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Inihayag ng Diyos ang Kanyang banal na plano para sa ating katubusan sa pamamagitan ng
ugnayan ng tao ng kasal.
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Sinimulan Niya ang Kanyang plano sa kasal nina Adan at Eba sa Halamanan ng Eden, at
tatapusin Niya ang Kanyang plano sa kasal ni Kristo at Kanyang Simbahan sa Tahanan ng Ama
sa langit.

Ginamit ng Diyos ang tipan ng kasal upang ilarawan ang Kanyang "Lumang Pakikipagtipan" na
relasyon sa bansang Israel bilang Kanyang hinirang na tao. Gumagamit ang Diyos ng tipan ng
kasal upang ilarawan ang Kanyang "Bagong Pakikipagtipan" sa Simbahan, ang Nobya ni Kristo.
Habang ang poot ng Diyos ay ibinuhos sa lahat ng tumanggi kay Cristo, at ang mundo ay
pinamumunuan ng Antikristo, ang mga Kristiyano ay tatayo sa harap ng Hukuman ng
Paghuhukom ni Cristo, at pagkatapos ay makakaisa kay Cristo magpakailanman sa Kasal ng
Kordero.

Sa wakas, ang babaing bagong kasal ay babalik sa mundong ito kasama si Cristo, ipagdiriwang
ang ating pagsasama sa Hapunan ng Kasal ng Kordero kasama ang iba pang mga
inanyayahang panauhin, at pagkatapos ay mamuno at maghari kasama ni Cristo sa lupa sa loob
ng 1,000 taon, at sa langit magpakailanman, mundo na walang katapusan.

1. Ang Upuan sa Paghuhukom ni Cristo -
Roma 14: 10-12 - " Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harap ng luklukan ng paghatol ni
Cristo. Sapagka't buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay yuyukod sa akin, at ang
bawat dila ay magtatapat sa Diyos: Ang bawat isa sa atin ay magbibigay ng ulat tungkol sa
kanyang sarili sa Diyos. "

2 Corinto 5:10 - "Sapagka't tayong lahat ay kailangang humarap sa silong ng paghatol ni Cristo,
upang ang bawat isa ay tumanggap ng mga bagay na ginawa sa katawan, alinsunod sa kung
ano ang kanyang nagawa, mabuti man o masama."

Ang kaganapang ito ay walang kinalaman sa aming walang hanggang kaligtasan. Naayos iyon
sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa gawain ni Kristo sa krus, sapagkat sa araw na
iyon, ang ating mga kasalanan ay pinatawad, at natitiyak natin sa langit.
Kapag tumayo tayo sa harap ng Upuan ng Paghuhukom ni Cristo, ang ating mga kaluluwa ay
mailalantad sa harap ng Panginoon, at lahat ng mga kasalanan na hindi natin ipinagtapat at
pagsisihan, o makamit ang tagumpay, ay mailantad at agad na makitungo.

Iyon ay maaaring isang oras ng labis na kahihiyan para sa maraming mga Kristiyano habang
sinusuri ng Panginoon kung paano natin ginamit ang oras ng ating buhay sa mundo, at hindi
lamang ang ating ginawa o hindi ginawa, ngunit ang motibo ng ating mga puso sa paggawa nito
o hindi paggawa nito. . 1 Corinto 3: 12-15

James 1:12 - "Mapalad ang taong nagtitiis sa tukso, sapagkat kapag siya ay naaprubahan,
tatanggapin niya ang korona ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa
Kanya."

Inilalarawan ng Bagong Tipan ang limang magkakaibang mga korona o gantimpalang makalangit
na maaaring matanggap ng mga Kristiyano.

Ang korona ng Victor - 1 Cor. 9: 25-27 - na ibinigay sa mga disiplina sa kanilang sarili na ituon
lamang ang mga bagay na may pinakamataas na walang hanggang halaga.
Ang Korona ng Nagagalak - 1 Tes. 2:19 - na ibinigay sa mga nagdadala ng iba kay Cristo; ito ang
korona na nagwagi ng kaluluwa.

Ang Korona ng Katuwiran - 2 Timoteo 4: 8 - na ibinigay sa mga naghahangad sa langit, at upang
makita ang mukha ni Jesus.

Ang Korona ng Buhay - Apocalipsis 2:10 - na ibinigay sa mga nagpapanatili ng kanilang
pagmamahal kay Cristo kahit na inuusig.
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Ang Korona ng Kaluwalhatian - 1 Pedro 5: 4 - na ibinigay sa mga tapat na pastol, pastor,
matanda, diakono, guro, at manggagawa na sumagot sa panawagang maging mga pinuno ng
espiritu.

Kung paanong ang 24-matanda ay yumuko sa harap ng Panginoon, at sumamba sa Kanya, na
itinatapon ang kanilang mga korona sa harap Niya, sa gayon ay gagawin din natin, sapagkat
makikilala natin na hindi ating gawain para kay Cristo ang nagawa ang anumang walang
hanggang halaga, ngunit sa pamamagitan Niya ng ating gawain.

2. Ang Kasal ng Kordero -
Apocalipsis 19: 7-8 - "Tayo ay magalak at magalak at bigyan Siya ng kaluwalhatian, sapagkat
ang kasal ng Kordero ay dumating, ang Kanyang asawa ay naghanda ng kanyang sarili, at sa
kanya ito ay pinayagan na magbihis ng malinis na lino, malinis at maliwanag, sapagkat ang
pinong lino ay ang matuwid na gawain ng mga banal. "

Pahayag 19: 9 - "Mapalad ang mga tinawag sa hapunan sa kasal ng Kordero!"

Ang Kasal ng Kordero at ang Hapunan ng Kasal ng Kordero ay dalawang magkakaibang
kaganapan na magaganap sa dalawang magkakaibang oras, sa dalawang magkakaibang lugar,
at may kasamang dalawang magkakaibang grupo ng mga tao.
Ang Kasal ng Kordero ay magaganap sa langit, pagkatapos ng Hukuman ng Paghuhukom ni
Cristo, ngunit bago ang pagbabalik ng Panginoon.

Susundan ang seremonya sa apat na yugto ng isang kasal sa mga Hudyo:

Ang pagpapakasal - Pinili tayo ng Diyos Ama kay Cristo bago pa itatag ang
mundo. Juan 15:16
Ang pagtanggap - nang matanggap natin si Jesucristo bilang ating Tagapagligtas, tayo
ay "napakasama" sa Kanya. Ang aming singsing ay ang pananahanan ng Espiritu
Santo, at ang aming kasunduan sa kasal ay nakasulat sa Kanyang Salita. Juan 14: 15-
17

Sa panahong ito, mapanatili nating dalisay ang ating sarili sa pamamagitan
ng pang-araw-araw na paghuhugas ng Salita. Dapat nating ipakita ang ating
buong pagsumite kay Cristo sa pamamagitan ng pagiging belo sa mundo, at
ang mundo ay nagtakip sa atin, at tayo ay magbihis, maghanda, at
naghihintay para sa Kanyang tawag na "lumabas!"

The Building of the Wedding Chamber - Si Jesus ay nagtatayo ng aming silid ng kasal
sa loob ng 2,000 taon. Juan 14: 2-3

Ang kasal -

Sa tuwing "makikipag-isa," binabago natin ang ating tipan sa Panginoon na
maging Kanyang ikakasal.

Sa araw na iyon, aalisin ng Panginoong Jesus ang tabing na tumakip sa
aming paningin sa espiritu, at sa kauna-unahang pagkakataon, makikita natin
ang lahat sa mga mata ni Cristo.
Kung paanong inilaan natin ang ating sarili tulad ng sa Panginoon sa
panahon ng ating mga araw sa mundo, sa gayon ay buong kalaya nating
ilalabas ang ating sarili sa Kanya sa araw na iyon.
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Si Jesus ay magkakalat ng kanyang puting balabal ng katuwiran sa ating mga
balikat, na nangangahulugang tayo ay sasailalim ng Kanyang pag-ibig at pag-
aalaga Niya para sa kawalang-hanggan.

Mula sa puntong iyon, si Cristo ay pag-aari natin, at tayo ay pag-aari Niya,
magpakailanman!

3. Ang Hapunan sa Kasal ng Kordero - Pahayag 19: 9-16 -
Talata 9 - " Mapalad ang mga tinawag sa hapunan sa kasal ng Kordero!"

Bersikulo 11 - "Ngayon ay nakita kong bumukas ang langit, at, narito, isang puting kabayo, at
Siya na nakasakay sa kaniya ay tinawag na Tapat at Totoo, at sa katuwiran ay humahatol siya at
nakikipagbaka."

Talatang 14 - "At ang mga hukbo sa langit, na nakasuot ng mainam na lino, puti at malinis, ay
sinundan Siya sa mga puting kabayo."

Bersikulo 16 - "At sa Kanyang balabal at sa Kanyang hita ay nakasulat ang isang pangalang:
HARI NG MGA HARI AT PANGINOON NG MGA PANGINOON.

Sa pagtatapos ng seremonya ng Kasal ng Kordero, ang susunod na kaganapan ay ang Kapistahan
sa Kasal - ang Hapunan sa Kasal ng Kordero.

Gayunpaman, bago ang maluwalhating pangyayaring iyon, si Cristo ay babalik sa mundo MAY
KANYANG KASAL upang tapusin ang Labanan ng Armagedon at itatag ang Kanyang Kaharian
sa mundo.

Ang Hapunan ng Kasal ng Kordero ay magsisimula ng orasan sa 1,000 taong paghari ni Kristo at
ng Kanyang Iglesya sa mundo.
Ang Apocalipsis 19: 9 - ay tumutukoy sa mga mula sa lahat ng edad na bubuhaying muli sa oras
na iyon - mula kay Adan hanggang kay Juan Bautista - pati na rin ang mga banal sa kapighatian
na namatay, at mabubuhay na muli, o makakaligtas sa mga taon ng paghihirap at upang makita
ang pisikal na pagbabalik ni Kristo.

Ito ang mga "inimbitahang panauhin" na dadalo sa Marriage Feast.
Mateo 8:11 - "Maraming darating mula sa silangan at kanluran, at makaupo sa hapag kasama
nina Abraham, at Isaac, at Jacob, sa kaharian ng langit." Lucas 13: 28-29 , 22: 16-18 , 22: 29-30

Ayon sa Exodo 6: 6-7 , apat na tasa ng alak ang ginamit sa pagkain ng Paskuwa, bawat isa ay
sumasagisag sa magkakaibang aspeto ng paglaya ng kanilang ninuno mula sa Ehipto.

Unang tasa - "Palabasin kita mula sa ilalim ng pasanin ng mga Egipcio.

Pangalawang tasa - "ililigtas kita mula sa pagkaalipin nila."

Pangatlong tasa - " Tutubusin kita ng isang nakaunat na braso at may matitinding
paghuhukom."

Pang-apat na tasa - Dadalhin kita bilang Aking bayan, at ako ang magiging iyong
Diyos. ”

Nang maitatag ni Jesus ang Hapunan ng Panginoon, ginamit Niya ang pangatlong tasa, na
sinasabing, "Hindi ako umiinom ng bunga ng puno ng ubas (ang ika-apat na tasa) hanggang sa
dumating ang kaharian ng Diyos."

Ang kaganapang iyon ay magaganap sa Marriage Supper ng Kordero.
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