
Убакыт келди!  of 1 8

Убакыт келди!


By


Марк Макги




Убакыт келди!  of 2 8



Убакыт келди!  of 3 8

Машаяктын Денесинин ичинде бир сонун нерсе болуп жатат! Ыйык 
Рух биздин жүрөгүбүздү өзгөчө жол менен козгоп жатат, анткени 
Машаяктын кайтып келүү убактысы жакын. Биз Кудайдын Сөзүн 
карап, Кудайдын элин угуп, Рухтун үнүн угуп, убакыттын аз калганын 
билебиз. Бул жерде эмне кылганыбызды бүтүрүүгө кез келди!


Жаңы Келишимди окуп чыгып, Кудайдын экономикасында убакыттын 
маанилүүлүгүн күчтүү сезесиз. Ыйсанын 2000 жыл мурун баштаган 
иши түбөлүккө калбайт. Ал күндөрдүн акыр заманга жакындап 
баратканын билет (Матай 13:30) Жада калса жиндер жазаланган 
убакыттын келерин билишет (Матай 8:29) жана алар атасы 
Шайтандын ишин аткарып жатышат. Машаяктын дүйнөнү соттоо үчүн 
келген белгилери бизди курчап турат, бирок адамдар аларга көзү 
азиз (Матай 16: 3). Жаңылыктар берүүсүн көрүп, гезит окуп, 
Интернеттен сканерлеп, андан кийин Ыйса менен Апостолдор 
айткандай болуп, аягында эмне болорун окугула, ал бизге катуу 
тийди - Анын кайтып келүү мезгили жакындап калды.


Демек, Ыйсанын жолдоочулары бул жөнүндө эмне кылышы керек? 
Кудуреттүү Кудайга кызмат кылуу кандай жаман нерселер болуп 
жатканына нааразы болобу? Бул суроонун жообун баарыбыз эле 
билебиз деп ойлойм. Убакыт келди! Уйкудан ойгонуп, иштөөгө убакыт 
келди.
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"Убакытты билүү менен, уктай турган убак келди; азыр биздин 
куткарылуубуз биринчи ишенип калганга караганда жакыныраак. Түн 
алыс өттү, күн жакындап калды. Андыктан караңгылыктын иштерин 
таштап, жарыктын соотун кийели. Келгиле, күндөгүдөй ачкачылыкта 
жана масчылыкта эмес, адепсиздикте жана кумарчылыкта эмес, 
уруш-талаш жана көрө албастык менен эмес, туура жүрөлү. Бирок 
Мырзабыз Иса Машаякка кийгиле жана дене кумарларынын 
аткарылышына кам көрбөгүлө ». Римдиктер 13: 11-14


Пабылдын "Жана муну жаса" деген сөзүндө "бул" эмне? Бул башка 
адамдарга болгон сүйүү - "Бири-бириңерди сүйүүдөн башка эч кимге 
эч нерсе карыз болбогула, анткени башкасын сүйгөн адам мыйзамды 
аткарган ... Сүйүү кошунасына зыян келтирбейт; ошондуктан сүйүү - 
бул мыйзамдын аткарылышы ». (Римдиктерге 13: 8, 10). Бул биздин 
ойготкучубуз! Биз бири-бирибизди "убактыбызды билип, эми уйкудан 
ойгонууга кез келгенин" жакшы көрүшүбүз керек.


Элчи Пабыл хроностун ордуна грекче кайростун сөзүн "убакыт" деп 
колдонгон. Кайрос "мезгил" дегенди билдирет, ал эми хронос 
белгилүү бир убакыт мейкиндигин (секунд, мүнөт, саат) билдирет. 
Пабыл бутпарастарга карата Кудайдын ырайымы экономикасында 
маанилүү жана стратегиялык мезгил жөнүндө жазып жатат. 
"Жогорку убакыт" деген сөздөр hora ede жана иштөө убактысы кеч 
эмес, азыр келди деген ойду баса белгилейт.
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Эмне кылууга убакыт келди? "Уйкудан ойгон!" Бир саамга ошол 
жөнүндө ойлонуп көр. Пабыл бул катты Ыйса айкаш жыгачта 
өлгөндөн 30 жылдан кийин жазып жатат. Бул башталышы гана - 
дүйнөдөгү христиандардын биринчи мууну - жана Пабыл буга чейин 
Машаяктын Денесине ойгонууну буйруду! Бүгүн дагы деле ошол 
чынбы? Тилекке каршы, андай эмес. Чиркөө АКШда ондогон жылдар 
бою рулда уктап жатат. Биз Иса Машаяк бизге калтырган ишти 
аткарууну унутуп калдык - бул жакыныбызды сүйүү жана эч кандай 
зыян келтирбөө. Бул Ыйсанын жолдоочулары кызматы үчүн 
башкалардын сүйүүсү.

   

Ошентип, биз бул маанилүү нерсени кантип жасайбыз? Бул биздин 
жүрөгүбүздөн башталат. Эгерде биз жакыныбызды чындап сүйсөк, 
анда ал сүйүү бизге аларга кызмат кылууга түрткү берет. Сүйүү бизди 
тизе бүгүп, Кудайдан Кудуреттүү Күчтү издөөгө, Ыйык Китепке 
үйрөнүп, акылмандыкка ээ болууга, чиркөөгө баарлашуу жана өсүү 
үчүн жиберет, андан кийин Ыйсанын жашоосуна муктаж адамдарды 
табыш үчүн. Эгерде биз жакыныбызды сүйбөсөк, анда кимдир бирөө 
"кызмат" деген сөздү айткан сайын бизди түртүп, тартып жиберет.


Министрлик (кызмат) эмне үчүн биз бул жердебиз - ошол себептен 
Кудай бизди түз асманга алып баруунун ордуна, куткарылгандан 
кийин, бизди жерде калтырды, бул биздин чыныгы Үйүбүз - биздин 
чыныгы Өлкөбүз. Кудай өзүнүн элин жер бетинде жашаган учурунда 
адамдарды сүйүү үчүн - Ыйсага жетүү жана окутуу үчүн колдонот. 
Кудай кызматты кооз нерсе деп эсептейт.
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«Анткени жүйүт менен грек тилинин айырмасы жок, анткени бир эле 
Теңир аны чакыргандардын баарына бай. Анткени ким “Теңирдин 
ысымын чакырса, ал куткарылат.” Алар кантип Ага ишенишпейт? 
Алар жөнүндө укпаган адамга кантип ишенишет? Алар кантип 
дааватчысыз угушат? Жөнөтүлбөсө, алар кантип кабар айтышат? 
Жазылгандай: ‘Тынчтык Инжилин жарыялагандардын, жакшы 
нерселерди сүйүнчүлөгөндөрдүн буттары кандай сонун!” (Римдиктер 
10: 12-15)


Эмне үчүн Кудай Тынчтык Инжилин жарыялагандардын “буттары” 
сулуу деп айтат? Биздин буттарыбыз Кудайга сулуу, анткени биз баш 
ийип, барабыз. Ыйса адамдарды алгач Аны ээрчүүгө жана Андан 
«үйрөнүүгө» чакырат.


Андан кийин, Ыйса бизге көрсөткөн сүйүүсүн көрсөтүшүбүз керек 
дейт


башкаларды сүйүү жана алардын рухий муктаждыктарына кызмат 
кылуу.


Бул Машаяктын Денеси үчүн эч кандай чоң сыр эмес - Жаңы 
Келишимдин ар бир бетинде ачык-айкын. Кудай ар дайым өз элин 
башкаларга кызмат кылуу үчүн “жиберген”. Кудай Ибраимге 
(Ыбрайымга) жакшы жерди камсыз кылуу үчүн Урдагы үйүн таштап, 
бөтөн жерге сапар тарткыла деп айткан беле? Жок - Кудай 
Ыбрайымды дүйнөнүн батасы боло турган улуу элдин атасы кылып 
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жиберди. Бардыгы кызмат жөнүндө - башкалардын муктаждыктарын 
канааттандыруу жөнүндө болгон.


Ыйса шакирттерине жашоосу менен эмне кылууну айткан? Ал аларга 
барып, башкаларга кызмат кылгыла деди! Ыйса Пабылга эмне деп 
айткан? Ал Пабылга барып, башкаларга кызмат кыл! Пабылдын 
жашоосу бизге Кудайдын бардык балдарынан эмнени каалаарын - 
Ага жана башкаларга кызмат кылуу үчүн руханий белектерин 
колдонууну көрсөтөт.


Ошентип, сенин жашооңдо эмне болот - отуруп чылап? же барып 
кызмат кыласыңбы? Кудайга жана башкаларга кызмат кылуу ар бир 
адамдын жеке чечими - жашообузда эмне кылышыбыз керектигин 
сиз экөөбүз тандашыбыз керек. Менин эсимде, Израилдин бир улуу 
лидери өлөр алдында бул жөнүндө айткан.


«Эми, Теңирден корккула, Ага чын жүрөктөн жана чындык менен 
кызмат кылгыла, дарыянын аркы өйүзүндө жана Мисирде ата-
бабаларыңар кызмат кылып келген кудайларды жок кылгыла. 
Теңирге кызмат кыл! Эгерде силерге Теңирге кызмат кылуу жаман 
көрүнсө, анда бүгүн өзүңөр тандап алгыла: ата-бабаларыңар 
дарыянын аркы өйүзүндө кызмат кылган кудайларгабы же 
аморлуктардын кудайларына, алардын жериндесиңерби? жашаган. 
Ал эми мен жана менин үйүм, биз Теңирге кызмат кылабыз ». Жашыя 
24: 14-15
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Келгиле, биз дагы бир нерсени тандап алалы - Мырзабызга кызмат 
кылуу жана Ал бизге эмнени тапшырса, ошону аткаруу. Сүйүүнүн 
ыйык ишин бүтүрөлү!
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