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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 2.3.-14. 
Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  Suom. huom.

- Tämänkertaiseen päivitykseeni haluan tehdä jotakin hiukan erilailla useistakin syistä, joista vähäisin ei ole, että nyt on 
ehtoollissunnuntai.
- Salli minun selittää, koska olen varma, että useimmat teistä tietävät, että juutalainen pääsiäinen alkaa maanantai-iltana
huhtikuun 14. päivänä ja loppuu tiistaina huhtikuun 22. päivänä. 
- Syy, että  tämän vuoden pääsiäinen on niin merkittävä, on, että se on myös alku sellaiselle, joka tunnetaan verisen kuun
tetradeina (Blood Moon Tetrads).

- Tarkoitukseni ei ole käyttää aikaa nyt menemällä kaikkiin yksityiskohtiin ottaen huomioon, että teimme sen jo 
profetiapäivityksessämme joulukuun 1. päivänä. 
- Haluan kuitenkin käyttää vähän aikaa ja puhua siitä, kuinka ne ovat esiintyneet juutalaisina juhlapäivinä vain 7 kertaa 
vuoden 1 jKr. jälkeen. 
- Näin, koska joka kerran, kun on ollut verisen kuun tetradi juutalaisina juhlapäivinä, se on merkinnyt merkittävää Israelia 
koskevaa tapahtumaa. 

- Se, mikä minusta on mielenkiintoista, on, että on jo merkittäviä geopoliittisia tapahtumia, jotka ovat tapahtumassa 
tämän vuoden huhtikuun välittömässä läheisyydessä. 
- Ensimmäinen on USA:n takaraja runkosopimukselle kahden valtion ratkaisusta, jossa juutalaiset ja palestiinalaiset 
eläisivät rinnakkain rauhassa ja turvallisuudessa.
- Toinen on kuuden kuukauden aikataulu koskien Syyrian kemiallisia aseita, jonka, riippuen siitä kenelle puhut, muutamat 
näkevät naurettavana. 

- Sitten jos tämä ei ole tarpeeksi paha, niin meillä on väliaikainen ydinsopimus Iranin kanssa, jonka useimmat 
asiantuntijat näkevät korkeintaan vitsinä. 
- Sitten kolme viikkoa pääsiäisen jälkeen paavi on Israelissa ja hänen huhutaan tuohon aikaan saavan Jerusalemin pyhien 
paikkojen valvonnan.  
- Sitten lisää siihen ensimmäinen neljästä verisestä kuusta, joka tapahtuu juutalaisena juhlapäivänä vasta kahdeksannen 
kerran viimeisten kahden vuosituhannen aikana.  

- Kaikki tämä vaatii kysymään, mikä Raamatun kohta tukee tätä verisen kuun ilmiötä merkittävänä lopunajan profetiassa. 
- Itseasiassa on ainakin kolme Raamatun kohtaa, jotka puhuvat suoraan verisistä kuista ja kuinka ne ovat merkki Herran 
pikaisesta paluusta. 
- Kestänet minua vielä hetkisen, kun jaan kanssasi nämä kolme kohtaa harkittavaksesi. Ne eivät ole missään 
tärkeysjärjestyksessä:

Ilm. 12:1  Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään 
seppeleenä kaksitoista tähteä. 

Lk. 21:25-28 ”Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja 
aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat 
järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat 
tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä." 

Apt. 2:17-21 "Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle ja teidän 
poikanne ja tyttärenne ennustavat ja nuorukaisenne näkyjä näkevät ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja 
palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla 
ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin 
Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.”

- Kuinka olkoonkin, antanet minulle anteeksi äkkikäännöksen, kun siirryn nyt yhteiseen ehtoollisjuhlaamme.
- Etupäässä siksi, koska se on muisto viimeiselle aterialle, joka opetuslapsilla oli yhdessä Jeesuksen kanssa, kun he 
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viettivät pääsiäisjuhlaa. 
- Ajattelen näin: ensimmäinen juutalainen Juhla oli sen juhlimista, että kuoleman enkeli ohitti talon, jonka ovessa oli verta.
(Englanniksi: Passover = pääsiäinen, pass over = ohittaa). 

- Toisin sanoen, tahrattoman ja nuhteettoman karitsan veri pelasti heidät ja sellaisina heidät vietiin ulos Egyptin 
orjuudesta. 
- Esikuvallisesti Egypti on kuva maailmasta ja todennäköisesti jo tiedätkin mihin tällä pyrin, mutta meidät myös on viety 
ulos tästä Egyptistä. 
- Älä käsitä minua väärin; en mitenkään ole sanomassa, että tämä pääsiäisjuhla on seurakunnan tempaus, jolloin Jeesus 
vie meidät ulos. 

- Kuitenkin se, mitä olen sanomassa, on, että kaikki juhlat kirjaimellisesti ”osoittavat” ”määrättyyn aikaan,” jolloin Jeesus 
Kristus vielä tulevaisuudessa täyttäisi ne. 
- Totuus on, että ensimmäiset neljä juhlaa toteutuivat Kristuksen ensimmäisessä tulemuksessa ja viides toteutuu 
Kristuksen Morsiamen tempauksessa. 
- Silloin kuudes ja seitsemäs juhla toteutuvat Kristuksen toisessa tulemuksessa ja tuhatvuotisessa hallinnassa Kristuksen 
kanssa.  

- Tämän sanottuani haluaisin osallistuessamme yhdessä ehtoollispöytään, kiinnittää huomiomme kolmeen ensimmäiseen 
juutalaiseen juhlaan. 
- Nimittäin pääsiäiseen, happamattoman leivän juhlaan ja ensihedelmien juhlaan, jotka osoittavat Kristuksen kuolemaan, 
hautaamiseen ja ylösnousemukseen. 
- Ensiksi kuitenkin katsokaamme kahta Raamatun kohtaa, jotka molemmat sattuvat olemaan ensimmäisessä 
Korinttolaiskirjeessä. Sitten katsomme esikuvia.  

1.Kor. 5:6-8  Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan Peratkaa pois vanha 
hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, 
teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden 
ja totuuden happamattomuudessa. 

1.Kor. 15:20-23 Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut 
ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin 
myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen 
tulemuksessaan.

- Ennenkuin osallistumme yhdessä haluaisin käyttää muutaman hetken ja jakaa kanssanne esikuvien merkityksen näissä 
kolmessa juhlassa.

Kalenteri alkaa uudelleen karitsalla Kalenteri alkoi uudelleen karitsalla. 

Karitsa tuodaan taloon 10. päivänä.  Jeesus tulee ratsastaen aasilla 10. päivänä. 

Karitsaa tarkastettiin neljä päivää. Jeesusta koeteltiin neljä päivää.

Karitsan tuli olla virheetön. Jeesus havaittiin viattomaksi ja synnittömäksi. 

Karitsan veri oli ristin muotoinen heidän ovessaan. Jeesus Jumalan Karitsana vuodatti verensä ristillä. 

Karitsan oli tultava kosketukseen tulen/tuomion kanssa. Jeesuksen oli kestettävä ihmiskunnan synnin tuomio. 

Aviv-kuun 10. päivän kulkue Temppeliin. Jeesuksen kulkue Jerusalemiin (Mt. 21:17)

10. päivä aviv-kuuta karitsaa tutkitaan neljän päivän ajan.
(2.Moos. 12:1-11) 

Jeesusta kuulustellaan. Hänen viimeiset neljä päiväänsä. 
(Mt. 22:15-33)

14. aviv-kuuta pääsiäinen alkaa klo 6:00 illalla.  Jeesus aloittaa polkunsa ristille. 

Kolmannella hetkellä karitsat valmistetaan uhrattavaksi klo 
9:00 aamulla.

Jeesus ruoskitaan, valmistetaan ristille. (Mt. 27:28)

9. hetkellä karitsat uhrataan klo 3:00 iltapäivällä. Jeesus uhrataan ristillä. (Mt. 27:48-52)

Karitsa tuli syödä katkerien yrttien kera. Jeesus kesti ristin katkeruuden. 

Karitsan oli oltava ”valmis” aamulla. Jeesus sanoi:  “Se on täytetty,” nyt ylösnousemusaamua 
varten. 

Karitsa pelastaa kuolemasta ”esikoisille.” Jeesus pelastaa ne, jotka ovat ”uudestisyntyneet” ”toisessa 
syntymässä.” 

Karitsasta ei saanut rikkoa luita. Yhtäkään Jeesuksen luuta ei rikottu. 

Leivän oli oltava happamatonta.  Jeesus, elämän leipä, on synnitön. 



Pääsiäisaterialla heillä oli kolme leipää. Kolme leipää edustavat Isää, Poikaa ja Pyhää henkeä. 

Keskellä oleva matzah-leipä sitten murretaan kahtia. Toinen matzah edustaa Jeesuksen ruumista, joka murretaan.

Matzah-leipä on nyt yhden leivän kaksi palaa.  Jeesus oli sekä täysin Jumala että täysin ihminen ja on 
edelleen.

Suurempaa kutsutaan nimellä ”afikomen.” Afikomen on kreikkaa, joka voisi tarkoittaa ”minä tulin.” 

Afikomen kääritään kankaaseen ja kätketään. Jeesus käärittiin hautausliinaan ja kätkettiin hautaan.  

Lapset kilpailevat afikomenin löytämisessä ja saavat 
palkinnon. 

Tule Jeesuksen tykö kuin lapsi ja kilvoittele, saa palkinto. 


