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“... бусад зүйлсийн хажуугаар өдөр бүр миний толгойд юу ирдэг вэ: 
бүх сүм хийдүүдийн төлөө миний гүнзгий санаа тавьдаг.”


APOSTLE PAUL, 2 КОРИНТ 11:28


Надад маш их санаа зовж байна. Ядаж л Бурхан энэ тухай бодохыг 
хүсдэг гэдэгт би итгэдэг. Энэ бол бүх сүм хийдүүдэд, тэр сүмүүд дэх 
Христийн дагалдагчид болон бидний Эзэний бидэнд өгсөн 
даалгаврыг биелүүлэхэд ачаа болдог.


Паулын мэдэрсэн "гүнзгий санаа зоволт" нь грек хэлний μέριμνα 
гэсэн үгнээс гаралтай юм. Энэ нь "бүх зүйлээс тусгаарлагдсан санаа 
зовох, халамжлах, түгшээх" гэсэн утгатай. Энэ бол маш гүнзгий ачаа 
бөгөөд энэ нь таныг ямар нэгэн зүйл дотор чинь урж хаях шиг 
санагддаг. Сүмийн тухай, итгэл нэгтнүүдийнхээ тухай, дэлхий дээр 
төөрсөн хүмүүсийн талаар танд ийм сэтгэгдэл төрж байна уу?


Христэд итгэгчид бидний ачаа үүрэх нь Есүсийг тэнгэрээс дэлхий 
дээр авчирсантай адил ачаа байх ёстой.


“Цаг нь болж, Бурханы хаанчлал ойрхон байна. Наманчилж, сайн 
мэдээнд итгээрэй. ”


ЕСҮСИЙН ХРИСТ, МАРК 1:15
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Сайн мэдээг уншиж, Бурханы мөнхийн Хүү Есүс дэлхий дээр байх 
хугацаандаа маш их төвлөрч байсныг харах болно. Түүнд нэг зорилго 
байсан бөгөөд энэ нь хүн бүрийг Түүнтэй адил болгох эсвэл 
өөрсдийгөө сайн сайхан байлгах явдал биш байв.


Есүс Өөрийнхөө тосгоны синагогийн хүмүүст ачаагаа хуваалцсан 
бөгөөд тэд Түүнийг Түүний хэлсэн зүйлийн төлөө алахыг хүссэн юм.


“Тиймээс тэр өсч торнисон Назардаа ирэв. Тэрээр заншлаараа 
амралтын өдөр синагогт орж, уншихаар бослоо. Түүнд бошиглогч 
Исаиагийн номыг гардуулав. Тэгээд тэр номоо нээгээд, тэр 
бичигдсэн газрыг олов: ‘Их Эзэний Сүнс над дээр байна, учир нь Тэр 
ядууст сайн мэдээг номлохоор намайг тосолсон; Тэрээр сэтгэлээр 
унасан зүрхийг эдгээж, олзлогдогсдод эрх чөлөөг тунхаглаж, сохор 
хүмүүст хараагаа сэргээхийн тулд, дарлагдсан хүмүүсийг эрх 
чөлөөтэй болгохын тулд намайг илгээсэн юм. Их Эзэний хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн жилийг тунхаглах. ”


ЛУК 4: 16-19


Есүс энэ номыг хааж, синагогийн үйлчлэгчид буцааж өгөөд суув. Энэ 
бол Есүсийн багаасаа оролцож байсан синагог гэдгийг санаарай. 
Бүгд түүнийг харж байв. Түүний дараа хэлсэн зүйл энд байна.


"Өнөөдөр энэ Бичээс таны сонсгол дээр биелж байна."
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Хөөх! Исаиагийн зөгнөл тэр синагогт сууж байсан хүмүүсийн яриаг 
сонссоноор биелсэн гэж үү?


Исаиа номынхоо 61-р бүлэгт бичсэн зүйл нь 59 ба 60-р бүлэгт 
Бурханы түүнд хэлсэн зүйлийн хүрээнд байсан юм.


"Гэтэлгэгч Сионд, мөн Иаков дахь гэм нүглээс эргэх хүмүүст ирнэ."


ISAIAH 59:20


“Бос, гэрэлт; Таны гэрэл ирлээ! Их Эзэний алдар суу та нарын дээр 
мандав. Учир нь болгоогтун, харанхуй дэлхийг бүрхэж, гүн харанхуй 
хүмүүсийг бүрхэх болно; Гэхдээ Их Эзэн чиний дээр босч, Түүний 
алдар сууг чам дээр харах болно. Харь үндэстнүүд танай гэрэлд, 
Хаадууд Таны босох гэрэлт гэгээнт ирнэ. ”


ISAIAH 60: 1-3


Исаиа 59, 60, 61 нь зовж шаналж буй Мессиагийн өмнөх нөхцөл 
байдлын үргэлжлэл байсан юм.


“Түүнийг хүмүүс үл тоомсорлож, үгүйсгэдэг, Уй гашуу, уй гашууг 
мэддэг хүн. Мөн бид нүүр царайгаа Түүнээс нуув. Түүнийг үл 
тоомсорлож, бид Түүнийг хүндэлдэггүй байв. Тэр үнэхээр бидний уй 
гашууг үүрч, бидний уй гашууг үүрсэн; Гэсэн хэдий ч бид түүнийг 
шаналж, Бурханд автуулж, зовж шаналж буйг нь үнэлдэг байв. Гэвч 
Тэр бидний зөрчлийн улмаас шархадсан, бидний гэм буруугийн төлөө 
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Тэр хөхөрсөн; Бидний амар тайван байдлын шийтгэл нь Түүн дээр 
байсан бөгөөд Түүний зураасаар бид эдгэрсэн. Бидний хонь шиг бүх 
зүйл төөрөлдсөн; Бид бүгд өөр өөрийнхөөрөө эргэв; Их Эзэн бид 
бүхний гэм бурууг Түүнд үүрэв. ”


ISAIAH 53: 3-6


Есүс өөрийгөө зөгнөгдсөн Израилийн Гэтэлгэгч гэж тунхаглаж байв! 
Амласан Мессиа!


Хүмүүс Түүний хэлсэн үгэнд гайхаж, дараа нь бие биенээсээ “Энэ 
Иосефын хүү биш үү?” Гэж асуув. Есүс хүмүүст хүнд ачаа үүрүүлж, 
Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ хүслийг биелүүлэхэд хүчтэй анхаарч байсан 
тул Исаиагийн Өөртэй холбоотой зөгнөл болон хүмүүсийн нүглийг 
уучлах зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагаасаа нэг сантиметр ч 
ухарсангүй.


"Тэр тэдэнд хэлэхдээ" Та энэ зүйр үгийг Надад заавал хэлэх болно, 
"Эмч, өөрийгөө эдгээ! Капернаум хотод бидний хийсэн бүх зүйлийг 
сонсож байсан шигээ, эх орондоо бас хийгээрэй "гэж хэлээд," 
Мэдээжийн хэрэг, би та нарт хэлье, ямар ч бошиглогчийг өөрийн 
оронд хүлээн зөвшөөрдөггүй. Гэхдээ та нарт үнэнээр хэлье, Елиагийн 
өдрүүдэд гурван жил зургаан сар тэнгэр хаагдаж, бүх газар нутагт 
асар их өлсгөлөн болж байхад олон бэлэвсэн эмэгтэйчүүд Израильд 
байсан. Гэвч Елиаг тэдний хэн нь ч биш, харин Сидон дахь Зарефатад 
бэлэвсэн эмэгтэйд илгээв. Бошиглогч Елишагийн үед олон уяман 
өвчтэй хүмүүс Израильд байсан бөгөөд Сирийн Нааманаас бусад нь 
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тэдний хэн нь ч ариусаагүй байв. "Ийнхүү синагогт байсан бүх хүмүүс 
үүнийг сонсоод уур хилэнгээр дүүрч, босоод Түүнийг түлхэв. хотоос 
гадуур; мөн тэд Түүнийг хадан цохион дээр хаяхын тулд Түүнийг 
өөрсдийн хот байгуулагдсан толгодын хөмсөг уруу чиглүүлэв. Дараа 
нь тэдний дундуур өнгөрч, Тэр замаараа явсан. ”


ЛУК 4


Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ хүслийг биелүүлэхийн тулд бид хүмүүст ижил 
ачаа үүрэх ёстой. Энэ ачаа нь алдагдсан хүмүүст Христийн сайн 
мэдээнд хүрч, шавь бэлдэж байна. Зөвхөн манай хот, муж (муж) 
эсвэл улсад ч биш. Энэ нь "бүх дэлхийн" алдагдсан хүмүүст хүрч 
байна.


"Мөн хаант улсын энэхүү сайн мэдээг бүх үндэстэнд гэрчлэх 
зорилгоор бүх дэлхийд номлох болно, тэгвэл төгсгөл ирнэ."


МАТАЙ 14:24


Есүс Христийн Сайн Мэдээ бол хүмүүсийн мөнх амьдралд хүрэх 
цорын ганц найдвар юм. Тэд яг л бидний нэгэн адил үүнийг олж 
чадахгүй, тиймээс хүртэх эрхгүй. Аврал бол бэлэг боловч хүнд ачаа 
дагалддаг. Тэр ачаа нь бидний нүглийн төлөөс болохын тулд Бурханы 
Хүүг тэнгэрээс дэлхий дээр авчирсан. Энэхүү ачаа нь 1-р зуунд 
Христийн шавь нарыг дэлхий рүү илгээсэн бөгөөд тэд хоёр мянган 
жилийн дараа үргэлжлүүлэн явсаар байна.
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Гэхдээ ...


10/40 цонх


Сайн мэдээг сонсоогүй маш олон хүмүүс, хүмүүсийн бүлгүүд байдаг. 
Хэдэн хүн хэзээ ч сонсож байгаагүй тухай үнэн бол үнэхээр 
гайхалтай юм.


Харамсалтай нь дэлхийн харьцангуй чинээлэг хэсэгт (жишээлбэл, 
АНУ, Канад, Их Британи, Европ) олон Христэд итгэгчид дэлхийн 
харьцангуй ядуу хэсэгт алдагдсан хүмүүст хүрэх талаар маш бага 
бодол, санаа зоволт, цаг хугацаа, мөнгө өгдөггүй явдал юм 
(жишээлбэл, 10 / 40 цонх). Алдагдсан хүнд ачаа үүрдэггүй учраас тэр 
үү? Есүс Христийн сүмд өгсөн даалгаврыг ойлгодог Христэд итгэгчид 
яагаад даалгавраа биелүүлэхэд хүнд дарамт учруулдаггүй вэ?


Дэлхийн хүн амын талаас илүү хувь нь тэр 10/40 цонхонд амьдардаг. 
Дэлхийн тэр хэсэгт амьдардаг хүмүүсийн дийлэнх нь (ойролцоогоор 
90%) Есүс Христийн амь аврах сайн мэдээг сонсоогүй байдаг. 10/40 
цонхонд Ислам, Хиндуизм, Буддын шашин зонхилж байна. Атеист 
коммунизм бол дэлхийн тэр бүс нутагт асар том саад тотгор болж 
байна. Сайн мэдээг номлох нь Христэд итгэгчдийн хувьд дуусаагүй 
даалгавар юм.


Бүх Христэд итгэгчид мэдэрч, үүрэх ёстой ачаа бол бид дуусаагүй 
даалгавартай тулгардаг гэдэгт би итгэдэг. Есүс бидэнд “бүх 
үндэстнийг дагалдагч болгоорой” (Матай 28:19), “дэлхийн эцэс 
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хүртэл” Түүний гэрчүүд болоорой гэж хэлсэн (Үйлс 1: 8). Есүс Өөрийн 
үүргээ гүйцэтгэсэн боловч бид өөрсдийнхөө ажлыг хийхгүй байна. 
Бид ажлаа дуусаагүй байна. Ажил дууссаны дараа бид яаж мэдэх вэ? 
Матай 24-т Есүс шавь нартаа хэлсэнчлэн - "Мөн хаант улсын энэхүү 
сайн мэдээг бүх үндэстэнд гэрчлэхийн тулд бүх дэлхийд номлох 
болно, тэгвэл төгсгөл ирнэ." Тэгэхэд л бид мэдэх болно.


10/40-ийн цонхонд Христээс гаралтай сайн мэдээг номлож байгаа 
төрөлхийн пасторууд болон сайн мэдээг дэлгэрүүлэгчид олон байдаг 
боловч тэдэнд бидний тусламж хэрэгтэй байдаг.


Би юу хийж чадах вэ?


Нэгдүгээрт - арчилгаа. Залбир. Өгөх.


Хоёрдугаарт, дэлхийн тодорхой хэсэгт ачаа үүрэхийг Бурханаас хүс.


Гуравдугаарт, бурхан чамайг хүндэлдэг ертөнцийн пасторууд болон 
сайн мэдээг дэлгэрүүлэгчдийг дэмжихийн тулд сүнслэг бэлгээ 
ашигла.


Дөрөвдүгээрт, Бурханы Хүүдээ бидэнд өгдөг оюун санааны эрх 
чөлөөгөөр хүрэхгүй байх ажилд оролцохыг өөрсдийнхөө хүрээлэлд 
байгаа бусад Христэд итгэгчдийг урь.


Та мөн гэр бүл, найз нөхдөө FaithandSelfDefense.com болон бусад 
онлайн яамнаас нийтлэл унших, хуваалцахад чиглүүлж болно. Бид 
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саяхан бидний өмнө хийж дуусаагүй ажлыг шийдвэрлэсэн "Хийх 
ажил байна" нэртэй шинэ цувралаа эхлүүллээ.


Христийг дагаж, Түүний хүсэл тааллыг хуваалцаж байхад бидний 
залбирал та нартай хамт байдаг.


Судрыг New King James Version® хувилбараас авав. Зохиогчийн эрх 
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