAJUHLAN aikana. Päivä tunnetaan myös Messiaan kruunajaisina. Jonain 
vuonna pasuunan soiton päivänä JEESUS kruunataan kuninkaitten KUNINKAAKSI ja 
herrojen HERRAKSI. Miksi päivä nähdään Jaakobin ahdistuksen päivänä ja miksi 
vaivanajan uskotaan alkavan juuri silloin. Jer. 30:6-7 ”Kysykää ja katsokaa 
synnyttääkö miehen puoli synnyttäväisten tavalla? …..ja miksi kaikki kasvot ovat 
ovat käyneet valjuiksi? Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille 
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ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä. Näemme, että tuo päivä liittyy 
Jaakobin ahdistuksen aikaan. Matt. 24:7-8   Valtakunta nousee valtakuntaa vastaan 
ja tämä on synnytystuskien alkua. Kreikan sana merkitsee juuri synnytystuskia. 
Jesaja 13:6-8 puhuu Herran päivästä: ”He peljästyvät, kivut ja tuskat valtaavat 
heidät, he vääntelehtivät kuin synnyttäjä”. Näemme, että kyseinen aika on kivuliasta 
kuten lasten synnyttäminen. Dan 12:1 ”Siihen aikaan nousee Mikael, se suuri 
enkeliruhtinas ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut. Mutta 
siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.” Tässä 
kerrotaan, että PASUUNANSOITON päivänä KIRJAT AVATAAN. Sefanja 1:14..16 
sisältää avainsanoja;  Lähellä on Herran suuri päivä, se on lähellä ja tulee sangen 
kiiruusti. Silloin sankarit haikeasti huutavat Vihan päivä on se päivä, tuskan ja 
ahdistuksen päivä, häviön ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, 
pilven ja sankan sumun päivä. ….PASUUNAN ja SOTAHUUDON päivä. Hebreaksi 
tässä on JOM TERUA, jom oli päivä ja terua hälytys! = PASUUNANSOITON PÄIVÄ, 
silloin puhalletaan shofareihin. Ilmestyskirja 1:10 ”Minä olin hengessä Herran 
päivänä ja kuulin takaani suuren äänen ikään kuin PASUUNAN ÄÄNEN. Herran päivä 
ei ole sunnuntai tai lauantai, se on HERRAN PÄIVÄ. Johannes oli Hengessä Herran 
päivänä, ja kuuli suuren äänen. Kyseessä on ahdistuksen ajan Herran päivä.  Joel 2:1-
2  ”Puhaltakaa pasuunaan Siionissa, toitottakaa torvia , sillä Herran päivä tulee. 
Niin, se on lähellä: pimeyden ja synkeyden päivä, pilvien ja pilkkopimeän päivä.” 
Näemme, että pasuunan soiton päivä ja ahdistuksen aika käsittelevät pimeyttä, 
surua ja shofariin puhaltamista. Kaikki puheena ollut viittaa pasuunan soiton 
päivään jolloin ahdistuksen aika jonain vuonna alkaa. Päivä tunnetaan myös 
herättävän pasuunan puhalluksen päivänä. Mark Biltz: ylösnousemuksen päivä osuu 
pasuunansoiton juhlan päivälle, DAN 12:2 ”Ja monet maan tomussa makaavista 
heräjävät. Juutalaiset ovat aina uskoneet, että ylösnousemus tapahtuu 
pasuunansoiton juhlan aikana. Muista, että pasuunansoiton juhla tarkoittaa 
HÄLYTTÄMISTÄ!  Jes. 26:19 ”Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini 
nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa te, jotka tomussa lepäätte.”   
 
UT  1 Kor. 15:51  ”Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme kaikki kuolemaan 
nuku, mutta me kaikki muutumme yhtäkkiä, silmänräpäyksessä VIIMEISEN 
PASUUNAN SOIDESSA”. Tässä jakeessa on tärkeä ILMAISU: pääsiäinen on aina 
täydenkuun aikaan, myös lehtimajajuhla on täydenkuun aikaan. Pasuunansoiton 
juhla on sitä vastoin aina uudenkuun aikaan, josta kuukausi alkaa. Pasuunansoiton 
juhlaa pidettiin kahden päivän ajan, se laskettiin yhdeksi pitkäksi päiväksi (koska 
juutalaiset asuivat eri maissa eikä aina tiedetty milloin uusi kuu alkaa). Se tunnettiin 
juhlana, jonka tarkkaa alkamishetkeä ei kukaan tiennyt. Jeesus sanoo Sanassa, että 
emme tiedä aikaa emmekä hetkeä , hän puhuu pasuunansoiton juhlasta. 
Pasuunansoiton juhlassa shofareihin puhalletaan 100 kertaa. Puhallukset 
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tapahtuvat eri sarjoissa. Kun puhalletaan sadannen kerran, se tunnetaan 
”viimeisen pasuunan” nimellä. 1 Kor. 15:52 sanoo, että viimeisen pasuunan 
soidessa kuolleet nousevat  siinä viitataan pasuunansoiton juhlan viimeiseen 
soofarin soittoon. Kun ymmärrämme heb-realaiset juuremme, silloin ymmärrämme 
mitä Paavali yrittää meille kertoa. Joka pasuunansoiton juhlassa voimme harjoitella 
ylöstempausta. Kyseessä on myös tuomion päivä. Jumala aina varoittaa ennen 
kuin tuomio tulee. Voitko kuvitella millaista on seisoa yksin taivaallisen 
tuomioistuimen edessä? Et voi piilottaa mitään etkä valehdella. Pasuunansoiton 
juhlassa opetetaan joka vuosi, että KIRJAT AVA-TAAN.  Jumala katsoo meidän 
jokaisen elämää joka vuosi. Kymmenen päivää myöhemmin JOM KIPPURINA, 
sovituspäivänä kirjat suljetaan. Sitten tulee tuomio.  
 
Juutalaisen perinteen mukaan pasuunansoiton päivästä alkaen heillä on 10 päivän 
ajan mahdollisuus kääntymykseen. Kyseessä ei ole lopullinen Elämän kirja, joka 
avataan. Jokainen meistä joutuu kerran Kristuksen tuomioistuimen eteen 2 Kor 5:10.  
Se mielessä tarkastellaan tuomiopäivää. Dan 7:10-11, Daniel ja Johannes näkivät 
saman näyn. ”Tulivirta vuoti, se kävi ulos hänestä, tuhannen tuhatta palveli häntä ja 
kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi hänen edessään. Oikeus istui 
tuomiolle, ja kirjat avattiin. Minä katselin, ja silloin niiden herjaavien sanojen 
tähden, joita sarvi puhui minun katsellessani peto tapettiin ja sen ruumis hävitettiin 
ja heitettiin tuleen palamaan. Ilmestyskirja 5:11-13 ”. Ja minä näin, ja minä kuulin 
monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympärillä, ja heidän 
lukunsa oli kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta ja tuhat kertaa tuhat”. 
Molemmissa kohdin kuvataan samaa asiaa. Ilm. 5:3 näkyy, että Jeesus istuu 
valtaistuimella. Pasuunansoiton juhla käsittelee myös Messiaan kruunaamista, ja 
tässä hän istuu valtaistuimella. Ilm. 20:11-12 kerrotaan valtaistuimesta ”Ja minä näin 
suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen. Ja minä näin kuolleet, suuret ja 
pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin ja avattiin toinen kirja, 
joka on elämän kirja. Samana päivänä on tuomion päivä ja kirjat avataan. Kirjojen 
avaamista voidaan verrata ovien avaamiseen. Katsotaan Ilm. 4:1-2 ”Sen jälkeen 
minä näin, ja katso: taivaassa oli ovi avoinna ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin 
kuullut ikään kuin pasuunan puhuvan minulle”. Siinä viitataan pasuunajuhlaan.  
 
Sitten siinä puhutaan taivaassa olevasta valtaistuimesta. Pasuunan soiton päivää 
kutsutaan myös salatuksi päiväksi. Sefanja 2:1-4 viitataan myös vaivanaikaan. 
Ilmaus ”ennen kuin” esiintyy kohdassa useita kertoja. Tässä kohdassa ihmisiä 
hälytetään toimimaan ennen kuin onnettomuus tapahtuu: ”Menkää itseenne, 
kootkaa ajatuksenne, te häpeämätön kansa ennen kuin neuvopäätös on synnyttänyt 
ennen kuin teidän päällenne tulee Herran vihan hehku, ennen kuin teidän päällenne 
tulee Herran vihan päivä. Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte hänen 
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oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä; ehkä te saatte suojan Herran 
vihan päivänä. Psalmi 27:5 ”Sillä hän kätkee minut majaansa pahana päivänä. 
Jesaja 26:20 ”Mene kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, 
kunnes viha on ohitse mennyt. Messiaan hääpäivä pasuunansoiton juhlapäivänä;  
 
Raamattu on meidän avioliittosopimuksemme. Jesaja 62:5-7 ”Sillä niin kuin nuori 
mies ottaa neitsyen vaimoksi, niin sinun lapsesi ottavat sinut omaksensa ja niin kuin 
ylkä iloitsee morsiamesta, niin sinun Jumalasi iloitsee sinusta. Messiaan hääjuhla on 
juutalaisten häiden kaltainen. Joel 2:15 puhutaan pasuunaan puhaltamisesta, jae 
16: ---lähteköön ylkä huoneestansa ja morsian kammiostansa . Hebrean sana 
KAMMIO on tässä ”CHUPPAH”  = morsiuskatos. Juutalaisessa hääjuhlassa sulhanen 
sanoo morsiamelleen , että lähtee valmistamaan tälle sijaa. Siitä on Joh. 14:1-4. 
Sulhaselta kysyttiin perinteisesti milloin häät ovat, silloin hän vastaa kysykää 
isältäni, hän tietää. Sulhasen saapuessa hääjuhlaansa kuului aina huuto ”Katso, 
sulhanen tulee!” Puhallettiin myös PASUUNAAN.  Matt. 25:6-7 ”Mutta yösydännä 
kuului huuto: Katso ylkä tulee! Sen jälkeen sulhanen vei morsiamen 
morsiuskammioon. Sitä seurasi juhlapäivällinen kaikille kutsutuille.  
 
Pasuunansoiton juhla on myös Messiaan kruunajaispäivä. Samalla tavalla kuin 
puhallettiin trumpettiin kuninkaan tullessa puhalletaan myös shofareihin kunin-
kaitten Kuninkaan saapuessa. Tuomiolla ja kuningaskunnalla on yhteys. Psalmi 
98:6-9 Tässä sanotaan, että Herra tulee tuomitsemaan maailman. Juutalaisen tavan  
mukaan kuninkaat kruunataan pasuunasoiton juhlan päivänä. Kruunausseremonia 
oli neliosainen. Niistä puhutaan Psalmissa 47. Tätä psalmia lauletaan kun Jeesus 
kruunataan kuninkaitten Kuninkaaksi. Jakeissa 1-4 kaikki taputtavat käsiään kun 
Messias saapuu. Jakeessa 6 kuuluu PASUUNAN ÄÄNI ”Jumala on astunut ylös 
riemuhuudon raikuessa Herran pasuunan pauhatessa”. Hebreaksi sana on TERUA. 
JOM TERUA, pasuunansoiton päivä. 1 Tess. 4:16 sanotaan ”Sillä itse Herra on tuleva 
alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Ps 
47:9  Jeesus istuu valtaistuimelleen. Jakeessa 10 kokoonnutaan yhteen. PS 102:14 
”Nouse ja armahda Siionia, sillä aika on tehdä sille laupeus ja määrähetki on tullut. 
Sana aika on tässä ”moed”, jota käytetään juhlista. Ps 102:16-18 Ensin näemme 
kuinka Herra armahtaa Siionia, ja sitten kuinka Hän rakentaa sen. Milloin Herra alkoi 
rakentaa Siionia? Se tapahtui 1967. Jae 19 ”Tämä kirjoitettakaan tulevalle 
sukupolvelle. Heprean sana tarkoittaa VIIMEISTÄ, LOPULLISTA SUKUPOLVEA (ei 
näy yleisissä käännöksissä näin täsmällisesti).  Mistä tietää, että Herra saapuu 
PASUUNANSOITON juhlassa? KOSKA SANASSA lukee, että Hän saapuu kuin varas 
yöllä!  
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Meidän täytyy katsoa asiayhteyttä ja sitä, keille hän puhuu. Ilm. 3 Hän puhuu 
Sardeen seurakunnalle. Hän sanoo Sardeen seurakunnalle, että se on kuollut  JOS ET 
VALVO, NIIN TULEN LUOKSESI KUIN VARAS YÖLLÄ. Hän tulee kuin varas yöllä 
KUOLLEELLE SEURAKUNNALLE! Heille Hän tulee kuin varas yöllä. 3. Mooseksen 
kirjassa alttarin tuli pidettiin palavana yötä päivää. Jos tuli ei palanut juutalaisten 
alttarilla koko yötä, temppelin johtaja sytytti nukahtaneitten pappien vaatteet 
tuleen. Hän käytti alttarin tulta, jota heidän olisi pitänyt valvoa. Ilm. 3:18 Laodikean 
seurakunnalle sanotaan näin ”….ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä 
alastomuutesi häpeä näkyisi . Ilm. 16:15  ”Katso minä tulen niin kuin varas, autuas 
se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin ettei kulkisi alastomana  eikä hänen 
häpeätänsä nähtäisi. è ELI HÄN TULEE KUIN VARAS YÖLLÄ KUOLLEELLE 
SEURAKUNNALLE! Matt. 25:1-12 puhuu viisaista ja tyhmistä neitsyistä. Viisaat olivat 
valmiina, koska he valvoivat . Tyhmille Herra sanoi Valvokaa siis sillä ette tiedä 
päivää ettekä hetkeä jolloin Ihmisen Poika tulee. Sama löytyy Luukas 12:37-46 . 
Jakeen 46 lopussa sanotaan, että Hän tulee. 1. Tess 5:1-5 pasuunansoiton juhla 
tunnetaan myös pimeyden päivänä. Yhdistimme jo pasuunansoiton päivän 
pimeyden päivään. Jae 4 ”Mutta te veljet, ette ole pimeydessä niin että se päivä 
voisi yllättää teidät niin kuin varas.  
 
Sananlaskujen luku 7 on erityisen profeetallinen. Luku kertoo lopun ajoista. Snl 7:1-
3 ”Poikani, noudata minun sanojani ja kätke mieleesi minun käskyni. Noudata minun 
käskyjäni, niin saat elää, säilytä opetukseni kuin silmäteräsi. Sido ne kiinni sormiisi, 
kirjoita ne sydämesi tauluun.” Jumala haluaa, että otamme Tooran omaksi 
silmäteräksemme. Toora sanan kääntäminen on ongelmallista. Toora merkitsee 
itseasiassa HALLITSEMISTA. Se merkitsee myös OPETTAMISTA. Se tarkoittaa myös 
JOUSELLA AMPUMISTA JA TÄHTÄÄMISTÄ. Sana SYNTI taas merkitsee usein OHI 
AMPUMISTA. Synti tarkoittaa MAALIN OHI AMPUMISTA. TOORA MERKITSEE 
MAALIIN OSUMISTA. Miksi emme tutkisi Jumalan kirjoituksia, joiden avulla osumme 
maaliin? Snl 7:4-10 ”Sano viisaudelle; Sinä olet sisareni, kutsu ymmärrystä 
sukulaiseksi, että varjeltuisit irstaalta naiselta, vieraalta vaimolta. Tuo nainen viittaa 
Ilmestyskirjan PORTTOON, joka sanoillansa liehakoitsee. Hän kulki katua erään 
naisen kulmauk-seen ja asteli hänen majaansa päin päivän illaksi hämärtyessä, yön 
aikana, hämä-rässä.”  TÄMÄ viittaa VAIVANAJAN PIMEYTEEN. ”Ja katso, nainen 
tulee häntä vastaan porton puvussa, kavalalla sydämellä. Jae 14-15 sanoo ”Minun oli 
uhrattava syntiuhri, tänä päivänä olen täyttänyt lupaukseni”. Hän uskonnollinen 
portto. Markus 13:34 Siinä puhutaan Ihmisen Pojasta; ”On niin kuin muille maille 
matkustaneen miehen kun hän jätti talonsa ja antoi sen palvelijoilleen vallan, 
kullekin oman tehtävänsä, käski hän myös ovenvartijan valvoa.” Ihmisen Poika 
lähtee pitkälle matkalle, hän antaa vallan palvelijoilleen. Saman näemme Matteus 
25:14-15 ”Sillä tapahtui niin kuin tapahtui kun mies matkusti muille maille, hän 
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kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa, yhdelle hän antoi 5 leiviskää, 
toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykynsä mukaan ja lähti muille maille. 
Matteus 20:1 ja 11 ”Sillä taivasten valtakunta on perheenisännän kaltainen, joka 
varhain aamulla lähti ulos palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. JESHUA, JEESUS, 
Ihmisen Poika matkusti siis kauas ja antoi erilaisia leivisköitä palvelijoilleen. Kuka oli 
hyvä perheenisäntä? Jeesus on perheenisäntä. Snl 7:18-20 Babylonialainen portto 
sanoo miehelle ”Tule nauttikaamme lemmestä aamuun asti, riemuitkaamme 
rakkaudesta, sillä MIEHENI ei ole kotona, hän meni matkalle kauas. Rahakukkaron 
hän otti mukaansa ja tulee kotiin vasta täydenkuun päiväksi”. Englannin kielisessä 
käännöksessä miehestä puhutaan perheenisäntänä. Näemme tästä, että paholainen 
ja portto tiesivät, että JEESUS tulee takaisin ENNALTA MÄÄRÄTTYNÄ PÄIVÄNÄ. 
Tiedättekö mitä ”edeltämäärätty päivä” on hepreaksi?  Se on juutalaisten  
TÄYDENKUUN JUHLA = LEHTIMAJAJUHLA. Jopa paholainen tietää, että Jumalalla on 
ennaltamäärätyt ajat.   
 
Yhteenveto aloituksesta tähän vaiheeseen: Todella paljon tapahtuu pasuunansoiton 
juhlan aikaan, mutta ne toteutuvat eri vuosina.  
 
JOM KIPPUR, SOVINTOPÄIVÄ profeetallisesti  
 
Kristuksen piti kuolla, ennen kuin hänet haudattiin. Hänet piti haudata, ennen kuin 
Hän nousi kuolleista. Hänen piti nousta kuolleista ennen kuin voitiin viettää 
helluntaita. Asiat toteutuivat siis tietyssä järjestyksessä. Samoin SYYSJUHLAT 
TOTEUTUVAT tietyssä järjestyksessä. Ensin on siis pasuunansoiton juhla. Jonakin 
vuonna VAIVANAIKA alkaa PASUUNANSOITON päivänä. Sitten tulee JOM KIPPUR 
eli SOVITUSPÄIVÄ. Miten sovituspäivä EROAA PÄÄSIÄISESTÄ? Miksi Jeesus ei kuollut 
sovituspäivänä? Mihin sovituspäivää edes tarvitaan koska Jeesus kuoli pääsiäisenä? 
Katsotaan mitä eroa näillä juhlilla on? Pääsiäisenä iso joukko ihmisiä pääsi pois 
Egyptistä. Joukossa oli sekä juutalaisia että muukalaisia.  
 
PÄÄSIÄINEN PUHUU YKSILÖN PELASTUMISESTA. Sovituspäivä ja lehtimajanjuhla 
kertovat kansan lunastuksesta. Jonakin vuonna SOVITUSPÄIVÄNÄ ISRAELIN 
KANSA YMMÄRTÄÄ KUKA MESSIAS ON! Se tapahtuu jonain sovituspäivänä 
vaivanajan alkamisen jälkeen.  3. Ms 16:16-17 Siinä puhutaan Sovituspäivästä. Jae 17 
on tärkein ”Älköön yhtään ihmistä olko ilmestysmajassa kun hän tulee toimittamaan 
sovitusta pyhimmässä. Tämä päättyy siihen, että Aaron toimittaa itsellensä, per-
heellensä ja koko Israelille sovituksen. SOVITUSPÄIVÄ oli ainoastaan ISRAELILLE, EI 
MUILLE KANSOILLE.  2Ms. 19:6 Jumala sanoi Moosekselle, että Hän haluaa Israelin 
olevan pappisvaltakunta,  kuningaskunta ja pyhä kansa. Mitä papit tekevät? He 
toimivat välimiehinä. He rukoilevat kansan puolesta. 1 Ms 10:32 , Siinä puhutaan 
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vedenpaisumuksen jälkeisestä ajasta ”Nämä olivat Nooan poikien heimot 
sukukuntiensa ja kansakuntiensa mukaan ja niistä haarautuivat kansat maan päälle 
vedenpaisumuksen jälkeen. Kansakunnat jaettiin 1000v ennen Mooseksen aikaa. 5 
Ms 32:8 ”Kun Korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, 
silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan. Mutta mutta, Israelin 
kansaa ei vielä ollut, kun hän jakoi kansakunnat, Aabraham tuli vasta 500 v 
myöhemmin. Jo Nooan aikana Jumala päätti, että Jaakobin perhe, yhteensä 70 
henkeä, lähtisi Egyptiin. 1Ms 10 Jumala jakoi maailman 70 kansakuntaan. Jumala 
halusi yhden kansakunnan esirukoilevan muun maailman puolesta, koska Hän 
rakastaa koko maailmaa. JOM KIPPURINA Israelin kansan piti pyytää sovitusta 
itselleen ja viisi päivää myöhemmin koko maailman puolesta. 4 Ms 29:12-13 
kerrotaan, että Lehtimajajuhlan aikana piti uhrata 70 HÄRKÄÄ 70 kansakunnan 
puolesta. Koska israelilaiset olivat pappeja, heidän piti ensin pyytää sovitusta 
itselleen. Sen jälkeen heidän oli pyydettävä sovitusta muille kansakunnille ja uhrata 
70 härkää niiden puolesta. Mutta eikö vihollinen olekin ovela? Se sai ihmiset 
hävittämään juuri sen paikan missä kaikki kansat sovitettiin (temppelin). Jos kansat 
olisivat ymmärtäneet sen, ne olisivat koonneet armeijansa suojelemaan paikkaa. 
VIELÄ TÄNÄKIN PÄIVÄNÄ MUUT KANSAT HALUAVAT TUHOTA ISRAELIN. Kansat, 
jotka haluavat tuhota Israelin eivät ymmärrä, että Jumala on asettanut Israelin 
sinne, koska  Hän haluaa käyttää Israelia  sovitustyön välikappaleena. Matteus 
25:32 Tässä tutussa jakeessa Jeesus erottaa lampaat vuohista. Siinä ei EROTELLA 
YKSILÖITÄ, vaan lampaat ja vuohet ovat KANSOJA.  ”Ja hänen eteensä kootaan 
kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat 
vuohista. Koko luku kertoo sitä, miten kansat kohtelivat Israelia ja Jumala tuomitsee 
ne sen perusteella.  
 
Kuinka moni on huomannut pasuunansoiton juhlan Ilmestyskirjassa? Puhutaanko 
Ilmestyskirjassa pasuunoista? PASUUNOITTEN SOITTO kuuluu läpi koko kirjan. 
Miten löydämme sovituspäivän Ilmestyskirjasta? Ymmärrämme Ilmestyskirjaa 
paremmin kun tunnemme sovituspäivän perinteen. Siksi meidän tarvitsee ymmärtää 
heprealaiselta näkökulmalta mitä taivaassa tapahtuu. Muistatteko, kun Jumala 
pyyysi Moosesta tekemään ilmestysmajan taivaassa olevan mallin mukaan? Toisin 
sanoen taivaassa on joka vuosi sovituspäivä. Maan päällä on vain varjo siitä, mitä 
taivaassa tapahtuu. Vaikka meillä ei ole temppeliä, taivaassa on sellainen ja 
alkuperäiset juhlat jatkuvat siellä yhä. Katsotaan sovituspäivää Ilmestyskirjasta: 
Ilm. 11:18-19 Puhuimme pasuunansoiton juhlasta tuomion päivänä, kuinka kirjat 
avattiin ja sovituspäivänä kirjat suljettiin. Miten usein ylipappi pystyi menemään 
kaikkein pyhimpään? Kerran vuodessa.  ”Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta 
sinun vihasi on tullut ja on tullut aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun 
palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi 
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pelkäävät….Pasuunansoiton juhla näkyy Ilmestyskirjasta ja tästä näkyy myös 
sovituspäivä, jolloin annetaan tuomiot ja jaetaan palkinnot. Ilm. 11:19 ”Ja Jumalan 
temppeli taivaassa aukeni ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään…”  
Liitonarkki näkyi silloin, kun esirippu on auki ja se tarkoittaa sovituspäivää. Ps 
141:2 Daavid sanoo ”Minun rukoukseni olkoon suitsutusuhri…”  Näemme, että 
rukous ja suitsutusuhri kuuluvat yhteen.  3 Ms 16 Se mitä tapahtui maan päällä, 
toteutui samaan aikaan taivaassa, 16:12-14  Aaron ottaa hiilipannun täyteen tulisia 
hiiliä alttarilta. Sen jälkeen hän ottaa käteensä hyvänhajuista suitsuketta.  Hän vie ne 
esiripun sisäpuolelle.  Jae 13 ”Ja hän pankoon suitsukkeen tulen päälle Herran 
eteen, niin että suitsutus pilvenä peittää lain arkin päällä olevan armoistuimen…”  
Jae 14 ”….armoistuimen eteen hän pirskottakoon sormellansa verta seitsemän 
kertaa. Hän hakee hiilipannun täyteen tulisia hiiliä alttarilta. Ilm. 8:1-16 Siinä 
kerrotaan seitsemännestä sinetistä  ja seitsemästä enkelistä, joilla on seitsemän 
pasuunaa. Ilm. 8:3 ”Ja tuli eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen pitäen kultaista 
suitsutusastiaa ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien 
rukouksiin kultaiselle alttarille. Jae 4 ”Ja suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten 
kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen. Ja enkeli otti suitsutusastian ja täytti sen 
alttarin tulella…”Juuri näin sanottiin Mooseksen 3. kirjassa. Kukaan ei saanut 
mennä ilmestysmajaan. Katsotaan 3. Ms 16:17 ”Älköön yhtään ihmistä olko 
ilmestysmajassa kun hän (Aaron) tulee toimittamaan sovitusta pyhimmässä.” Ilm. 
15:4-8 lopussa näkyy sama asia ”eikä kukaan voinut mennä temppeliin ennen kuin 
niiden seitsemän enkelin seitsemän vitsausta oli käynyt käytäntöön.” Kohdissa 
kerrotaan samasta asiasta. Ilm. 15:3 ”He laulavat Mooseksen virttä. Mooseksen virsi 
on peräisen Toorasta. 5 Ms. 31:30 sanat.  Me laulamme Mooseksen virttä 
Jeesuksen palatessa. 5 Ms 32:40-44 Kuvaus kuulostaa samalta kuin Ilmestyskirjassa. 
Jeesus tulee salamoivan miekan kanssa kostamaan.  Ilm. 6:10 Jumalan sanan takia 
surmatut huutavat ”Kuka kostaa veremme?” Ilm. 19:2 ”Sillä totiset ja vanhurskaat 
ovat hänen tuomionsa.” SOVITUSPÄIVÄ on siis TUOMION PÄIVÄ.  5 Ms. 32 Herra 
tulee salamoivan miekan kanssa. Ilm. 19:15-18 kerrotaan, että hänen suustaan 
lähtee terävä miekka. 3 Ms 16:3-4 sanotaan, että ylipappi pukee yllensä valkean 
pellavaihokkaan. Sovituspäivänä kaikki pukeutuvat valkoiseen. Valkoinen asu ei 
kuulunut vain ylipapeille. Nykyäänkin juutalaiset pukeutuvat sovituspäivänä 
valkoisiin. Ilm. 19:13-14 ollaan myös puettuina valkeaan ja puhtaaseen 
pellavavaatteeseen. Se toteutuu sovituspäivänä. 2 Ms 23:16 puhutaan 
leikkuujuhlasta ja korjuujuhlasta. Silloin sato kootaan vainioilta. Se löytyy siis 
toisesta Mooseksen kirjasta. Matteus 13:38-39 ”Pelto on maailma, elonaika on 
maailman loppu. Ja leikkuumiehet ovat enkelit.” Tässä on kyse syysjuhlasta. Miksi 
se on profeetallista Israelille? Ylimmäinen pappi menee kerran vuodessa esiripun 
taakse. Silloin hän kohtaa Jumalan kasvoista kasvoihin. Juhlassa kohdataan Jumala 
kasvoista kasvoihin.  
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Sovituspäivän aikana Jumala OTTAA POIS PEITTEEN ISRAELIN KASVOILTA. Silloin 
kansa näkee Jumalan kasvoista kasvoihin. Hesekielin luku 20 kuvaa tätä.  Jae 35 ”Ja 
minä tuon teidät kansojen erämaahan ja siellä minä käyn oikeutta teidän kanssanne 
kasvoista kasvoihin. Jes. 25:7-7 Jumala sanoo, että peite on KAIKILLA, eikä vain 
juutalaisilla. Jumala sanoo, että hän ottaa pois verhon kaikkien yltä. 1. Kor 13:12 
”Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista 
kasvoihin. Me siis näemme kuin arvoituksen tavoin. Jopa me kristityt näemme vain 
osan. Room. 11:25 ”Israelia on OSAKSI kohdannut paatumus hamaan siihen asti, 
kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut.” ISRAEL ei ole täysin sokea vaan 
pelkästään osittain. Kristitytkin ovat osittain sokeita. Kun toinen osapuoli nöyrtyy, 
toinenkin ryhmä hyötyy. Silloin saadaan koko kuva. Nyt sohimme toisiamme ainoaan 
terveeseen silmään. Room. 11:15 ”Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle 
tullut sovitukseksi, mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta kuin elämä 
kuolleista?”. 
 
Mark Biltz; uskon että kuolleitten ylösnousemus tapahtuu kun Israel tunnistaa 
Messiaansa. Kun Joosef oli Egyptissä, hänen veljensä eivät tunnistaneet häntä. 
Miksi eivät? Hän näytti egyptiläiseltä.  Miksi eivät juutalaiset tunnista Jeesusta 
tänään?  Siksi, että TUOMME ESILLE VIERASMAALAISTA JEESUSTA. Hän ei näytä 
juutalaiselta. Se on ongelmana. Ihmettelemme, mikseivät juutalaiset ymmärrä. He 
eivät ymmärrä, koska emme ole esitelleet oikeaa Jeshuaa. Room. 11:20 Heidän 
epäuskonsa tähden meidät on oksastettu. Heidän epäuskonsa tähden me olemme 
saaneet armon. Sitten sanotaan, että juutalaiset tulevat USKOON KUN OSOITATTE 
HEILLE LAUPEUTTA! Miksi juutalaiset eivät ole uskoneet? Sen tähden, että heille ei 
ole osoitettu LAUPEUTTA! Sitä he kaipaavat meiltä kristityiltä. Olemme 
vuosisatojen aikana vainonneet ja hävittäneet heitä monin tavoin. 
 

LEHTIMAJAJUHLA 
 
Vaivanaika alkaa pasuunansoiton päivänä. Sovituspäivänä jonain vuonna 
israelilaiset huomaavat, että JEESUS ON JUUTALAINEN. Myös monet kristityt 
yllättyvät siitä, että hän on juutalainen. Lehtimajan juhla on ilon aikaa. Jumala 
määräsi kaikkia olemaan iloisia seitsemän päivän ajan. Ei riitoja. Seitsemän päivää 
valittamatta. Kaikki muuttavat asumaan pieniin majoihin. Miksi? Pieniä väliaikaisia 
telttoja, ”sukkot-majoja” voitiin käyttää myös karjatarhoina. 1. Ms. 33:17 sanotaan 
juuri niin. ”Mutta Jaakob lähti Sukkotiin ja rakensi siellä itsellensä majan. Ja 
karjallensa hän teki tarhoja. Siitä sen paikan nimeksi tuli SUKKOT. Siksi juhla 
nimeltään Sukkot-juhla, lehtimajojen juhla tai ilmestysmajojen juhla. 5 Ms. 16:16 
kertoo kuinka juhlaa vietetään. Jumala on aina halunnut asua ihmisten parissa. 
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Ensimmäisenä lehtimajajuhlan päivänä alettiin rakentaa Mooseksen ilmestysmajaa. 
2 Ms. 25:9 Jumala kertoo syyn ilmestysmajan rakentamiselle; HÄN halusi asua 
heidän keskellään. Aina siitä lähtien, kun ihmiset ajettiin ulos paratiisista, Jumala on 
halunnut heihin yhteyttä uudelleen. Sakarja 14 kertoo, että Jeesus palaa Öljymäelle. 
Kaikkien pakanakansojen on tultava Jerusalemiin lehtimajajuhlille. Muuten he 
saavat vitsauksia ja kuivuutta. Tuhatvuotisessa valtakunnassa kun Jeesus on täällä 
vietämme lehtimajanjuhlaa. Jos et sitä tee, kansakunnallesi ei tule sadetta. Jumala 
sanoo VT:ssä , että lehtimajanjuhla on hyvä asia. Meidän on opittava  lehtima-
jajuhlasta. Meidän kehomme on väliaikainen asumus.  2 Kor. 5:1 ”…vaikka tämä 
meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, 
iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty.” 2 Ms 23:16 puhutaan 
leikkuujuhlasta ja korjuujuhlasta. Silloin sato kootaan vainioilta. Se löytyy siis 
toisesta Mooseksen kirjasta. Matteus 13:38-39 ”Pelto on maailma, elonaika on 
maailman loppu. Ja leikkuumiehet ovat enkelit.”Tässä on kyse syysjuhlasta. Miksi se 
on profeetallista Israelille? Ylimmäinen pappi menee kerran vuodessa esiripun 
taakse. Silloin hän kohtaa Jumalan kasvoista kasvoihin. Juhlassa kohdataan Jumala 
kasvoista kasvoihin.  
 
 


