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Kuhusu Huduma Ya Milenia Ya Tatu
Ilianzishwa mwaka 1997, Huduma ya Milenia Ya Tatu ni shirika lisilo la kujitafutia faida
la Kikristo; hujitolea katika kutoa Elimu ya Biblia, Kwa Dunia, Bila malipo. Katika
kukabiliana na kuongezeka kwa haja ya kimataifa kwa ajili ya sauti, msingi wa Biblia ya
mafunzo ya uongozi wa Kikristo , katika kusambaza seminari mtaala hasa kwa ajili ya
viongozi wa Kikristo ambao hawana wingi wa vifaa vya mafunzo . Kwa kumapenzinga
na kufadhili masomo ya kirafiki, katika lugha 5 (Kiingereza, Kihispania , Kirusi, Kichina
Mandarin na Kiarabu), Milenia Ya Tatu ina maendeleo njia ya gharama nafuu kwa ajili
ya mafunzo ya wachungaji na viongozi wa Kikristo duniani kote. Masomo yote
yaliyoandikwa iliyoundwa na zinazozalishwa katika nyumba, ni sawa katika muundu na
ubora wa zile za Channeli ya Historia ©. Mwaka 2009 kazi ya Milenia ilishinda tunzo
mbili Telly kwa ajili ya utoanji bora wa video katika Matumizi ya michoro na Elimu.
Vifaa vletu huchukua fomu ya DVD , magazeti, Internetvideo , satellite televisheni
maambukizi, na matangazo ya redio na televisheni.
Kwa habari zaidi kuhusu huduma letu na kujifunza jinsi gani unaweza kujihusisha ,
tafadhali tembelea www.thirdmill.org
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I. UTANGULIZI
Mapenzi, umewahi mawazo kuhusu udhuru watu wote na si kufanya jambo la
haki ? Wakati watoto si kufanya kazi zao za nyumbani , au wafanyakazi wala kufanya
kazi zao , au rafiki wala kutimiza njukumu zao , mapenzi, wanasema ? Labda wao
hawakuwa na taarifa za walihitaji , hivyo udhuru wao ni , " sikujua ." Au labda
hawakuwa kuelewa habari waliyokuwa nayo, hivyo wanasema , " sikujua mimi ilitakiwa
kufanya hivyo. "Au labda wao tu kuliko kufanya kitu kibaya , hivyo kukubali, " mimi
sitaki kufanya hivyo. "Naam , ukweli ni kwamba ili kufanya jambo sahihi katika mwisho,
sisi kwa kawaida kufanya mengine mengi mambo njiani. Tuna kupata taarifa sahihi , tuna
kutathmini usahihi, na sisi na kuomba katika njia sahihi.
Hili ni somo kumi katika mfululizo wetu Kufanya Maamuzi ya Biblia. Na sisi
haki somo hili mambo yaliyomo Mtazamo : Uchaguzi Good. Katika somo hili, sisi
kuchunguza jinsi wakristo kufanya maamuzi ya kimaadili , jinsi sisi kwenda juu ya
kuchagua mema . Na sisi makini hasa kwa njia uwezo wetu binafsi na uwezo kuchangia
maamuzi hayo .
Katika masomo haya, tumekuwa kufundisha kwamba hukumu ya kimaadili
inahusisha matumizi ya neno la Mungu na hali na mtu. Na tumekuwa kuonyesha mambo
matatu ya mtindo huu : Neno la Mungu , hali, na mtu .
Wakati sisi mbinu maadili kwa lengo la neno la Mungu , sisi ni kutumia
mtazamo unaozidi kuongezeka. Na wakati sisi makini na mazingira, kama vile ukweli ,
malengo na njia , sisi ni kuajiri mtazamo hali. Hatimaye, wakati sisi makini na watu
wanaohusika katika kufanya maamuzi kimaadili, sisi ni kuangalia mambo kwa mtazamo
wa kuwepo kwake . Kila moja ya mitazamo hivi huchangia katika uchaguzi kimaadili
kwa kutupatia taarifa kuhusu Mungu , juu ya hali yetu, na sisi wenyewe. Na wote ni
karibu yanayohusiana. Katika somo hili, tutaangalia mara nyingine tena katika mtazamo
wa kuwepo kwake , wakati huu kulenga juu ya njia sisi kutumia miili yetu, na binafsi
katika mchakato wa kuchagua kutenda mema.
Binadamu kutumia aina mbalimbali ya uwezo na uwezo wa kufanya maamuzi ya
kimaadili. Katika somo hili , sisi remapenzia kwa uwezo haya kama miili yetu, na
kuwepo kwake . Kuna njia nyingi za kuelezea vyuo haya, lakini sisi muhtasari yao katika
suala la uwezo wa saba na uwezo : uzoefu , mawazo, sababu , dhamiri, hisia, moyo na
mapenzi. Sasa, kuna mpango mkubwa wa mwingiliano kati ya vyuo haya kuwepo kwake
. Wote ni undani yanayohusiana na kutegemeana. Hata hivyo, kila mmoja kazi katika njia
yake mwenyewe, hivyo ni muhimu kuangalia majukumu kuu kila kitivo anacheza katika
maadili.
Katika somo hili, sisi kundi miili yetu, na kuwepo kwake kwa kadiri ya njia kuu
wao kawaida kutusaidia kufanya maamuzi ya kimaadili. Makundi haya ni kiasi fulani
bandia, kwa sababu uwezo wetu wote na uwezo ni katika kazi katika kila hatua njiani.
Lakini pia ni kweli kwamba sisi wanategemea vyuo baadhi ya kufanya kazi fulani , hivyo
mgawanyiko hizi zinaweza kuwa na manufaa kama sisi kufikiri juu ya mchakato wa
kufanya uchaguzi wa kimaadili.
Kama sisi kuchunguza dhana ya kuchagua mema , sisi kuzingatia njia miili yetu,
na kuwepo kwake kazi katika hatua tatu kuu za utoaji wa maamuzi mchakato. Kwanza,
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tutaangalia vyuo kuu sisi kutumia wakati sisi ni kupata ujuzi wa hali ya yetu , sisi
wenyewe na neno la Mungu. Pili, sisi kuzingatia uwezo na uwezo sisi kawaida kutumia
katika kutathmini au kutathmini elimu hii. Na tatu, sisi kuzingatia sisi ndio kutumia
wakati sisi ni kutumia elimu yetu kwa kufanya uchaguzi kimaadili. Hebu tuanze na vyuo
kuu sisi kuajiri wakati sisi ni kupata elimu .
II. KUPATA ELIMU
Sisi kufikiria wawili wa vyuo vya msingi zaidi ambayo ni muhimu kwa kupata
elimu : kwanza, tutaangalia jinsi sisi kutegemea uzoefu. Na pili, tutaangalia njia mawazo
yetu inachangia elimu yetu. Hebu tuanze na namna uzoefu inatusaidia kupata elimu
lazima tuwe na wakati wa kufanya maamuzi ya kimaadili.
Uzoefu
Kama wazi kama inaweza kuonekana, ni muhimu sana kukumbuka katika utafiti
wa maadili kwamba binadamu faida elimu kwa njia ya aina nyingi za uzoefu. Tunajua
watu kwa sababu tuna uzoefu wa walipoona hayo, kuongea nao, na kadhalika. Sisi kujua
nini hisia kujisikia kama kwa sababu tuna uzoefu hofu , upendo, hasira , na kadhalika.
Tunajua kuhusu baadhi ya matukio ya moja kwa moja kwa sababu sisi kuishi kwa njia
yao , kupitia yao nayo. Sisi kujua kuhusu matukio mengine moja kwa moja kwa sababu
sisi kuwa na uzoefu wa kusoma juu yao, au ya kujifunza kuhusu wao kupitia baadhi ya
kati nyingine. Kama sisi kusema ya uzoefu katika somo hili, tutakuwa na haya na aina
nyingine ya uzoefu katika akili.
Kutusaidia muhtasari wa aina hizi mbalimbali ya uzoefu, sisi kufafanua uzoefu
kama ufahamu wa watu , vitu na matukio. Kila uzoefu hutoa elimu ya aina fulani , kama
juu ya Mungu, dunia karibu nasi, au wenyewe. Na maarifa hii inatusaidia kutambua
mema na mabaya.
Kama tunaona uzoefu kwa undani zaidi, tutaangalia katika pande mbili. Kwanza,
sisi kuzingatia mwingiliano yetu ya kimwili au hisia kwa dunia karibu nasi. Na pili, sisi
kushughulikia uzoefu wetu wa kiakili, wale uzoefu tuna katika akili zetu wenyewe. Hebu
tuanze na mwingiliano yetu ya kimwili na dunia karibu nasi.
Kimwili
Mwingiliano yetu ya kimwili na dunia inachukua sehemu kupitia mtazamo wetu
hisia - yetu mbele , kusikia, kunusa, ladha na kugusa. Akili hizi tano kuwakilisha njia ya
msingi ambayo sisi kupata taarifa kuhusu Mungu , watu , vitu, mazingira yetu, na
matukio mengi ya kutokea. Kwa mfano, sisi kujua kuhusu watu wengine kwa sababu sisi
kuwaona, na kuzungumza nao, na kuwagusa. Sisi kujifunza kuhusu matukio kama
tunashuhudia yao, kusoma juu yao, au kusikia taarifa kuhusu wao . Tunajifunza juu ya
utukufu wa Mungu kwa kusoma Neno lake, kuwasikiliza wengine majadiliano juu yake ,
na kuchunguza ukuu wa viumbe wake.
Bila shaka, maandiko wakati mwingine wito makini na upungufu wa akili zetu.
Kwa mfano, katika 2 Wakorintho sura ya 5 mstari wa 7 , Paulo aliandika:
Maana tunaishi kwa imani , si kwa kuona. (2 Wakorintho 5:7 )
Kama Paulo unahitajika hapa , akili zetu ni mdogo katika uwezo wao wa kutupa maarifa
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juu ya hatma ya wokovu wetu. Ndiyo, sisi kutumia mbele ya macho yetu ya kusoma neno
la Mungu , lakini inachukua kitu zaidi kuliko mtazamo hisia kwa sisi kuwa wanaamini
kwamba neno la Mungu ni kweli - inachukua imani , imani katika mambo ambayo ni
zaidi ya uzoefu wa moja kwa moja hisia.
Lakini mbali ya mapungufu hayo, Mungu ametupa akili zetu kama nyenzo
muhimu kwa ajili ya kupata elimu . Matokeo yake, akili zetu huwa na kuwa kuaminika,
anatufundisha mambo kweli kuhusu Mungu, kuundwa kwa karibu nasi, na sisi wenyewe.
Sasa , tunahitaji kuwa na ufahamu kwamba kuanguka binadamu katika dhambi imeathiri
maoni yetu ya hisia. Si tu magonjwa na upungufu nyingine kikomo uwezo wetu wa
kimwili, lakini wakati sisi pia kukutana ndoto . Wakati mwingine tunafikiri kusikia au
kuona au kuhisi kitu ambacho si kweli huko. Lakini kwa ujumla, akili zetu ni za
kuaminika . Fikiria maneno ya Yohana katika 1 Yohana sura ya 1 mstari wa 1 kupitia 3:
Ambayo kwamba tangu mwanzo , ambayo tumesikia , ambayo tumeona kwa
macho yetu , ambayo tumeangalia na mikono yetu kuguswa - hii sisi kutangaza
yahusu Neno la uzima . Maisha alionekana ; sisi tumeona na kushuhudia , na sisi
kutangaza kwa uzima wa milele , uliokuwa kwa Baba na kuonekana kwetu. Sisi
kutangaza kwa nini sisi tumeona na kusikia , ili pia inaweza kuwa na ushirika na
sisi. (1 Yohana 1:1-3)
John alizungumza kwa mbele , kusikia na kugusa hisia kama kuaminika kwamba akampa
na wengine elimu ya kweli kuhusu Yesu. Kwa njia hiyo hiyo , wale ambao kusoma
maneno ya Yohana kutumia hisia zao kwa kutambua maneno ya Yohana, kusikia na
kusoma ushuhuda wake , ili wao pia wanaweza kuwa na ujuzi wa kweli.
Katika njia sawa, Zaburi 34 mstari wa 8 moyo sisi kwa maneno haya:
Ladha na kuona kwamba Bwana ni mwema . (Zaburi 34:8)
Kama Daudi aliwafundisha hapa , ukweli kwamba tuna chakula ni ushahidi kwamba
Mungu ni mwema , ni inatufundisha kwamba anatupenda na hutoa kwa ajili yetu. Na
ingawa hatuwezi kuona Mungu kimwili, ufahamu wetu wa wema wake unaweza mifano
kuwa kama ilivyoelezwa kuona, tangu inatupa elimu juu yake. Hivyo, hisia zetu zote za
ladha na uzoefu wetu wa kula kutupatia elimu ya kweli juu ya Mungu.
Pia ni kupitia hisia zetu kwamba sisi kujifunza kuhusu kanuni Mungu kama wao
ni wazi kupitia maalum na jumla ya ufunuo. Ni kwa njia ya hisia zetu za kimwili kwamba
sisi kujifunza kuhusu ukweli wa mambo mengi , malengo na njia ya hali yetu. Na ni kwa
njia ya akili zetu kwamba sisi kujifunza mengi kuhusu sisi wenyewe. Ndiyo, tunahitaji
kuwa makini na kutumia akili zetu sawa . Na sisi haja ya kutumia maandiko na miili yetu,
na wengine kuthibitisha maarifa sisi kupata kupitia akili zetu. Lakini ni lazima pia
kutambua kwamba akili zetu kwa ujumla kuaminika, aliyopewa na Mungu zana, na
kwamba maarifa sisi kupata njia yao ni muhimu kwa ajili ya maadili ya Kikristo .
Baada ya kuijadili mwingiliano wa kimwili na dunia kama sehemu muhimu ya
uzoefu wetu, sisi ni tayari kusema ya uzoefu wetu wa kiakili, wale uzoefu yanayotokea
katika akili zetu.
Akili
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Akili zetu sisi na kutoa taarifa , lakini mpaka taarifa ambayo inaingia wetu na
taratibu za ndani mawazo, uzoefu wetu hawana kusababisha maarifa . Sasa , kuanzia
mwanzo tunapaswa kukiri kwamba katika historia ya uhusiano kati ya akili mitazamo na
dhana ya akili imekuwa kueleweka katika njia nyingi tofauti. Lakini kwa madhumuni
yetu, sisi kuonyesha uhusiano kwa njia rahisi sana .
Fikiria uzoefu wa kuona ng'ombe . Wakati mimi kuona ng'ombe , jicho langu
inapeleka mfano wa kwa ubongo wangu. Hii ni ya kimwili hisia na uzoefu wa mbele.
Lakini uzoefu wa kujua kwamba mnyama ni ng'ombe ni akili. Macho yangu usimwambie
mawazo yangu kwamba picha ni ng'ombe . Kinyume chake, ni mawazo yangu kwamba
kutafsiri picha kama ng'ombe . Tu wakati mawazo yangu ana uzoefu wa mfano wa
ng'ombe haina mbele yangu kusababisha maarifa .
Katika njia sawa , kila ya uzoefu wetu wa akili ni muhimu kwa kupata elimu .
Binafsi kutafakari, kujichunguza, hisia, kumbukumbu, imaginings , mipango ya
kumenyana baadaye na matatizo, uelewa wa Mungu , hatia ya dhambi hizi ni shughuli
zote za ndani kwamba sisi uzoefu .
Sasa , kama uzoefu yetu ya kimwili, uzoefu wetu wa akili ni walioathirika na
dhambi. Wakati mwingine sisi kufanya makosa katika fikra zetu , au kuamini tumepata
mambo ambayo si kweli kilichotokea . Kwa hiyo, tunahitaji kuwa makini na kuthibitisha
uzoefu wetu na maandiko na miili yetu, na nyingine. Lakini ni lazima pia kutambua
kwamba Roho Mtakatifu anatumia uzoefu wetu wa akili kutufundisha elimu ya kweli.
Wakati sisi kufikiri ya uzoefu wetu wa akili katika njia hii, ni rahisi kuona kwamba
mchakato mzima wa kupata maarifa yanaweza tathmini kutoka katika mtazamo wa
uzoefu wetu wa akili . Kama elimu yetu linatokana na vitabu kusoma, au kutoka
kuchunguza matukio, hatimaye anakaa katika akili zetu. Na kwa sababu hiyo, uzoefu wa
akili ni muhimu kwa ajili ya kupata na usindikaji maarifa .
Kwa uelewa huu wa uzoefu katika akili , tuko tayari kuremapenzia kwa pili
kuwepo kwake Kitivo sisi kutumia kupata elimu , yaani mawazo. Mawazo ni wakati
mwingine mawazo kuwa njia haramu kujiingiza maarifa , kama ni lazima unahusu
uwongo au hata udanganyifu. Lakini kama tutakavyoona, Biblia ina matumizi mengi
mazuri kwa ajili ya mawazo.
Mawazo
Katika somo hili, sisi kutumia neno mawazo tu kwa kutaja uwezo wetu wa
kuunda images akili ya mambo ambayo ni zaidi ya uzoefu wetu. Kwa mtazamo wa
kwanza , inaweza kuonekana geni kwa kufikiria mawazo kama njia ya kupata elimu ya
kimaadili. Lakini kama tutaona , uwezo wetu ubunifu ni muhimu kwa kujifunza na
kufikiria kuhusu Mungu , dunia, na sisi wenyewe.
Sisi kuchunguza dhana ya mawazo kwa njia tatu: ya kwanza, sisi kusema
mawazo kama aina ya ubunifu , la pili, sisi kufikiria njia mawazo inatuwezesha kufikiri
juu ya masomo ambazo zipo katika vipindi tofauti ya muda , na tatu, sisi kuangalia jinsi
mawazo inaruhusu sisi kufikiri juu ya mambo ambayo ni kutengwa na sisi kwa umbali
kimwili. Tutaweza kuanza na wazo kwamba mawazo ni aina ya ubunifu.
Ubunifu
Njia ya kawaida kufikiri juu ya mawazo kama ubunifu ni kuzingatia hatua wasanii
kuchukua wakati kuchora picha . Mara nyingi kuanza kwa kufafanua michoro, na
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kutengeneza picha ya akili ya nini michoro ya kumaliza kuangalia kama. Wakati wao
kuanza kuteka, wao kufikiria matokeo ya kila kiharusi kabla ya kufanya hivyo. Kama
kiharusi mechi kile walichonacho katika akili, ni mara nyingi radhi. Lakini kama haina
mechi ya picha katika akili zao , wanaweza kubadilisha waliyo kuwa inayotolewa.
Utaratibu huu wa kufikiria na uchoraji inaendelea mpaka kazi ni kukamilika.
Katika njia sawa , mawazo ni kushiriki katika kila kitu sisi kufanya au
kumapenzinga. Sisi kutumia mawazo yetu ya kila siku kwa vitendo rahisi ya ubunifu,
kama vile kuamua ni aina gani ya chakula sisi kupika , au hata kuamua nini kusema
katika mazungumzo. Na sisi kutumia mawazo yetu kwa njia nyingi nyingine ubunifu pia.
Wanasayansi kutumia fikra zao kuja na nadharia, na njia ya kupima nadharia zao .
Kutunga kutumia mawazo yao kumapenzinga teknolojia mpya na vifaa.
Wasanifu kutumia fikra zao na kubuni mamapenzingo na madaraja . Na walimu
na wahubiri kutumia fikra zao kama wao kuandika masomo na mahubiri. Kusikiliza
kwenye akaunti ya tukio hili katika aya 2 Samweli sura ya 12 1 hadi 7 :
[ Nathan ] alisema, "Kulikuwa na watu wawili katika mji fulani, moja ya matajiri
na maskini nyingine ... [T] yeye mtu maskini hakuwa na kitu ila moja kidogo mke
kondoo ... Ameziinua , na akakua pamoja naye na watoto wake. Ni pamoja
chakula chake , kunywa kikombe wake na hata kulala katika mikono yake. Ilikuwa
ni kama binti yake ... [T] yeye tajiri ... alichukua mke kondoo ... na tayari kwa
ajili ya [ mgeni yake]. " David kuchomwa moto kwa hasira juu ya mtu na
akamwambia Nathani, " Kama Aishivyo Bwana , mtu ambaye alifanya hivyo
anastahili kufa! "... Kisha Nathan akamwambia Daudi, "Wewe ni mtu! " (2
Samweli 12:1-7 )
Chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu , Nathan kuundwa imaginary kimaadili hali hiyo,
imaginary kesi ya kisheria . Naye akaomba David kuteka hitimisho maadili kutokana na
hali hii imaginary. Mafanikio ya mapambano Nathan ya kutegemewa sana katika uwezo
wake na Daudi kufikiria ubunifu.
Kama mfano huu wa Biblia unaeleza , mawazo inatuwezesha kuunda na kutambua
ruwaza maadili na analogies . Kwa mfano, kama sisi kuangalia njia maandiko , tunaona
mifano mingi maalum ya mambo ambayo Mungu amebariki na kulaaniwa, na sisi pia
kupata mengi kanuni ambazo kwa ujumla kueleza jinsi Mungu huamua nini kubariki na
nini kulaani. Na kuelewa jinsi kanuni hizi kwa ujumla kuhusiana na mifano maalum ni
kwa kiwango fulani suala la mawazo ya ubunifu . Sisi kumapenzinga uhusiano kati ya
kanuni na mifano, na sisi mtihani mahusiano haya kwa kufikiria kukabiliana na mifano - .
Kisha sisi kufikiria njia thabiti kwa kutumia kanuni hiyo katika maisha yetu wenyewe
Bila shaka, kwa mara nyingine tena tunapaswa kukumbuka kwamba uharibifu wa
dhambi inaweza kusababisha kwetu sisi kufikiria kila aina ya makosa, hivyo sisi kuwa na
matumizi ya miili yetu, na nyingine ili kuhakikisha kwamba hitimisho la mawazo yetu
kukubaliana na neno la Mungu. Lakini sisi bado unaweza kuwa na shahada nzuri ya
kujiamini katika mawazo yetu, wakati sisi kutumia kwa makini na sawa , kwa sababu
Roho Mtakatifu alitupa Kitivo hii kama kuaminika chombo kwa ajili ya kutathmini
maarifa ya kimaadili .
Mbali na kutumia mawazo kwa ubunifu, sisi pia unaweza kutumia kutusaidia
kufikiria juu ya mambo ambayo ni kutengwa na sisi kwa wakati , mambo ambayo hayapo
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kwa sasa sisi ni kufikiri juu yao.
Wakati
Fikiria Yesu. Yeye ni tena duniani kufundisha wanafunzi wake kumi na mbili.
Yeye ni tena kufa juu ya msalaba, au kufufuka kutoka wafu, au kupaa mbinguni . Hivyo,
ili kuelewa na kutumia huduma ya Yesu kwa maamuzi yetu kimaadili , tuna kutumia
uwezo wetu wa kufikiria siku za nyuma.
Kwa mfano, Biblia inahitaji sisi kujiingiza malengo mazuri , hasa utukufu wa
Mungu kwa njia ya ushindi wa ufalme wake. Lakini lengo hili ni katika siku zijazo. Tuna
kufikiria yake ili kuizingatia. Na sisi pia kuwa na matumizi ya mawazo yetu kufikiri njia
bora ya kutumia kufikia lengo hili. Kwa kifupi, bila uwezo wetu wa kufikiria siku zijazo,
sisi bila kuwa na uwezo wa kuomba neno la Mungu katika maisha yetu.
Baada ya inaonekana katika mawazo katika suala la ubunifu na wakati , tunapaswa
kuremapenzia kwa njia mawazo inatusaidia kufikiri juu ya mambo ambayo ni kutengwa
na sisi kwa umbali . Tu kama mambo yanaweza kutengwa na sisi kwa wakati , wanaweza
pia kuwa na kutengwa na sisi kwa umbali kimwili.
Mbali
Kwa mfano, wachache sana wa sisi kuwa alitembelea kisiwa cha Malta ambapo
mtume Paulo alikuwa shipwrecked katika safari yake ya Roma. Lakini ukweli ni kwamba
sisi sijawahi kuona kisiwa kwa wenyewe haina maana kwamba hatuwezi kufikiria. Kwa
kweli, kwa kiwango fulani tunaposoma historia ya Biblia ya wakati Paulo juu ya Malta
katika kitabu cha Matendo, hatuwezi kuepuka wakikumbuka yake.
Unaweza kuona, wakati watu na mambo ni hivyo mbali kutoka kwetu kwamba
wao ni zaidi ya aina mbalimbali ya akili zetu , wao si sasa ni sehemu ya uzoefu wetu. Na
kwa sababu wao si sasa ni sehemu ya uzoefu wetu, sisi kutumia mawazo yetu kwa
kufikiri juu yao. Bila shaka , habari sisi kupokea kuhusu mambo haya mbali ni dosari, na
hivyo ni mawazo yetu juu yao. Kwa hiyo, sisi haja ya kutegemea sana juu ya Roho
Mtakatifu kutusaidia kutathmini mawazo yetu kwa mujibu wa neno la Mungu, na
kuioanisha na yetu uwezo nyingine na uwezo . Wakati kutumika vema, mawazo yetu ni
muhimu sana kwa kufikiri kuhusu mambo ambayo ni mbali na sisi .
Fikiria mfano wa mtume Paulo wakati wa moja ya vipindi yake ya kifungo.
Kulingana na Wafilipi sura ya 2 mstari wa 25 na sura ya 4 aya ya 18, wakati kanisa la
Filipi habari kwamba Paulo alikuwa gerezani na katika haja , waliwatuma zawadi ya
fedha kumsaidia na waziri kutunza yake. Hii ni nzuri kimaadili uchaguzi. Ilichukua
akaunti ya ukweli, kuweka lengo Mungu, na kisha kushauriana njia ya kufikia lengo hilo.
Lakini taarifa jinsi sana mchakato huu kutegemewa juu ya mawazo span umbali
kati ya Paulo na Wafilipi pia. Paul hakuwepo na uzoefu Wafilipi , kwa hiyo walitumia
mawazo yao kuelewa ukweli wa hali ya Paulo. Kisha walitumia mawazo yao kwa
kuweka lengo la kubadilisha hali Paulo kuwa katika gereza yake mbali. Hatimaye,
kufikiri njia ambayo kuwawezesha kuziba mbali kati yao na Paulo ili kufikia lengo lao.
Katika kila hatua ya mchakato huu, mawazo kuwezeshwa Wafilipi kufikiri kuhusu
mambo ambayo ilikuwepo katika baadhi ya umbali zaidi ya uzoefu yao ya kimwili.
Kwa sasa, ni lazima kuwa wazi kuwa mchakato wa kupata elimu hutegemea sana
uzoefu na mawazo. Kama sisi ni kuchunguza vipimo maadili ya neno la Mungu , hali
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yetu au hata sisi wenyewe, sisi kwa kawaida kupata elimu yetu kwa njia ya vyuo haya
kuwepo kwake .
Sasa kwa kuwa tuna kuchukuliwa kupata elimu kama hatua katika mchakato wa
kuchagua mema , tuko tayari kuremapenzia kwa kutathmini maarifa , hatua ambayo sisi
kutathmini habari tumepata .
III. KUCHUNGUZA MAARIFA
Sisi kuzungumza juu ya baadhi ya njia tatu hasa vyuo kuwepo kwake misaada
sisi katika kazi yetu ya kutathmini maarifa . Kwanza, sisi kutaja sababu au akili , ambayo
ni kitivo yetu mantiki zaidi. Pili, sisi kushughulikia dhamiri zetu , uwezo wetu wa
kutambua mema na mabaya. Na tatu, sisi kuzingatia hisia zetu kama viashiria angavu ya
mema na mabaya. Hebu tuanze na sababu , Kitivo ambayo sisi ili mawazo yetu kwa njia
ya akili.
Sababu
Kwa bahati mbaya, Wakristo mara nyingi kwenda extremes wakati wanafikiri juu
ya jukumu la sababu katika maadili. Upande mmoja, baadhi ya mila kiteolojia kutoa
sababu kipaumbele zaidi kuliko nyingine yoyote ya yetu vyuo kuwepo kwake .
Wanateolojia hizi wakati mwingine kusema " ubora wa akili, " kama sababu wetu
walikuwa kuaminiwa juu ya yote uwezo nyingine na uwezo . Lakini sisi lazima daima
kumbuka kwamba kwa kutumia sababu sawa , tuna kuajiri kwa amani na miili yetu, na
nyingine. Kwa upande mwingine, baadhi ya mila kwenda kinyume uliokithiri , wakati
mwingine hata kuona sababu kama adui , kama kwa kutumia akili ya binadamu walikuwa
na kupuuza kuongoza binafsi ya Roho Mtakatifu. Lakini ukweli ni kwamba akili zetu
hutoka kwa Mungu, na kwamba Roho Mtakatifu hutusaidia kuitumia sawa . Kwa hiyo,
ina jukumu muhimu katika utoaji wa maamuzi mchakato wetu .
Kwa madhumuni yetu, sababu unaweza kuelezwa kama uwezo wa kufanya
inferences mantiki na kuhukumu mantiki msimamo. Katika mazingira Mkristo , hoja haki
ni uwezo wa kufikiri katika njia madhubuti na utaratibu, na kufanya maamuzi kwamba
kulingana na mifumo ya Biblia ya mawazo.
Sababu anakuja katika kucheza katika maeneo mengi ya utafiti wa maadili ya
Kikristo . Lakini katika hatua hii katika somo letu , sisi ni wengi nia ya jinsi
unatuwezesha kufanya maana ya hali yetu, kwa kutusaidia kuelewa ukweli wa mambo,
na kwa kuwezesha sisi kulinganisha mambo haya na kanuni wazi katika neno la Mungu.
Kama sisi tumeona tayari, katika ngazi ya msingi, hata elimu sisi kupata njia ya uzoefu
wetu hisia inahitaji kipimo cha hoja . Kila wakati data hisia ni kusindika kiakili, sisi ni
utumiaji sababu kwa kiwango fulani.
Fikiria mara moja zaidi juu ya njia macho yetu inapeleka mfano wa ng'ombe na
ubongo wetu. Ubongo wetu kumbukumbu picha, lakini ni sababu yetu kwamba
inatambua picha kama ng'ombe . Sisi kutathmini sifa inayoonekana ya picha,
kulinganisha picha ya elimu zetu zilizopo, na kuamua kwamba picha ni ng'ombe . Ngazi
hii ya msingi ya elimu inahusisha sababu .
Na katika ngazi ya ngumu zaidi, sababu vibali sisi kulinganisha ukweli tofauti
kwa kila mmoja zaidi sana kuamua mahusiano yao mantiki.
Kwa mfano, hebu fikiria mfano rahisi sana ya hoja kuhusu mambo mawili . Kwa
upande mmoja, sisi kuwa na taarifa "David ni mgonjwa." Na kwa upande mwingine ,
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tuna taarifa " Mungu anaweza kuponya wagonjwa. " Kauli ya kwanza asema ukweli wa
Daudi afya maskini , na kauli ya pili asema ukweli wa uwezo wa Mungu .
Sababu inatuambia kwamba ugonjwa wa Daudi ni mfano maalum ya jamii zaidi
ya jumla ya ugonjwa . Labda yeye ana homa , au baridi , au pneumonia . Chochote ni , ni
pamoja na katika jamii pana ya magonjwa kwamba Mungu anaweza kupona. Hii
inaruhusu sisi hitimisho kwamba ni kumaanisha lakini si alisema katika ukweli awali :
Mungu anaweza kuponya Daudi.
Wakati sisi ni changamoto kwa kufanya maamuzi ya Biblia, sisi lazima kuomba
mawazo sawa na ukweli wa hali yetu, kuamua jinsi ya kuhusiana na mtu mwingine.
Sababu pia inatusaidia kuhusiana kauli ya ukweli kauli ya wajibu. Katika mchakato huu
sisi kulinganisha ukweli wa hali yetu na mahitaji ya kanuni ya Mungu. Fikiria kauli
"David ni wagonjwa" na "Tunapaswa kuwaombea wagonjwa. " "David ni mgonjwa "
bado ni taarifa ya kweli, lakini "Tunapaswa kuomba kwa ajili ya wagonjwa" ni kauli ya
wajibu. Inatuambia yale ambayo Mungu anataka sisi . Wakati sisi kutumia hoja maadili
kutathmini kauli hizi, tunaweza hupata maalum kimaadili hitimisho: Tunapaswa kuomba
kwa ajili Daudi.
Bila shaka, kuna njia nyingine nyingi tunapaswa kujiuliza katika maadili. Sisi
kutumia sababu wakati sisi wanasema kutoka mdogo zaidi, kama Yesu alivyofanya
wakati yeye alifundisha kwamba tangu Mungu feeds ndege , ambayo thamani kidogo ,
naye pia kulisha watu wake, ambao wana thamani kubwa . Sisi pia kutumia sababu
tunapozungumza kuhusu matukio ambayo ni masharti , kama vile wakati Mungu
mafuriko duniani katika siku za Nuhu kwa sababu vitendo dhambi ya binadamu alikutana
masharti muhimu kwa ajili ya uharibifu wake. Orodha inaweza kwenda juu na juu.
Cha kusikitisha , wakati mwingine Wakristo wanaamini kwamba Biblia
inatufundisha si kutumia sababu katika maadili. Wanafikiri kwamba kwa namna fulani
sisi ni kuzima uwezo wetu mantiki wakati sisi kumtii Mungu. Lakini hakuna kitu inaweza
kuwa zaidi kutoka katika ukweli . Kitabu anatumia sababu wakati wote, na mara kwa
mara wito kwa sisi kufanya hivyo. Ni mara kwa mara inatoa hoja mantiki maadili. Na
kwa sababu Biblia ni dosari , mantiki yake ni mfano kamili kwa maadili yetu wenyewe
hoja .
Bila shaka, sisi daima haja ya kukumbuka kwamba dhambi uharibifu ushawishi
ina hata kufikiwa uwezo wetu wa kufikiri . Matokeo yake, sababu ya kuanguka binadamu
hawezi kuwa kama kamili kama hoja tunaona katika maandiko. Hivyo, ili kupata ujasiri ,
tunapaswa kuthibitisha maneno yetu na miili yetu, na mwingine, na watu wengine, na
hasa kwa neno la Mungu. Aidha, kama tulivyosema katika mwanzo wa sehemu hii, sisi
lazima kutegemea nguvu na kupokea uwepo uwepo wa Roho Mtakatifu kukamilisha hili
katika njia ambayo kumpendeza Mungu. Wakati sisi kutumia sababu katika njia hizi , ni
muhimu sana chombo kwa ajili ya kutathmini maarifa tuna alipewa .
Kwa uelewa huu wa sababu katika akili , tuko tayari kujadili njia dhamiri zetu
inatuwezesha kupima maarifa maadili yetu. Jinsi gani dhamiri ya mwanadamu kutusaidia
kutathmini habari sisi kupata ?
Dhamiri
Kwa madhumuni letu katika somo hili , sisi kufafanua dhamiri zetu kama uwezo
wetu aliyopewa na Mungu kupambanua mema na mabaya . Ni akili ya imani ya kuwa
mawazo yetu, maneno na matendo ni ama kupendeza au kumkashifu Mungu . Kusikiliza
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kwa njia ya 2 Wakorintho sura ya 1 mstari wa 12 inaonyesha kujitegemea Paulo katika
dhamiri yake :
Dhamiri zetu alionyesha kwamba tulienenda katika dunia , na hasa katika
uhusiano wetu na wewe, katika utakatifu na usafi kwamba ni kutoka kwa Mungu.
(2 Wakorintho 1:12)
Paulo na Timotheo walikuwa wanaamini kwamba walikuwa na tabia katika njia ambayo
Mungu kupitishwa. Dhamiri zao kupitishwa matendo yao. Katika kesi hiyo, dhamiri yao
akawapa uthibitisho kweli kwamba tabia yao ilikuwa kumpendeza Mungu .
Katika kesi nyingine, wakati tumefanya dhambi, dhamiri yetu inaweza sawa
lawama juu yetu kama na hatia na kuhimiza sisi kutubu. Kwa mfano, wakati kwa dhambi
Mfalme Daudi alichukua sensa ya mapigano watu wake , dhamiri yake hatia matendo
yake na akamtaka ili kutubu. Kusikiliza na rekodi ya hii katika 2 Samweli sura ya 24
mstari wa 10 :
Daudi alikuwa dhamiri mkubwa baada ya yeye alikuwa kuhesabiwa watu
mapigano, na alisema Bwana, " Nimekosa sana katika nini nimefanya . Sasa , ee
Bwana, nawasihi , kuondoa hatia ya mtumishi wenu. Nina kufanya jambo wajinga
sana . " (2 Samweli 24:10)
Hapa neno dhamiri kutafsiriwa ni Law , ambayo maana yake halisi " moyo ." Lakini
katika kesi hii neno "moyo" inahusu dhana ya dhamiri , uwezo wa Daudi kupambanua
kati ya mema na mabaya.
Kwa maana hii, dhamiri inatuwezesha kupima maarifa sisi yachuma, na
kuhukumu dhidi ya kiwango cha neno la Mungu. Ni kuidhinisha yetu wakati sisi
tunaamini kuwa sisi ni kufanya kazi kulingana na neno la Mungu , na inalaani yetu
wakati sisi tunaamini kuwa sisi ni kukiuka neno la Mungu.
Kama yetu yote uwezo nyingine kuwepo kwake na uwezo , dhamiri yetu
imekuwa kupotoshwa na dhambi. Kwa hiyo, ni wajibu wa kufanya makosa mara kwa
mara . Ni hapotei kwa kuidhinisha kitu ambacho ni kweli dhambi , au kwa kukemea kitu
ambacho ni kweli nzuri. Katika kesi , matokeo yake ni kwamba sisi kutoelewa mapenzi
ya Mungu na sisi kufanya. Kwa mfano, kusikiliza mafundisho ya Paulo katika 1
Wakorintho sura ya 8 mistari 8 hadi 11 :
Chakula haina kuleta sisi karibu na Mungu ; sisi ni hakuna mbaya kama sisi si
kula, na hakuna bora kama sisi kufanya. Kuwa makini, hata hivyo, kwamba zoezi
la uhuru wako hana kuwa kikwazo kwa dhaifu. Kwa kuwa mtu yeyote kwa
dhamiri dhaifu anaona wewe ... kula katika hekalu la sanamu, mapenzi si yeye
hatatiwa moyo wa kula nini imekuwa sadaka kwa sanamu? Hivyo hii ndugu
dhaifu ... ni kuharibiwa na maarifa yako. (1 Wakorintho 8:8-11 )
Paulo alifundisha kwamba ilikuwa kukubalika kwa ajili ya waumini na nguvu, pamoja na
habari dhamiri kula chakula ambayo yamekuwa sadaka kwa sanamu. Lakini kama
walikuwa dhamiri dhaifu , na makosa aliamini kuwa ni kosa kula chakula sanamu , kisha
ikawa dhambi kwa ajili yao kula. Na Kinyume chake pia ni kweli. Ni dhambi kufanya
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mambo ambayo Mungu inakataza hata kama dhamiri zetu kusema kwamba mambo haya
ni nzuri. Fikiria maneno ya Paulo katika 1 Wakorintho sura ya 4 mstari wa 4:
Dhamiri yangu ni wazi, lakini hiyo haina kufanya mimi wasio na hatia. Ni Bwana
ambaye anayenihukumu. (1 Wakorintho 4:4 )
Dhamiri Paulo alikuwa wazi kwa sababu aliamini kwamba Yesu alikuwa amefanya
jambo la haki. Lakini Yesu alijua kwamba kuwa na dhamiri safi au nzuri ilikuwa
haitoshi, kwa sababu dhamiri zetu wanaweza kufanya makosa.
Si ya kushangaza, ufumbuzi wa dhambi uharibifu ushawishi ni kutegemea nguvu
ya Roho Mtakatifu ambaye anafanya kazi ndani yetu kama sisi kujitahidi kuendana
dhamiri yetu neno la Mungu. Kama yeye husaidia sisi kuunganisha miili yetu, na kuwepo
kwake , tunaweza kusahihisha dhamiri zetu wakati iko kwenye upotofu, na kuthibitisha
hilo wakati hakimu sawa .
Sasa kwa kuwa tuna amesema kuhusu sababu na dhamiri, tuko tayari kuzingatia
njia sisi kutumia hisia zetu katika kutathmini maarifa . Kwa bahati mbaya, Wakristo
wengi wanaamini kwamba hisia lazima kuwa na kitu cha kufanya na kufanya maamuzi
ya Biblia, lakini kama tutakavyoona, maandiko kusisitiza kwamba hisia kuwa na jukumu
muhimu sana kwa kucheza.
Hisia
Hisia ni hisia za ndani ; wao ni masuala ya unyeti upendo wa maadili yetu. Biblia
haina huwa na kuzungumza kuhusu hisia abstractly au kama kikundi. Lakini
mazungumzo mengi juu ya hisia binafsi, kama vile upendo, chuki , hasira, hofu , furaha,
huzuni , wasiwasi, ridhaa , na kadhalika. Kwa hiyo, kuona njia sisi kutumia hisia
kutathmini maarifa , tutaangalia jinsi hisia kadhaa fulani inaweza kutusaidia kutafsiri
dunia karibu nasi.
Hisia ni aliyopewa na Mungu uwezo wa binadamu ili kutuwezesha kupima
maarifa yetu katika njia nyingi tofauti. Kwa mfano, sisi mara nyingi na kihisia kwa hali
hata kabla ya sisi kushiriki katika yoyote fahamu , mantiki kutafakari. Katika kesi hizi,
hisia zetu kutoa mwelekeo wetu wa awali kuelekea ukweli. Wao ni tathmini ya haraka ya
hali zetu. Kwa mfano, kama mimi kuvuka barabara na kusikia sauti gari pembe nyuma
yangu , majibu yangu ya kwanza pengine kuwa moja ya hisia, kama vile hofu au
mshangao . Na tu baada ya fahamu reflection mimi kuwa na uwezo wa kueleza kwamba
mimi nilikuwa na hofu kwa sababu nilihisi kuwa katika hatari .
Katika kesi kama hii , inawezekana kusema kwamba hisia ni msingi baadhi ya
fomu kutojifahamu ya kuwaza. Mimi najua kuwa pembe gari mara nyingi macho yangu
hatari . Hivyo, wakati nasikia pembe, mimi inaweza kuguswa kuwaza , na hisia ya hofu .
Lakini ni vigumu kutambua yoyote wasiwasi , mantiki katika mchakato wa kama Reflex .
Kwa mechi zote , inajitokeza haraka sana kwa ajili yangu na kushiriki katika kazi,
fahamu hoja .
Badala yake, inaonekana kwamba hisia yangu ni majibu yangu ya kwanza
uzoefu, na kwamba maanani yangu wasiwasi wa tukio huja baadaye . Na kitu kimoja ni
kweli katika mengine mengi hali ya kimaadili. Hisia zetu ni mara nyingi tafsiri yetu ya
awali ya ukweli.
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Kusikiliza na rekodi ya kukutana Daniel pamoja na malaika katika Danieli sura
ya mistari 10 8 kupitia 17:
Mimi akabaki peke yake, wakiangalia saa maono haya makubwa ; sikuwa na
nguvu kushoto, uso wangu akageuka deathly pale na mimi nilikuwa wanyonge ...
Mimi alisema kwa moja amesimama mbele yangu , "Mimi kuondokana na
uchungu kwa sababu ya maono, bwana wangu , na mimi ni wanyonge.
Ninawezamapenzi , mtumishi wako, kuzungumza na wewe , bwana wangu? Nguvu
yangu ni gone na mimi unaweza vigumu kupumua. " (Daniel 10:8-17 )
Mshtuko, hofu na uchungu wa kuona huu wa mbinguni alikuwa amepooza Daniel kwa
hofu . Alijisikia hisia zake mkazo kabla ya yeye alikuwa na uwezo wa kufikiri rationally
kuhusu maono. Na uzoefu wake nguvu hisia kusukumwa majibu yake kwa maono ,
kuwahamasisha yake kuwasilisha ujumbe wa malaika wa kutoka kwa Mungu.
Au kufikiria mara moja zaidi juu ya njia Mfalme Daudi alijibu kwa nabii Nathan
katika 2 Samweli sura ya 12. Daudi alikuwa kuzini Bathsheba, na kisha alikuwa mumewe
Uria aliuawa kuficha uzinzi. Lakini hajawahi waliona huzuni na contrition juu ya dhambi
yake, na hivyo hajawahi kutubu. Ukosefu wake wa hisia hizi kumzuia kufikiri sawa
kuhusu dhambi yake , akawapofoa yake na ukali wake, na hivyo kuweka naye kutoka
kutubu .
Katika kukabiliana na Daudi moyo mgumu , Mungu alimtuma Nathan
kumwambia Daudi mfano kuhusu tajiri ambaye alikuwa ameibiwa mtu maskini pet
kondoo , na kulishwa kwa wageni wake. David , bila shaka, alikuwa mchungaji
mwenyewe, na hadithi hii wakawa hisia zake. Hisia zake kuwezeshwa yake ya kuona
haki katika hali hiyo, na alikuwa hasira na ukosefu wa huruma tajiri. Kisha Nathan
ukweli uliofunuliwa : mfano mara mfano kwa ajili ya vitendo Daudi mwenyewe. Daudi
alikuwa ni mtu tajiri ambaye alikuwa ameibiwa Bathsheba kutoka maskini Uriah. Daudi
alikuwa anajulikana ukweli wa matendo yake kwa muda mrefu. Lakini alikuwa na uwezo
wa kuona dhambi yake wazi tu wakati yeye alitumia hisia zake kupima mambo haya
dhidi ya kiwango cha Mungu.
Hisia yetu inaweza kuwa zana muhimu sana kwa kuamua jinsi ya neno la Mungu
inatumika kwa maisha yetu ya kisasa. Hisia za huruma inaweza kutusaidia kuona
umuhimu wa kuwasaidia wale wanaohitaji. Kuchochea hasira wanaweza kuwashawishi
sisi ya thamani ya kutafuta haki. Uzoefu wa furaha unaweza kutuwezesha kuona na
kuthibitisha wema wa Mungu hata katikati ya nyakati ngumu. Hofu inaweza kusababisha
sisi kutafuta njia za kuepuka dhambi. Hisia ya hatia wanaweza macho yetu kwa mara sisi
waliokufa katika dhambi. Hisia za upendo unaweza kutufundisha jinsi ya kutoa, na
kulinda, na mawaidha , na kuonyesha huruma .
Bila shaka , kama ilivyo kwa miili yetu, na kuwepo kwake , hisia zetu ni
kupotoshwa kwa dhambi na kwa hiyo chini ya makosa . Hii ni kwa nini tunapaswa shauri
watu si kufuata hisia zao upofu , bila kutafakari. Si kila hisia sisi ni wenye haki, au hata
sahihi. Hisia zetu yatangaza mbalimbali mzima wa mioyo yetu, ikiwa ni pamoja na
dhambi zetu na kutoelewana. Kwa hiyo, ni lazima daima kuwa makini na kuziwasilisha
kwa uongozi wa Roho Mtakatifu na uongozi wa neno la Mungu, na kwa kuunganisha yao
na wengine wetu uwezo aliopewa na Mungu na uwezo .
Kwa muhtasari, wakati sisi kufikiri kuhusu jinsi ukweli kuhusiana mmoja kwa
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mwingine , au juu ya jinsi ya kuhusiana na wajibu wetu mbele ya Mungu, sisi ni
kutathmini maarifa tuna alipewa . Na katika tathmini hizi sababu , dhamira na hisia ni
zana zote muhimu ambayo inaweza kutusaidia kufikia hitimisho kwamba ni kumpendeza
Mungu.
Hadi sasa katika uchunguzi wetu wa kuchagua nzuri, tuna inaonekana katika
baadhi ya vyuo kuwepo kwake sisi kutegemea zaidi wakati sisi ni kupata maarifa kuhusu
hali yetu , kama vile vyuo vya kuu sisi kutegemea wakati sisi ni kutathmini elimu hii.
Sasa tuko tayari kuremapenzia kwa hatua ya tatu katika mchakato wa kuchagua mema
kutumia maarifa . Katika sehemu hii ya somo letu , sisi kuzingatia uwezo na uwezo zaidi
moja kwa moja kuhusiana na kitendo cha kuamua.
II. KUTUMIA MAARIFA
Mara baada ya sisi sawa kuelewa wenyewe, hali yetu na neno la Mungu, sisi ni
hatimaye katika nafasi ya kufanya uamuzi kimaadili. Ni haitoshi tu kufikiri nini
tunapaswa kufanya. Sisi kwa kweli na kuamua kufanya hivyo. Tuna kufanya uchaguzi
fahamu na kufanya jambo sahihi, na sisi kuwa na kufuata njia na kwamba uchaguzi. Na
kwamba ni nini akilini tuna hapa wakati sisi majadiliano juu ya kutumia maarifa : sisi ni
kuzungumza juu ya maamuzi ambayo kusababisha tendo.
Mjadala wetu wa kutumia maarifa kuzingatia vyuo mbili. Kwanza, sisi kusema wa
Kitivo zaidi ya jumla ya moyo . Na pili, tutazungumza wa Kitivo maalum zaidi ya
mapenzi. Hebu tuanze na moyo kama zaidi ya jumla ya hizi mbili.
Moyo
Kama tulivyoona katika somo kabla, mioyo yetu ni ya maisha ya binadamu nzima.
Ni kina cha utu wetu wa ndani na kiti cha nia yetu - Jumla wa tabia yetu yote ndani .
Katika msamiati wa Biblia , kuna mpango mkubwa wa mwingiliano kati ya maneno "
moyo ", " akili ", " mawazo ," "roho " na " roho ."
Kwa madhumuni letu katika somo hili , hata hivyo, tunataka kuzingatia moyo
kazi yetu katika kufanya maamuzi mchakato. Hivyo, sisi kufafanua moyo kama kiti cha
elimu ya maadili na mapenzi maadili. Ni mtu mzima wetu wa ndani kuchukuliwa kutoka
katika mtazamo wa nini sisi kujua, na nini cha kufanya na maarifa yetu.
Tutaangalia mambo mawili ya moyo ili kuona ni jinsi gani kazi zake wakati sisi
kufanya maamuzi ya kimaadili. Kwanza, sisi kuchunguza njukumu zetu za dhati ,
uaminifu yetu ya msingi. Na pili, sisi kuchunguza tamaa moyo wetu, mambo hayo
tunataka wakati sisi kufanya uamuzi. Tutaweza kuanza na njukumu ya mioyo yetu.
Njukumu
Tuna njukumu nyingi katika maisha . Sisi ni waaminifu kwa watu mbalimbali,
kama vile familia zetu, marafiki , watenda kazi wenza, na Wakristo wenzake. Sisi ni nia
ya mashirika , kama vile makanisa, shule, makampuni, serikali, na hata michezo ya timu.
Sisi ni nia ya kanuni , kama vile wema , uaminifu , ukweli, uzuri na hekima. Sisi ni
waaminifu kwa maisha fulani, ruwaza fulani ya tabia, na upendeleo kwa kila aina ya
mambo . Na ajabu kama inaweza sauti, kwa sababu sisi ni kuanguka binadamu, kuna
hisia ambayo sisi hata njukumu dhambi.
Sasa, bila shaka , sisi si nia ya mambo yote haya kwa kiwango sawa. Na kwa
Mkristo , njukumu moja lazima kusimama juu ya wengine wote : njukumu yetu kwa
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Mungu. Njukumu hii lazima serikali mwelekeo ya msingi ya maisha yetu yote , na zetu
za wengine wote wanapaswa kuwatumikia hii moja ya msingi sana. Kama Solomon
alitangaza katika 1 Wafalme sura ya 8 mstari 61:
Mioyo yenu ni lazima kikamilifu nia ya Bwana Mungu wetu, kuishi kwa amri yake
na kutii amri zake. (1 Wafalme 8:61 )
Na kama nabii Hanani kufundisha katika 2 Mambo ya Nyakati sura ya 16 mstari wa 9 :
Macho ya Bwana mbalimbali katika nchi kuimarisha wenye nyoyo kikamilifu nia
ya yake. ( 2 Mambo ya Nyakati 16:9 )
Njukumu ni muhimu katika maadili kwa sababu kuna namna ambayo wao serikali yetu
ya uchaguzi wote. Kwa kuwa maalumu zaidi , sisi kuchagua kulingana na njukumu
kwamba sisi wanaona zaidi sana wakati huo sisi kuchagua. Wakati njukumu zetu haki ni
nguvu, sisi kutenda kulingana na uaminifu zetu za dhati kwa Mungu, naye hakimu tabia
zetu kuwa nzuri. Lakini wakati sisi kutoa katika njukumu yetu ya dhambi, Mungu ,
hakimu tabia zetu kuwa mbaya . Kama Yesu alisema katika Luka sura ya 6 mstari 45:
Mtu mwema hutoa mambo mema katika hazina bora iliyo moyoni mwake , na mtu
mbaya hutoa mambo mabaya katika hazina ya uovu uliohifadhiwa katika moyo
wake. Kwa yale yaujazayo moyo wake , kinywa chake hunena . (Luka 6:45)
Hapa, Yesu inajulikana njukumu zetu kama mambo ambayo ni kuhifadhiwa katika mioyo
yetu. Na njukumu zetu zote kujieleza katika matendo yetu. Kwa hiyo, sisi kutoa njukumu
yetu kwa Mungu katika matendo mema, na sisi kutoa njukumu ya dhambi zetu katika
matendo maovu .
Kwa sababu dhambi bado anakaa ndani yetu, kila Mkristo ina njukumu
mchanganyiko. Baadhi ya njukumu zetu ni nzuri , na kuwa sehemu ya njukumu yetu
kubwa ya Mungu . Lakini baadhi ya njukumu zetu ni mbaya, kuwa ni matokeo ya dhambi
katika mioyo yetu. Hivyo, kama sisi kazi kwa kufanya maamuzi ya Biblia, sisi kuwa na
ufahamu sana ya njukumu zetu. Sisi kuwasilisha kwa Roho Mtakatifu kama yeye
anafanya kazi ndani yetu kuendana njukumu zetu wote tabia ya Mungu, wote kwa njia ya
uelewa wetu wa Neno lake, na kwa njia ya mchango wa miili yetu, na nyingine. Na sisi
lazima kukataa na kujaribu kubadili njukumu hizo kwamba kati yake na dhambi.
Kwa uelewa huu wa njukumu zetu na uaminifu katika akili , tuko tayari kufikiri
juu ya tamaa zetu. Jinsi gani anataka yetu na tamaa athari uchaguzi wetu wa kimaadili ?
Tamaa
Kitabu inaonyesha kwamba kama Wakristo na njukumu mchanganyiko, sisi pia
na tamaa nzuri na mbaya katika mioyo yetu. Wakati sisi kuweka mioyo yetu juu ya
mambo ambayo Mungu kuidhinisha , tamaa zetu ni nzuri . Lakini wakati sisi kuweka
mioyo yetu juu ya mambo yeye inalaani , tamaa zetu ni mbaya. Kwa mfano, katika 2
Timotheo sura ya 2 mistari ya 20 kwa njia 22, Paulo alitoa maagizo hii:
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Katika nyumba kubwa kuna makala si tu ya dhahabu na fedha , bali pia kwa
mbao na vya udongo ; baadhi ni kwa ajili ya vyeo na baadhi kwa ignoble . Kama
mtu kutakasa mwenyewe kutoka mwisho , atakuwa chombo kwa ajili ya vyeo ,
alifanya takatifu , muhimu kwa Mwalimu na tayari kufanya kazi yoyote nzuri.
Kukimbia tamaa za ujana , na fuata uadilifu, imani , upendo na amani , pamoja
na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi . (2 Timotheo 2:20-22)
Paulo alifundisha kuwa sisi ni kusafisha mioyo yetu na kupata kuondoa nia zetu mbaya,
tamaa yetu kwamba ni motisha kwa kukaa katika dhambi. Kama sisi asafishe tamaa
mbaya kutoka kwa mioyo yetu, sisi ataachwa na wale tu tamaa kwamba kumpendeza
Bwana.
Akiwasafisha mioyo yetu si rahisi ; dhambi unaweka juu ya kupambana na
nguvu. Kwa kweli, vita hii ni vigumu kwamba tunaweza kamwe kushinda kwa nguvu
zetu wenyewe. Tu kwa kutegemea nguvu ya Roho Mtakatifu tunaweza matumaini ya
kushinda vita hivyo. Lakini kwa sababu sisi ni watu kamili , sisi ni baadhi ya kushindwa
hata kutegemea Roho kama sisi lazima. Kusikiliza maneno ya Paulo katika Wagalatia
sura ya 5 mstari wa 17:
Kwa mwili hutamani kile ni kinyume na Roho , na Roho kitu kilicho kinyume na
asili ya dhambi. Wao ni katika mgogoro na kila mmoja , hivyo kwamba huna
kufanya nini unataka . (Wagalatia 5:17)
Na katika Warumi sura ya 7 mistari 15 kwa 18 , aliandika hivi:
Nini nataka kufanya mimi si kufanya, lakini kile I hate mimi kufanya ... [I] t tena
mimi mwenyewe ambaye kufanya hivyo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu ...
Kwa maana Mimi kuwa na hamu ya kutenda mema , lakini siwezi kubeba
nmapenzi. (Warumi 7:15-18 )
Katika mistari hii, Paul ukilinganisha tamaa zetu mema na mabaya. Kwa upande mmoja ,
tuna tamaa ya kiroho, anataka Roho Mtakatifu anatupa na yanayompendeza Mungu. Kwa
upande mwingine , tuna tamaa ya dhambi hiyo kutoka kwa kuanguka, dhambi ya asili
yetu. Na tamaa hizi mbili vita kwa ajili ya utawala kila wakati sisi kufanya uamuzi.
Wakati sisi na tamaa yetu ya dhambi, uchaguzi wetu ni mbaya. Lakini wakati sisi
kupinga tamaa wale dhambi na tendo tamaa yetu ya kiroho, uchaguzi wetu ni nzuri. Na
hakuna njia nyingine , kuna aina mbili tu ya maamuzi: mema na mabaya. Kila uamuzi
mzuri ni kwa mujibu wa tamaa kutoka kwa Roho Mtakatifu , na kila uamuzi mbaya ni
kwa mujibu wa tamaa mbaya .
Katika maisha ya kikristo, nia yetu kubwa lazima iwe kumpendeza Mungu, kwa
kufanya mapenzi yake. Sisi chuki ukweli kwamba tunatamani dhambi. Kuchukuliwa
kutoka katika mtazamo wa maisha yetu kwa ujumla, uchaguzi wetu dhambi kinyume na
tamaa zetu. Sisi kuchagua dhambi hata kama sisi hatutaki kujibizana na dhambi.
Lakini kuchukuliwa kutoka wakati wa uamuzi wetu, uchaguzi wetu kamwe
kinyume na tamaa zetu. Kwa mtazamo huu, sisi daima kuchagua nini tunatamani zaidi
wakati huo sisi kuamua. Kwa maneno mengine, sisi kuchagua dhambi kwa sababu
tunatamani dhambi. Kama sisi kusoma katika Yakobo sura ya 1 mstari wa 14 na 15 :
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Kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe , yeye ni dragged mbali na
kunaswa . Kisha, baada ya tamaa hiyo mimba, huzaa dhambi. ( Yakobo 1:14-15)
Tunapofikiria kuhusu mioyo yetu katika suala la njukumu zetu na tamaa , ni rahisi kuona
kwamba moyo ni muhimu kwa ajili ya kufanya maamuzi ya kimaadili. Wakati mwingine
sisi kufuata njukumu zetu nzuri na tamaa ili kufanya maamuzi ambayo sawa kuomba
neno la Mungu katika maisha yetu. Wakati mwingine , sisi kufuata njukumu zetu uovu
wote na tamaa , kukataa kuishi kwa neno la Mungu. Katika kesi, maamuzi hayo kufufuka
kutoka mioyo yetu.
Baada ya kusema ya mioyo yetu kama Kitivo zaidi ambazo sisi kutumia wakati
kutumia maarifa , tuko tayari kuangalia mapenzi kama nyembamba , maalum zaidi
kuwepo kwake Kitivo kwa ajili ya kufanya uchaguzi maadili.
Mapenzi
Mapenzi yetu ni uwezo wetu kwa ajili ya kufanya maamuzi. Ni hiari yetu , uwezo
wetu wa kufanya maamuzi. Hivyo, kila wakati sisi kufanya uchaguzi au uamuzi , sisi ni
kutumia mapenzi yetu.
Kama miili yetu, na wote kuwepo kwake , mapenzi yetu ni mtazamo juu ya mtu
wetu wote. Hivyo, tunapaswa si kufanya makosa ya kufikiri kwamba ni katika mvutano
na uwezo wetu wengine na uwezo. Badala yake, kusema mapenzi yetu ni kwa mtazamo
wetu kufanya maamuzi mchakato mzima wa kutoka katika mtazamo wa uchaguzi sisi
kufanya, na hasa kutokana na mtazamo wa matokeo ya mwisho.
Bila shaka, kufanya maamuzi sahihi mara nyingi ni vigumu kwa sababu ya
mapenzi yetu ni walioathirika na asili yetu ya kuanguka . Kwa Mkristo , hii ina maana
kwamba wakati Roho Mtakatifu kumuwezesha sisi kufanya maamuzi yanayompendeza
Mungu , daima kuna uwezekano kwamba kukaa katika dhambi tutasema sisi kufanya
maamuzi ya dhambi.
Sasa, ni muhimu kutambua kwamba mapenzi yetu inaweza kuwa ama kazi au
watazamaji tu. Hiyo ni kusema , wakati mwingine sisi kufanya maamuzi katika
watazamaji tu, namna fahamu , kama vile kwa nguvu ya tabia. Lakini wakati mwingine ,
maswali kimaadili sisi uso zinahitaji kazi kutafakari na maamuzi ya fahamu.
Fikiria, kwa mfano , njia kazi mimi wanaweza kutumia mapenzi yangu wakati
iliyotolewa na nafasi ya kuiba kipande thamani ya kujitia. Wakati mimi kuona kujitia,
nina kufanya kazi, fahamu uchaguzi ama kuiba au si kwa kuiba ni. Kwa kweli, tupate
kwenda mbali kama kusema kwamba kila jambo kimaadili kwamba tunatambua kama
tatizo au quandary inahitaji yetu kwa kutumia mapenzi yetu kwa njia ya kazi, tu kwa
nguvu ya ukweli kwamba sisi kutambua kama tatizo.
Lakini kuna masuala mengine mengi ya kimaadili kwamba sisi kushughulikia
katika watazamaji tu, namna fahamu , kama vile kwamba sisi kushughulika na huongeza ,
au kwamba sisi kukabiliana na kwa njia ya reflexive . Kwa mfano, mapenzi yetu inaweza
kuwa na haki tulivu wakati sisi ni wanakabiliwa na uchaguzi kwamba sisi kufanya mara
kwa mara, kama vile wakati sisi nidhamu watoto wetu . Sasa, wakati fulani, wazazi
wengi wametumia mapenzi yao kikamilifu kwa kuamua ni aina ya adhabu wao kutumia
kwa ajili ya watoto wao , kama vile kiboko , au kuchukua marupurupu, au kumshirikisha
kazi za ziada. Lakini wakati ni kweli wakati kusimamia nidhamu, sisi si daima kufikiria
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juu ya maadili ya chaguzi zetu mbalimbali . Mara nyingi, sisi tu kuanguka katika mfano
wetu mazoea .
Itakuwa wetu pia kazi katika watazamaji tu, fahamu njia wakati sisi kujibu kwa
Reflex . Hapa nina katika akili wale maamuzi kwamba wanaonekana kuwa unbidden au
hata kulazimishwa juu yetu. Kwa mfano, wakati mimi kuona ndege , naamini kwamba
iliundwa na Mungu. Ni si kitu mimi na kufikiri kwa njia ya uangalifu, na siyo tu tabia
yangu kufikiri juu ya aina ya mambo haya. Badala yake, ni imani kwamba , huja kwangu
mara moja kwa sababu mimi kutambua mkono wa Mungu katika uumbaji wake. Hata
hivyo, ni kitendo cha mapenzi kwa sababu inahusisha maamuzi. Katika kesi hiyo, uamuzi
ni kukiri Mungu kama Muumba wa ndege .
Basi, kwa njia moja au nyingine, ama kwa kujificha au passively , mapenzi yetu
ni kushiriki katika kila mmoja na kila kitu sisi waliamua kufikiri, kusema au kufanya . Ni
Kitivo sisi kutumia kufanya kila uamuzi katika maisha yetu. Hivyo, kama maamuzi yetu
ni kumpendeza Bwana wetu, ni lazima kuwasilisha mapenzi yetu kwake katika kila
upande. Ni lazima kwenu nini neno la Mungu amri, na sisi lazima kuruhusu Roho
Mtakatifu kufanya kazi ndani yetu kushawishi mapenzi yetu kwa njia chanya. Kama
Paulo aliandika katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 13 :
Ni Mungu ambaye anafanya kazi ndani yenu , kutaka kwenu na kutenda
kulingana na kusudi lake mapenzima . (Wafilipi 2:13)
Katika somo hili tumeona kwamba Mungu ametupa wengi vyuo kuwepo kwake kwamba
majukumu muhimu katika kuchagua mema . Kama sisi waache moja yeyote kati yao, sisi
kukimbia hatari ya kutokuwa na uwezo wa kufanya maamuzi kweli maadili. Lakini
kuhakikisha kwamba sisi kuelewa jinsi kila mmoja wa uwezo haya na uwezo kazi kwa
amani na wengine , hebu fikiria wakati Yesu kutekelezwa yote ya uwezo haya kuwepo
kwake na uwezo wa kufanya uamuzi kimaadili. Katika mistari Mathayo sura ya 12 9 kwa
njia ya 13 tunasoma akaunti hii:
[Yesu] akaenda katika sunagogi lao , na mtu aliyekuwa na mkono uliopooza
huko. Kuangalia kwa sababu ya kumshtaki Yesu na Yesu, walimwuliza ,
"Mapenzi, ni halali kumponya mtu siku ya Sabato? " Yesu akawaambia , "Kama
mmoja wenu ana kondoo na ametumbukia shimoni siku ya Sabato , mapenzi, si
kuchukua umiliki wa hayo na kumtoa humo ? Kiasi gani thamani zaidi ni mtu
kuliko kondoo! Basi, ni halali kutenda mema siku ya Sabato. " Kisha
akamwambia huyo mtu, "Nyosha mkono wako." Hivyo Naye akafanya hivyo,
nmapenzi na ukapona kabisa , tu kama ule mwingine . (Mathayo 12:9-13 )
Hebu tuangalie tukio hili katika suala la somo letu . Kwanza, Yesu alipewa elimu .
Alitumia uzoefu wake kuona na kutambua kwamba mtu mbele yake alikuwa na mkono
uliopooza. Yesu pia kutumika mawazo yake kwa kuweka lengo la uponyaji mkono wa
mwanadamu, na kufikiria njia mbalimbali yeye anaweza kujibu swali kwamba
Mafarisayo kufufuka.
Pili, Yesu tathmini ujuzi wake. Sababu yake akauchomoa mfano kati ya utendaji
halali wa kuokoa kondoo siku ya Sabato , na hatua yeye alikuwa kuzingatia , hasa,
uponyaji mtu siku ya Sabato. Na dhamiri yake alihitimisha kuwa uponyaji mtu huyu
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itakuwa ni jambo nzuri ya kufanya . Hisia zake zilimfanya huruma mtu.
Tatu, Yesu kutumika ujuzi wake. Alianza maombi na kuamua katika moyo yake
ya kutenda mema . Njukumu yake ya nguvu ilikuwa kwa Mungu , na shauku yake
ilikuwa kutenda katika njia ambayo kuheshimiwa na wakamtukuza Mungu , hasa kwa
uponyaji mtu. Hatimaye, Yesu alitumia mapenzi yake ya kufanya na kutekeleza uamuzi
wake wa kumponya .
Hivyo, tunaona kwamba kutumia maarifa ni hatua ya mwisho katika kila moja
ya maamuzi maadili yetu. Ni ambapo moyo wetu huamua kubaki nia ya Mungu wetu ,
wanataka kumtukuza yake. Na ni mahali ambapo mapenzi yetu akiamua kufikiri,
kuzungumza na kufanya nini neno lake inahitaji.
V.HITIMISHO
Katika somo hili juu ya kuchagua mema , tumeangalia wetu vyuo mbalimbali
kuwepo kwake , uwezo wetu na uwezo , katika suala la hatua tatu katika mchakato wetu
kufanya maamuzi : hatua ya kupata elimu , ambapo sisi kukusanya habari; hatua ya
kutathmini maarifa , ambapo sisi kutathmini habari sisi wamekusanyika ; na hatua ya
kutumia maarifa , ambapo sisi kwa kweli kufanya na kutenda juu ya uchaguzi wa maadili
yetu.
Kuchagua mema lazima lengo kila Mkristo . Sisi utafiti maadili kwa sababu
tunataka kufanya maamuzi sahihi. Sisi kuchunguza neno la Mungu , hali yetu ya kisasa
na sisi wenyewe kujua jinsi ya kufanya maamuzi ambayo kumpendeza Bwana. Katika
mfululizo huu tumeona umuhimu wa kulipa kipaumbele kwa mambo haya yote na zaidi .
Lakini hatimaye, baada ya utafiti wetu wote, kila tatizo la kimaadili inakuja chini ya
uamuzi wa kuwepo kwake : Mapenzi kuchagua jambo nzima? Jibu lako kwa swali hili
kuamua ikiwa kwa kweli uamuzi wa Biblia.
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