
Karitsan häät

https://christinprophecy.org/articles/the-marriage-feast-of-the-lamb/ 
B y  Dr. David R. Reagan

Lamplighter March/April 2017

Viime vuosina olen yllättynyt huomatessani, että useat tunnetut Raamatun profetian asiantuntijat, 

joita suuresti arvostan, ovat alkaneet opettaa, että Karitsan hääjuhla, josta kerrotaan jakeissa 

Ilm.19:7-9, pidetään maan päällä Jeesuksen paluun jälkeen -- huolimatta siitä, että tämä 

tapahtuma on selvästi kuvattu pidettäväksi taivaassa ennen Toista Tulemusta.

Asiaan liittyvät kirjoitukset

Heidän väitteensä näyttää perustuvan ensisijaisesti

kohtaan Lk. 22:28-30, jossa Jeesus lupaa uskoville, että

he "saavat  syödä ja juoda minun pöydässäni minun

valtakunnassani ...". Tämä lausuma jättää varmasti sen

vaikutelman, että juhla pidetään sen jälkeen, kun Herra

palaa ja perustaa valtakuntansa tänne maan päälle.

Lisäksi jotkut viittaavat kohtaan Lk. 13:28-30, jossa

Jeesus sanoo, että pelastetut saapuvat jonakin päivänä

"idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, ja he

aterioitsevat Jumalan valtakunnassa.".

He päättävät väitteensä viittaamalla jakeeseen Jes.

25:6, joka koskee tuhatvuotista valtakuntaa ja jossa

Jumala " laittaa kaikille kansoille pidot rasvasta, pidot voimaviinistä, ydinrasvasta, puhtaasta 

voimaviinistä. " -- viitaten Siionin vuoreen Jerusalemissa (Jes. 24:23).
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Yksi vai kaksi juhlaa?

Kuten huomaatte, argumentti sen puolesta, että hääjuhla vietetään täällä maan päällä, on varmasti

perusteltu Raamatulla, mutta uskon, että johtopäätös ei ole oikeutettu. Uskon nimittäin, että 

Raamattu profetoi kahdesta suuresta juhlasta lopunajassa.

Ensimmäinen on Karitsan hääjuhla taivaassa, kun Jeesus juhlii liittoaan morsiamensa, 

seurakunnan, kanssa.

Toinen juhlaillallinen, jota kutsun Siionin pidoiksi, järjestetään täällä maan päällä Jerusalemissa 

Jeesuksen paluun jälkeen. Siihen osallistuvat Vanhan Testamentin pyhät ja Ahdistuksen marttyyrit, 

kuten myös seurakunta-ajan pyhät. Sen tarkoituksena on juhlia Herran paluuta ja Hänen 

tuhatvuotisen valtakuntansa avaamista.

Kuva Karitsan hää-aterialta, joka on otettu tohtori Reagan'in lapsille
tarkoitettusta profetia-kirjasta. Kuvan on tehnyt taiteilija Paula

Lawson.

Kolmas juhla 

On olemassa kolmaskin lopunajan juhla, joka on ennustettu Raamatussa (Ilm. 19:17-18). 

Tämä juhla on sellainen, josta kenenkään ei kannata haaveilla. Se tapahtuu Jeesuksen Toisen 

Tulemuksen yhteydessä, kun Hän palaa tähän maailmaan vuodattamaan Jumalan vihan niille, 



jotka ovat hyljänneet hänen armonsa, rakkautensa ja laupeutensa. Kohdassa sanotaan, että enkeli

huutaa kovalla äänellä kaikkia lintuja ”syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja 

väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaitten ja orjien lihaa, 

sekä pienten että suurten". Tähän juhlaan viitataan nimellä "Jumalan suuri ateria".

Toisin sanoen ne, jotka osallistuvat tähän juhlaan, ovat itse ateria! Tällainen on epäuskoisten 

kauhea kohtalo, kun Jeesus palaa.

Mihin juhliin sinut kutsutaan osallistumaan? Karitsan hääjuhlaan, jossa olet sulhasen, Jeesuksen, 

kunniavieras, vai Jumalan suurelle aterialle, jossa olet itse ruokaa?

Henkilökohtaisesti minulla on kutsu Karitsan hääjuhlaan, koska olen hyväksynyt Jeesuksen 

Herrakseni ja Vapahtajaksenii. Rukoukseni on, että myös jokainen tämän artikkelin lukija uskoisi 

Jeesukseen, että voisi liittyä kanssani suurimpaan juhlaan, mitä maailmankaikkeus koskaan tulee 

todistamaan.
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