
Kaksi tietä ja kaksi kohtaloa, osa 14

AIHE: Karitsan Häät

LUE  Ilm. 19:1-9
1  Sen jälkeen minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden suuren äänen taivaassa sanovan: "Halleluja!
Pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme.
2  Sillä totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa; sillä hän on tuominnut sen suuren porton, joka
turmeli maan haureudellaan, ja on kostanut ja on vaatinut hänen kädestänsä palvelijainsa veren."
3  Ja he sanoivat toistamiseen: "Halleluja!" Ja hänen savunsa nousee aina ja iankaikkisesti.
4  Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta ja neljä olentoa lankesivat maahan ja kumartaen rukoilivat
Jumalaa, joka valtaistuimella istuu, ja sanoivat: "Amen, halleluja!"
5  Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: "Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa,
te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret".
6  Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja
ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias,
on ottanut hallituksen.
7  Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja
hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.
8  Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien
vanhurskautus."
9  Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän
sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat".

Jakeet 1-3: Taivaassa riemuitaan väärän ja luopuneen kristillisyyden tuhoutumisesta, “suuren
porton ” joka edustaa suurta, ekumeenista systeemiä. Tämä järjestelmä oli Rooman johtamana
aiheuttanut tuhansien kristittyjen kuoleman historian eri ajanjaksoina.

Peto, joka ei ainoastaan tehnyt itsestään diktaattoriksi vaan nyt myös Jumalaksi, vaatii
itselleen maan asukkaiden palvontaa yksinoikeudella, ja yrittää tuhota kaiken muun uskon ja uskonnot.
Näistä yksityiskohdista voimme päätellä Karitsan häiden ajankohdan. Se näyttää tapahtuvan 7-
vuotisen ahdistuksen 2. puoliskolla. Voimme kuvitella, että Karitsan häät ovat taivaallinen, riemuisa
kokoontuminen 3½ vuodeksi, jota jäljempänä seuraa 1000 vuoden “kuherruskuukausi” Kristuksen
milleniaanista valtaa maassa, alkaen “Hääaterialla”. (Katso huomautus opetusjakson lopussa)

Jakeet 6-9  Karitsan häiden ilmoittaminen
Kuka on Karitsa?  Jeesus.  Muistamme Johannes Kastajan sanat Joh. 1:29:ssä: “katso,

Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin!”  Näin Johannes, joka julisti Hänen tuloaan, kuvasi
Jeesuksen pelastustehtävää. Jeesus toteutti Hänen tehtävänsä tehokkaasti, ja kärsi kuoleman ristillä
synnin takia. Tässä me näemme tuon saman Kristuksen, ristiinnaulitun, mutta nyt ylösnousseen, joka
istuu taivaallisissa, riemuvoitossa ja kunniassa.

Kuka on morsian?  Se on seurakunta.  Ef 5:25-27
25  Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi
sen edestä,
26  että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,
27  saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä
mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.

“Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä”, ja arvostamme Hänen
uhrautuvaa rakkauttaan uskovien hyväksi. Nyt Hän tulee juhlimaan hääjuhlaa rakkaimpansa kanssa,
jonka Hän osti niin suurella hinnalla.

“että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta.”  PYHITYS tarkoittaa
sitä prosessia,  jossa ihminen erotetaan synnistä, ja se alkaa ennen kääntymystä. Se kuvaa sitä
vaikutusta, joka tapahtuu kuulijassa ja lukijassa, kun Jumalan Henki koskettaa Jumalan Sanalla,
Raamatun sanoilla, ihmisen omaatuntoa. 2 Tess. 2:13-14
13  Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut,
sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa
totuuteen.
14  Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.

Tämä raamatunkohta kuvaa oloa “Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen” joka esittää sen,
mitä kuulijassa tapahtuu, kun hän kuuntelee evankeliumia. Hän saa oppia Jumalan pyhyydestä, ja ottaa
vaarin synnistään ja sitä seuraavista rangaistuksista ja iankaikkisesta tuomiosta. Tämä henkilö alkaa
menettää mieltymystään syntiin, ja alkaa jättää taakse syntisiä tapojaan ja huonoja kavereitaan.



Erottautuminen synnistä ja Jumalan lähestyminen on alkanut. Room. 1:17 lisää, “Sillä siinä Jumalan
vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. . .”  ja tämä osoittaa totuudesta uuden puolen. “uskosta uskoon”
viittaa samaan prosessiin ymmärtää evankeliumin totuudet. Sinä luet uskossa, hyväksyen totuuden ja
alistuen sille, sen sijaan että hylkäisit sen tai kiistelisit siitä Jumalan kanssa. Tämä tapahtuu “uskon
kautta”. Tuo oppiminen tuo sinut ymmärtämisen kohtaan, että sinun tilanteeseesi tuomittuna syntisenä,
ristiinnaulittu Jeesus - uskottuna Herraksi ja Vapahtajaksi - on ainoa pelastus. Jos tuona tärkenä
Jumalan lähestymisesi hetkenä sinä uskot ja hyväksyt Hänet Vapahtajaksesi, silloin olet saanut kokea
tuon "uskoon", joka on evankeliumiin uskomisen kohde; se on oman sielusi pelastus.

Palatessamme Ef. 5:27:ään, voimme lukea “saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna
seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja
nuhteeton”. Tällä ilmaisulla ymmärrämme, että Hän tahtoo muutakin kuin vain pelastustamme
synnistä; Hänen tarkoituksensa on nähdä meidät täydellisinä, jakamassa Hänen kunniaansa taivaassa.

MUTTA, KETKÄ OVAT SEURAKUNTA?
Ensiksi sana niistä, jotka eivät sitä ole. Se ei ole joku kristillinen suuntaus tai maan päällä

olevan inhimillisen organisaation uskonnollinen ryhmä, eikä se myöskään ole tuo suuri
kristikuntajärjestelmä (vastakohtana Islamille, Buddhalaisuudelle jne.)

Vaan, kyllä, "seurakunta" on kaikki ne ihmiset, jotka ovat Herran Jeesuksen Kristuksen aitoja
uskovia - jotka ovat ottaneet Hänet vastaan henkilökohtaisena Vapahtajanaan; kaikki ne, jotka ovat
astuneet "ovesta". Muistelepa tämän opetussarjan päätekstiä: Matt. 7:13-14. Ne, jotka astuvat ovesta
ovat niitä, jotka muodostavat osan seurakunnasta, Kristuksen morsiamesta.

Palataanpa Ilm. 19:8-9 . . . jae 8, “Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja
puhtaaseen.”  (loistavaan valkeuteen). Morsiamen vaatetus on koskematonta hienostuneisuutta,
myötäillen kaikessa Herraa. Tuo hieno liina on "pyhien vanhurskautus”, mikä on tutkittu ja hyväksytty
edeltävällä Kristuksen Tuomioistuimella - aihe jonka olemme jo opiskelleet.

Jae 9, “Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!. ”

Raamatuntutkijat esittävät, että on olemassa ero "Karitsan häiden" ja jälkeenpäin tulevan "Hääaterian"
välillä. Itse häät alkavat taivaassa välittömästi Kristuksen Tuomioistuimen jälkeen (jaksomme 11),
aivan kuten kaaviossamme esitetäänkin. Sitten Kristus palaa maan päälle kunniassaan, ja tuhoaa Pedon
(jakso 15), mikä lopettaa ahdistuksen ajan. Sitten Kristus asettaa Tuhatvuotisen Valtakunnan (jakso
16), ja ehkäpä ensimmäinen tapahtuma tulee olemaan Hääaterian juhliminen, täällä maan päällä. Häissä
tulevat olemaan paikalla voitokas Karitsa loistavan morsiamensa kanssa - seurakunnan - ja monia
kutsuvieraita, "siunattuja", jotka ovat muiden aikakausien uskovia (Vanhan testamentin ja ahdistuksen
ajan) jotka eivät muodosta osaa seurakunnasta. Toisin sanoen, kaikkien aikojen kaikki uskovat ovat
mukana tässä valtavassa juhlassa!

KYSYMYKSET 14    (vastaa liitteenä olevaan kysymysvihkoseen tai erilliselle paperille)
1)  Ilm. 19:1-3:   Kerro joku syy sille, miksi suuret joukot taivaassa riemuitsevat.
2)  Ilm. 19:7-8:   Tässä me näemme kaksi positiivista motiivia riemuitsemiselle: mitkä? A.____ B.____
3)  Ilm. 19:6:      (Joh. 1:29)  Kuka on Karitsa?
4)  Ilm. 19:6:      (Ef. 5:25-27)  Ja mikä on morsian?
5)  Ef. 2:25:        Mistä tiedämme, että Kristus rakastaa seurakuntaa?
6)  Keistä seurakunta, Kristuksen morsian, muodostuu? Tuletko sinä olemaan Karitsan häissä?


