6. Jesus gelinini Tanrı´ya dönmeye çağırıyor
(English Title - Jesus is calling his bride to repentance)
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Rab Jesus, gelininin ve potansiyel gelininin günahlarını bırakıp O´na dönmesine çağırıyor. Jesus´un
O´na sadıkları direkt bu dünyadan cennete alma zamanı geldiğinde, onlar henüz hazır değil. O
onları hazırlamak istiyor. Amerika’nın ekonomisinin durgun oluşunun nedeninin bir kısmı Tanrı’nın
gelinini bu dünyadan geri çekebilmesi içindir ki, Tanrı bu durgunluğa izin verdi. Bütün bunlar
onların düşüncelerini bu dünyadan uzaklaştırıp kendine doğru yönlendirmek içindir.
Bildiğiniz gibi bu ülkede refahı seven çok Hristiyan vardır. Bu Hristiyanlar refah hakkında konuşurlar
ve zenginliğe güvenmeyen Hristiyanların başarılı bir Hristiyan olmadığını kanısındadırlar. Hiçbir şey
hakikatten bu kadar uzakta olamaz, çünkü Yeni Antlaşma’da zenginlik ve para Rab´bin en az değer
verdiği bir şeydi. Eski Antlaşma’da ise Tanrı’nın iyi niyetinin insanlara bir işaretiydi, ama Yeni
Antlaşma’da Rab yeni standart koydu.
Jesus bir kral veya prens olarak dünyaya gelmeyi veya bir prens veya kral hayatı yaşamayı seçmedi.
Kendisi basit ve mütevazı bir hayatı seçti. Dünya işleriyle kökleşmemiş bir hayatı.
O kendisine benzer bir gelini arıyor.
Jesus´un bana verdiği mesaj şöyle…
“Güzel insanlar
grup olarak benim gelinim değil. Alçakgönüllüleri, pişmanları ve dürüstleri arıyorum. Adaletten
ötürü zulüm görenleri, bana benzer insanları arıyorum. Bu benim gelinimin tasviridir. Yana
itilenlere ve alçakgönüllülere büyük ümit hediye etmek istiyorum. Onlar benim güzellerimdir. Onlar
bu dünyada bana en çok benzeyenlerdendir. Söylediğime üzgünüm, ama birçok Hristiyan Babil´in
güzellik kraliçelerine benziyor veya bugünün Hollywood kraliçelerine.”
“Cennetin Hollywood olmadığını söylememden bıktığınızı biliyorum. Bu dünyada ‘harika’ diye
değer verdiğiniz insanların cennetteki insanlarla (ruhlarla) hiçbir benzerlikleri yoktur.”
“Gelinimin ve milletimin günahlarından pişman olup Rab´be geri dönmesine çağırıyorum. Dünya
standartına göre sevimli bir şahsın benim gelinim olamayacağını asla söylemiyorum, ama şahsi
hayatında bana benzeyecek.”
“Çarmıha gerilmiş, reddedilmiş, görmemezlikten gelinmiş ve hor görülmüş. Diğer duygusuz
insanların hor görmesiyle taşıdığı kalbindeki yaralarla. Kalbim böyle insanlardan etkileniyor.
Acılarını sessizce ve onurla taşıyorlar, ama dışardan bu görünmüyor. Bunlar benim küçüklerle,
narinlerle, reddedilenlerle ve dışlanmışlarla birlikte seçkinlerim.”
“Tekrar tekrar söylediğimi biliyorum, ama bundan daha anlamlı ve önemlisi olamaz.”

“Potansiyel gelinde ne aradığımı herkesin bilmesini istiyorum. O bakımlı Hristiyan DEĞİL. Daha
ziyade çok küçükler, yani aşağıdakiler. Onların hepsini, benim tacıma kendilerini layık görmeyenleri
bana getirin. Onlara sessiz bir ümit aşılayın ki, gerçekten bana ait ve layık olsunlar. Onlar benim
gelinlerim. Benim seçkinlerim. Ve hâlâ orada durup işe alınmayı bekleyenler benim için ÇOK
önemli.
“Onlar, önce seçilenler gibi, ayni ödülü alacaklar. Alçakgönüllüler ve sevilmeyenler en başta olmak
üzere.”
Bu Rab Jesus´un gelinine ve kilisesine mesajıdır.

