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"... diğer şeylerin yanı sıra, günlük olarak başıma gelenler: tüm 
kiliseler için derin endişem."


APOSTLE PAUL, 2 CORINTHIANS 11:28


Derin bir endişem var - bir yük. En azından Tanrı'nın benim bunu 
düşünmemi istediğine inanıyorum. O kiliselerdeki Mesih takipçileri ve 
Rabbimizin bize bitirmemiz için verdiği görevi tamamlamak "tüm kiliseler" 
için bir yüktür.


Paul'ün hissettiği "derin endişe" Yunanca μέριμνα kelimesinden geliyordu. 
"Bütünden ayrılan bir endişe, ilgi, endişe" anlamına gelir. O kadar derin bir 
yük ki, aslında içinizde bir şey sizi parçalıyormuş gibi hissediyor. Kilise 
hakkında, Hıristiyan kardeşler hakkında, dünyadaki kayıplar hakkında böyle 
hissediyor musunuz?


Hristiyanlar olarak yükümüz, İsa'yı gökten yeryüzüne getiren yükün aynısı 
olmalıdır.


"Zaman doldu ve Tanrı'nın krallığı yakında. Tövbe edin ve müjdeye 
inanın. "


İSA MESİH, MARK 1:15


İncilleri okuduğunuzda, Tanrı'nın ebedi Oğlu İsa'nın yeryüzünde geçirdiği 
süre boyunca son derece odaklandığını göreceksiniz. Tek bir amacı vardı - 
ve bu herkesi O gibi yapmak ya da kendini iyi hissetmek değildi.
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İsa, yükünü kendi köy havrasındaki insanlarla paylaştı ve onlar, O'nun 
dediği için onu öldürmek istediler:


Böylece büyüdüğü Nasıra'ya geldi. Ve geleneği gereği, Şabat Günü 
sinagoga girdi ve okumak için ayağa kalktı. Ve Yeşaya peygamberin 
kitabı verildi. Ve kitabı açtığında, yazıldığı yeri buldu: 'Rab'bin Ruhu 
üzerimde, çünkü müjdeyi fakirlere duyurmak için Beni meshetti; Beni, 
kırık kalbi iyileştirmek için, esirlere hürriyeti ilan etmek ve körleri 
görmek için, mazlumları özgür kılmak için gönderdi. Rab'bin kabul 
edilebilir yılını ilan etmek. "


LUKE 4: 16-19


İsa kitabı kapattı, sinagog görevlisine geri verdi ve oturdu. Bunun İsa'nın 
çocukluktan beri katıldığı sinagog olduğunu unutmayın. Herkes onu 
izliyordu. İşte bundan sonra söylediği şey -


"Bugün bu Kutsal Yazı, duruşmanızda gerçekleşecek."


Whoa! İşaya'nın kehaneti, o sinagogda oturan insanların işitmesinde 
gerçekleşti mi?


İşaya'nın Kitabının 61. Bölümünde yazdıkları, Tanrı'nın O'na 59. ve 60. 
bölümlerde söyledikleri bağlamında yazılmıştır:
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"Kurtarıcı Zion'a ve Yakup'ta günahtan dönenlere gelecek."


ISAIAH 59:20


“Kalk, parla; Işığın geldi! Ve Rab'bin görkemi üzerinize yükseldi. 
Bakın, karanlık yeryüzünü kaplayacak ve derin karanlık insanlar; Ama 
Rab senin üzerinde yükselecek ve O'nun ihtişamı senin üzerinde 
görünecek. Yahudi olmayanlar ışığınıza gelecek ve sizin yükselişinizin 
parlaklığına krallar gelecek. "


ISAIAH 60: 1-3


Yeşaya 59, 60 ve 61, acı çeken Mesih'in önceki bağlamının devamı 
niteliğindedir -


“O, erkekler tarafından küçümsenir ve reddedilir, Kederlerin Adamıdır 
ve kederle tanışır. Ve yüzlerimizi olduğu gibi O'ndan sakladık. O 
küçümsenmişti ve biz O'na saygı duymadık. Şüphesiz O bizim 
kederimize katlandı ve dertlerimizi taşıdı Yine de O'nun acı çektiğini, 
Tanrı tarafından ezildiğini ve acı çektiğini gördük. Ama bizim 
günahlarımızdan dolayı yaralandı, bizim suçlarımız yüzünden 
yaralandı; Barışımızın azabı O'nun üzerindeydi ve O'nun çizgileriyle 
iyileştik. Tüm sevdiğimiz koyunlar yoldan çıktı; Hepimiz kendi yoluna 
döndük; Ve Rab hepimizin kötülüğünü O'na yükledi. "


ISAIAH 53: 3-6
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İsa, İsrail'in peygamberlik edilen Kurtarıcısı olduğunu iddia ediyordu! Vaat 
edilen Mesih!


İnsanlar O'nun söylediklerine hayret ettiler ve birbirlerine sordular, "Bu 
Yusuf'un oğlu değil mi?" İsa'nın insanlar için taşıdığı yük ve Cennetteki 
Babasının isteğini yerine getirmeye yoğun şekilde odaklanması nedeniyle, 
İşaya'nın Kendisiyle ilgili peygamberliğine ve halkın günahların affedilmesi 
için çaresizce ihtiyaç duyduğu iddiasından bir santim bile geri adım atmadı 
-


Onlara dedi ki, 'Bu atasözü bana mutlaka söyleyeceksin,' Doktor, 
kendini iyileştir! Kapernahum'da ne işitmiş olsak da burada, Sizin 
ülkenizde de yapın. ”Sonra,“ Elbette size diyorum ki, kendi ülkesinde 
hiçbir peygamber kabul edilmiyor. Ama size gerçekten söylüyorum, 
İlya'nın cennetin üç yıl altı ay kapalı olduğu ve tüm ülkede büyük bir 
kıtlık olduğu günlerde birçok dul İsrail'deydi; fakat İlyas, Sidon 
bölgesindeki Zerdüşt'e dul bir kadına gönderilmedi. Ve peygamber 
Elişa zamanında İsrail'de pek çok cüzamlı vardı ve Suriyeli Naaman 
dışında hiçbiri temizlenmemişti. '' Bu yüzden sinagogdakiler, bunları 
duyduklarında öfkeyle doldular ve ayağa kalkıp O'nu ittiler. şehrin 
dışında; Onu, uçurumdan aşağı atsınlar diye şehirlerinin kurulduğu 
tepenin alnına götürdüler. Sonra onların arasından geçerek Kendi 
yoluna gitti. "


LUKE 4




Yük  of 7 10

Cennetteki Babamızın iradesini yerine getirmek için insanlar için aynı yüke 
sahip olmamız gerekir. Bu yük, Mesih'in İncili ile kayıp insanlara ulaşmak ve 
öğrenci yetiştirmektir. Sadece şehrimizde, eyaletimizde (ilimizde) veya 
ülkemizde değil. "Tüm dünyada" kayıp insanlara ulaşıyor


"Ve krallığın bu müjdesi tüm uluslara tanık olarak tüm dünyada 
duyurulacak ve sonra son gelecek."


MATTHEW 14:24


İsa Mesih'in İncili, insanların sonsuz yaşam için sahip oldukları tek umuttur. 
Onlar da bizim gibi onu kazanamıyor ve kesinlikle hak etmiyorlar. Kurtuluş 
bir armağandır, ama bir yükü vardır. Bu yük, günahlarımızın bedeli olması 
için Tanrı'nın Oğlu'nu Gökten yeryüzüne getirdi. Bu yük, Mesih'in 
öğrencilerini 1. yüzyılda dünyaya gönderdi ve onlar hala iki bin yıl sonra 
gidiyorlar.


Fakat …


10/40 Penceresi


Müjde'yi işitmemiş pek çok insan ve insan grubu var. Kaç kişinin hiç 
duymadığı hakkındaki gerçek şaşırtıcıdır. Yük hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için lütfen aşağıdaki bağlantıları tıklayın.


Görev İstatistikleri
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Görev İstatistikleri Hakkında


Üzücü gerçek şu ki, dünyanın nispeten zengin bölgelerindeki (örneğin 
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Avrupa) pek çok 
Hristiyan, dünyanın görece fakir bölgelerinde kaybedilenlere ulaşmak için 
çok az düşünce, ilgi, zaman veya para vermesidir (ör. 40 Pencere). 
Kaybedilenler için bir yükleri olmadığı için mi? İsa Mesih'in kilisesine verdiği 
görevi anlayan Hıristiyanlar, bu görevi tamamlama yükünü neden 
hissetmesin?


Dünya nüfusunun yarısından fazlası bu 10/40 Penceresinde yaşıyor. 
Dünyanın o bölgesinde yaşayan insanların büyük çoğunluğu (yaklaşık% 
90'ı) İsa Mesih'in hayat kurtaran İncilini işitmedi. İslam, Hinduizm ve 
Budizm, 10/40 Penceresinde hakim dinlerdir. Ateist Komünizm, dünyanın o 
bölgesinde de büyük bir engeldir. İncil'i vaaz etmek, Hıristiyanlar için 
gerçekten tamamlanmamış bir görevdir.


Tüm Hıristiyanların hissetmesi ve taşıması gereken yük, inanıyorum ki, 
bitmemiş bir görevle karşı karşıyayız. İsa bize "tüm ulusların öğrencileri 
yapmamızı" (Matta 28:19) ve "dünyanın sonuna kadar" O'nun şahitleri 
olmamızı söyledi (Elçilerin İşleri 1: 8). İsa üzerimize düşeni yaptı, ama biz 
kendi görevimizi yapmıyoruz. İşimizi bitirmedik. İşimizin bittiğini nasıl 
bileceğiz? İsa'nın Matta 24'te öğrencilerine söylediği gibi - "Ve krallığın bu 
müjdesi, tüm uluslara bir tanık olarak tüm dünyada duyurulacak ve sonra 
son gelecek." İşte o zaman öğreneceğiz.
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10/40 Penceresinde Mesih'in İncilini vaaz eden yerli doğumlu birçok papaz 
ve müjdeci var, ancak yardımımıza ihtiyaçları var.


Ne yapabilirim?


İlk - Bakım. Dua etmek. Verin.


İkincisi - Tanrı'dan dünyanın belirli bir bölümü için size bir yük vermesini 
isteyin.


Üçüncüsü - Tanrı'nın size yüklediği dünya alanında papazları ve müjdecileri 
desteklemek için manevi armağanlarınızı kullanın.


Dördüncüsü - Tanrı'nın Oğlu'nda bize verdiği ruhsal özgürlükle ulaşılmamış 
olana ulaşmada yer almaya, nüfuz çevrenizdeki diğer Hıristiyanları davet 
edin.


Ayrıca ailenizi ve arkadaşlarınızı FaithandSelfDefense.com ve diğer 
çevrimiçi bakanlıklardaki makaleleri okumaya ve paylaşmaya 
yönlendirebilirsiniz. Kısa bir süre önce, önümüzde bitmemiş görevlere 
değinen Yapılacak İş Var adlı yeni bir diziye başladık.


Dualarımız, Mesih'i takip ederken ve O'nun iradesini paylaşırken sizinle 
birliktedir.
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