
keskiviikko 15. huhtikuuta 2020

Pääsiäisen profetia toteutui Jeesuksen 1. tulemisessa ja sillä on 
merkitystä Tempausta ja Jeesuksen 2. tulemista ajatellen! 
Tässä suomentamani pastori J.D. Farag'in viime pääsiäissunnuntain profetiapäivitys (tehty YouTuben 
suoratoistolla, livestriimaus), joka on tällä kertaa tavanomaisesta poikkeava, jossa korostetaan 
juutalaisten pääsiäisen profeetallista merkitystä Jeesuksen 1. tulemisessa sekä Hänen kaksiosaisessa 
paluussaan. Pastori Farag teki asianmukaiset taulukot, joissa havainnollistetaan niitä rinnakkaisuuksia, 
joita VT:ssa mainitut Israelin juhlat, Egyptin vitsaukset ja juutalaisten Exodus pitävät sisällään kun niitä 
verrataan esim. Ilmestyskirjan tapahtumiin tulevaisuudessa.

--------------------------

The Passover Prophecy – Exodus 12 – Resurrection Sunday,
April 12th, 2020

http://www.calvarychapelkaneohe.com/index.php?option=com_sermonspeaker&view=serie&Itemid=101

http://www.youtube.com/user/alohabibleprophecy/videos

J D Farag on egyptiläisjordanialainen Havaijin Kaneohe'n Calvary Chapel-
seurakunnan perustajapastori, jolla on ainutlaatuinen arabinäkökulma Lähi-Idän 
tapahtumiin ja terve eskatologia. Hän osaa käyttää internettiä esimerkillisen 
tehokkaasti, kuten ylläolevista linkeistä voi päätellä. Seuraavassa suomennetut 
”notet” Lähi-Idän profetiapäivitykseen 12.4.-20. Ne ovat erinomainen tiivistelmä 
puheesta. Suom. huom.

https://cckministries.com/sermonlibrary?SERIES=00-PRU (nykyään löydät täältä 
uusimmat engl. PDF-notet profetiapäivityksille)

Pastori J.D. selittää, kuinka Jeesus täytti pääsiäisen profetian ensimmäisellä tulemisellaan, ja 
kuinka tärkeää se on Tempaukseen ja Jeesuksen toiseen tulemiseen liittyen.

- Tässä hyvin erilaisessa ylösnousemussunnuntain juhlassa haluan tehdä jotain hieman 
erilaista ja puhua pääsiäisestä (Passover).
- Jos kysyisit minulta, mikä olisi mielestäni yksi kiehtovimmista profetioista koko 
Raamatussa, niin pääsiäinen olisi sellainen.
- Näin siksi, että se on profetia, joka osoittaa Jeesukseen Kristukseen ja toteutui 
Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen kautta.

- Pääsiäinen on ensimmäinen juutalaisten seitsemästä juhlasta, joka hepreaksi ja 

http://nokialainen.blogspot.com/2020/04/paasiaisen-profetia-toteutui-jeesuksen.html
http://nokialainen.blogspot.com/2020/04/paasiaisen-profetia-toteutui-jeesuksen.html
https://cckministries.com/sermonlibrary?SERIES=00-PRU
http://www.youtube.com/user/alohabibleprophecy/videos
http://www.calvarychapelkaneohe.com/index.php?option=com_sermonspeaker&view=serie&Itemid=101
http://3.bp.blogspot.com/-CDtxilrcXP4/Ux-KfuXLp_I/AAAAAAAAEqE/_uLJrdo4MOA/s1600/J.D.+Farag.jpg


arabian äidinkielelläni on sana ”Moad”.
- Moad on mielenkiintoinen sana, joka kantaa mukanaan ajatuksen merkistä, joka 
osoittaa määritettyyn aikaan tai tulevaan sovittuun tapaamiseen.
- Tästä syystä kaikki seitsemän juhlaa osoittavat Jeesukseen Kristukseen, ja että Hän 
täyttää ne sekä ensimmäisessä tulemisessaan että toisessa tulemisessaan.

VIITE JUHLA TÄYTTYMYS

3. Moos. 23:5 Pääsiäinen Ristiinnaulitseminen

3. Moos. 23:6-8 Happamattoman leivän juhla Hautaaminen

3. Moos. 23:9-14 Ensihedelmien juhla Ylösnousemus

3. Moos. 23:15-22 Helluntai Kristillisen kirkon 
(seurakunnan) aika

3. Moos. 23:23-25 Pasuunansoitonjuhla Seurakunnan Tempaus

3. Moos. 23:26-32 Suuri sovituspäivä Toinen tuleminen

3. Moos. 23:33-43 Lehtimajanjuhla Tuhatvuotinen valtakunta ja 
ikuisuus

- On mielenkiintoista huomata, että tämä järjestys on samansuuntainen Ilmestyskirjassa 
esitetyn jumalallisen järjestyksen kanssa, erityisesti Ilm. 1:19.

Ilmestyskirja 1:19 (KR 33/38) – ”Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä 
tämän jälkeen on tapahtuva.”

PYHÄ KIRJA ILMESTYSKIRJAN
LUKU/LUVUT

TAPAHTUMA(T) JUHLA

Mitä olet 
nähnyt... 
(Menneisyys)

1 Jeesus Kristus 
ristiinnaulittu-
haudattu-
ylösnoussut

Pääsiäinen-Happamaton 
leipä-Ensihedelmät

Mikä on nyt... 
(Nykyisyys)

2 ja 3 Kristillisen kirkon 
(seurakunnan) 
historia 
(”Seurakunta” löytyi 
19 kertaa)

Helluntai (Elonkorjuu)

Mitä tapahtuu 
myöhemmin 
(Tulevaisuus)

4 ja 5 Tempaus Pasuunansoitonjuhla

Mitä tapahtuu 
myöhemmin 
(Tulevaisuus)

6 – 19 Ahdistuksen aika 
(seurakuntaa ei 
mainita)

Suuri sovituspäivä

Mitä tapahtuu 
myöhemmin 
(Tulevaisuus)

20 Toinen tuleminen ja 
1000-vuotinen 
valtakunta

Lehtimajanjuhla

Mitä tapahtuu 
myöhemmin 

21 ja 22 Uusi taivas ja uusi 
maa

(Iankaikkisuuden tulevaisuus)



(Tulevaisuus)

- Vien sen askeleen pidemmälle ja ehdotan, että Exoduksessa ja Ahdistuksen ajassa on 
hämmästyttäviä Israelia koskevia profeetallisia rinnakkaisuuksia.

EXODUS ILMESTYSKIRJA

Israel orjuutettuna Israel kärsii

Israel Faraon sortama ja pettämä Israel Antikristuksen, joka hyökkää Israeliin, 
pettämänä

Kaksi edustajaa, Mooses ja Aaron Kaksi säkkipukuista todistajaa, joiden 
uskotaan olevan Mooses & Elia

Israel huutaa Jumalan puoleen ja Hän 
kuulee

Israel huutaa Jumalan puoleen ja Hän 
kuulee

Israel pakenee erämaahan Israel pakenee Petraan

Israel vapautetaan Israel pelastetaan

Vitsaukset laskeutuvat Jumalan tuomiona Viha vuodatetaan Jumalan tuomiona

- Vielä mielenkiintoisempia ovat samankaltaisuudet Egyptiin/maailmaan laskeutuneiden 
vitsausten ja Ilmestyskirjan tuomioiden välillä.

VITSAUS EGYPTI AHDISTUKSEN AIKA

#1 Vedestä tulee verta 2. Moos. 7:20, Psalmi 
105:29

Ilm. 8:8-9; 11:6; 16:3-6

#2 Sammakot 2. Moos. 8:6, Psalmi 
105:30

Ilm. 16:13*

#3 Sääsket tai syöpäläiset 2. Moos. 8:24, Psalmi 
105:31

Ilm. 11:6**

#4 Paarmat 2. Moos. 9:6 Ilm. 11:6***

#5 Ravintolähde (karja) 
tuhottiin

2. Moos. 9:6 Ilm. 8:9****

#6 Paiseet 2. Moos. 9:10 Ilm. 16:2

#7 Rakeet 2. Moos. 9:23, Psalmi 
105:32

Ilm. 8:7; 16:21

#8 Heinäsirkat 2. Moos. 10:13, Psalmi 
105:34

Ilm. 9:3

#9 Pimeys 2. Moos. 10:22, Psalmi 
105:32

Ilm. 8:12; 9:2; 16:10

* Vaikka ei olekaan sammakoiden runsas esiintyminen, tämä on epäilemättä 
samankaltainen vitsaus kuin sammakot Egyptissä.
** Vaikka sääskiä ei mainita erikseen, ne voivat olla kahden todistajan tuomien 
vitsausten joukossa.
*** Kuten sääskiä, paarmoja ei mainita erikseen, mutta uskotaan, että ne voivat olla 
myös vitsausten joukossa.



**** Vaikka ei ole suoraa korrelaatiota, on olemassa samankaltaisuus siinä, että Jumalan
vihollisten ravintolähde tuhotaan.

- Tämä vie meidät kymmenenteen ja viimeiseen vitsaukseen, joka oli 2. Moos. 12 lukuun
kirjattu elintärkeiden esikoispoikien kuolema.
- Erityisesti kun se liittyy pääsiäisen profetioihin, jotka Jumalan ainosyntyinen Poika, 
Jeesus Kristus, on toteuttanut ensimmäisellä tulemisellaan.
- Vielä tarkemmin sanottuna, kun se liittyy ehtoollisjuhlaan, johon haluaisin meidän 
ottavan osaa yhdessä aikamme päättyessä.

- Haluan jakaa kanssanne kaksi ajatusta tästä ylösnousemussunnuntain juhlasta, 
ensinnäkin koskien Israelia ja toiseksi seurakuntaa.
- Israelin suhteen, tämä on ensimmäinen kerta, kun juutalaiset on käsketty jäämään 
koteihinsa pääsiäisenä sen alkuunpanemisen jälkeen.
- Mitä tulee seurakuntaan, se on ensimmäinen kerta elinaikanamme, kun kirkot ovat 
tyhjiä sinä päivänä, jolloin juhlimme tyhjää hautaa.

- Syy, miksi huomautan tästä, on se, että uskon Jumalan, kuten vain Hän voi, käyttävän 
tätä kriisiä saadakseen enemmän ihmisiä puoleensa tänä vuonna.
- Siksi uskon, että meillä on elämämme suurin tilaisuus antaa kaikille vastaus siitä 
toivosta, joka meillä on.
- Nimittäin, hyvä uutinen siitä, että Jeesus ristiinnaulittiin, haudattiin, nousi ylös kuolleista
kolmantena päivänä ja palaa meitä varten jonain päivänä.

1. Kor. 15:1-4 (KR 33/38) – ”Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, 
jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte 
ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen 
teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi 
sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten
mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, 
kirjoitusten mukaan,”

Pelastuksen ABC
- A on sen tunnustamista, että olet syntinen ja tarvitset Vapahtajaa, (Room. 3:10, 23; 
6:23).
- B on sydämen uskoa siihen, että Jeesus on Herra ja Jumala herätti Hänet kuolleista, 
(Room. 10:9-10).
- C on vetoamista Herran nimeen ja tunnustamista suun kautta, että Jeesus Kristus on 
Herra, (Room. 10:9-10, 13).

Luukas 22:14-20 (KR 33/38) – ”Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen 
kanssansa. Ja hän sanoi heille: "Minä olen halajamalla halannut syödä tämän 
pääsiäislampaan teidän kanssanne, ennenkuin minä kärsin; sillä minä sanon teille, etten
minä sitä enää syö, ennenkuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa". Ja hän 
otti maljan, kiitti ja sanoi: "Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Sillä minä sanon teille: 
tästedes minä en juo viinipuun antia, ennenkuin Jumalan valtakunta tulee." Ja hän otti 
leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän 
edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni." Samoin myös maljan, aterian 
jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne 
vuodatetaan.”

Arkisto suomennettuihin J.D. Farag'in profetiapäivityksiin vuosilta 2014-20 löytyy 



osoitteesta: http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html

Lähettänyt Olli-R klo 23.34
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