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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 kujenga 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 vyetu huchukua fomu ya DVD , magazeti, Internetvideo , satellite televisheni
maambukizi, na matangazo ya redio na televisheni.
Kwa habari zaidi kuhusu huduma yetu na kujifunza jinsi gani unaweza kujihusisha ,
tafadhali tembelea www.thirdmill.org

Kufanya Maamuzi Ya Kibiblia, Somo La Pili
Mtazamo Unaozindi: Mungu Na Neno Lake

-1-

Huduma Ya Milenia Ya Tatu
(www.thirdmill.org)

Kwa video, viongozi utafiti na rasilimali nyingine nyingi, tafadhali tembelea
http://thirdmill.org/scribd

Yaliyomo
I. Utangulizi

3

II. Mungu Kama Kiwango
Mungu Katika Yeye Mwenyewe
Sifa kibinafsi
Kiwango Kamili
Mungu Kama Jaji
Maana

4
4
4
5
6
7

III.

Neno kama la
Tatu Jamii
Unaozidi kuongezeka Tabia
Mkuu wa Ufunuo
Utata
Umuhimu
Ufunuo Maalum
Utata
Umuhimu
Kuwepo kwake Ufunuo
Nje
Ndani
Umoja

9
9
10
10
10
11
13
13
14
15
16
18
19

IV.

Hitimisho

20

Kufanya Maamuzi Ya Kibiblia, Somo La Pili
Mtazamo Unaozindi: Mungu Na Neno Lake

-2-

Huduma Ya Milenia Ya Tatu
(www.thirdmill.org)

Kufanya Maamuzi Ya Kibiblia
Somo La Pili
Mtazamo Unaozindi: Mungu na Neno Lake

I. UTANGULIZI
Watoto wanaweza kuwa na amusing sana , hasa wakati wao kujaribu kujifunza na
kutumia mawazo mapya . Siku nyingine, - umri wa miaka minne binti ya rafiki yangu
alikuja kwake tu kabla ya chakula cha jioni na kipande cha pipi katika mkono wake ,
akasema, "Baba, napenda kula pipi hii." Sasa, yeye alikuwa si kawaida kuruhusiwa na
pipi kabla ya chakula, hivyo baba yake akamwambia, " kwa nini mimi basi una kwamba
pipi tu kabla ya chakula cha jioni? " Na yeye alijibu kwa ujasiri mkubwa, " kwa sababu
nimesema hivyo ."
Sasa, ni dhahiri kwamba hii msichana mdogo alikuwa amejifunza jibu lake kutoka
kwa wazazi wake . Hivyo, yeye kawaida inatarajiwa baba yake kutii kwa haraka kama
yeye waliposikia maneno hayo uchawi , "Kwa sababu nimesema hivyo . " Lakini hii
msichana mdogo hakuwa kuelewa ukweli msingi juu ya mawasiliano ya binadamu .
Mamlaka ya amri na maelekezo hutegemea mamlaka ya mtu kusema tu. Ingawa
msichana kidogo kutumika maneno yale yale kama wazazi wake, yeye alikuwa na kutii
kwa sababu wazazi wake walikuwa wakisema , lakini wazazi wake hawakuwa na kutii
kwa sababu yeye alikuwa akizungumza.
Kama sisi kuchunguza maadili ya Kikristo , tunapaswa kuja kuondokana na
ukweli huu wa msingi : mamlaka ya kanuni za maadili imechukuliwa kutoka kwa mtu
ambaye amesema yao. Kwa nini sisi kuwasilisha wenyewe kwa mafundisho ya
maandiko? Kwa nini miongozo ya maadili ya imani ya Kikristo na mamlaka juu yetu?
Jibu ni moja kwa moja ; maagizo hayo na mamlaka kwa sababu wao kuja kutoka kwa
Mungu ambaye ana mamlaka yote . Sisi kutii yao " kwa sababu alisema hivyo ."
Hii ni somo la pili katika mfululizo wetu juu ya " Kufanya Maamuzi ya Biblia. "
Katika mfululizo huu wa masomo, sisi ni kulenga mchakato wa Biblia inatufundisha
kufuata kama sisi kufanya maamuzi ya kimaadili. Sisi haki somo hili Mtazamo unaozidi:
Mungu na neno lake. Na katika somo hili tutaanza kuchunguza suala la mamlaka katika
maadili au kuwa sahihi zaidi , mamlaka ya Mungu na neno lake katika maadili.
Katika somo kabla ya tuliona kuwa maamuzi ya kimaadili kama Wakristo inahitaji
kwamba sisi kufikiria mambo matatu ya msingi: kiwango sahihi, lengo sahihi, nia nzuri.
Sisi pia mteule masuala haya : mitazamo ya kawaida, hali, na kuwepo kwake katika
maadili ya Kikristo . Kufanya maamuzi yanayompendeza Mungu na kusababisha baraka
zake, ni lazima tuangalie mambo kwa mtazamo wa unaozidi kuongezeka kwa kuzingatia
viwango husika au kanuni. Ni lazima pia kuangalia mambo kwa mtazamo wa hali,
kuhakikisha kwamba tuna tathmini ukweli husika na matokeo ya hali ya uwajibikaji. Na
ni lazima tuangalie mambo kwa mtazamo wa kuwepo kwake , kuhakikisha kwamba sisi
wana malengo sahihi na nia. Katika somo hili, sisi kuangalia wetu wa kwanza katika
mtazamo unaozidi kuongezeka, hali nzuri ya maamuzi ya kimaadili, kwa kuzingatia
viwango vya Mungu na neno lake.
Somo hili kugawanya katika sehemu kuu mbili. Sisi kuangalia kwanza Mungu
mwenyewe kama kiwango chetu kabisa. Na pili , sisi kuchunguza jinsi neno la Mungu
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mtumishi kama kimaadili yetu wazi suala la kawaida au kiwango . Hebu kurejea
tahadhari yetu ya kwanza kwa Mungu mwenyewe kama kawaida maadili yetu.
II. MUNGU KAMA KIWANGO
Itakumbukwa kwamba katika somo letu kwanza ya mfululizo huu , tuliona kuwa Mungu
mwenyewe ni kabisa kimaadili kawaida yetu. Yote yale ambayo kulingana na tabia ya
Mungu ni "nzuri" na "haki ," ambapo mambo ambayo si ni "mbaya" na "makosa ."
Mungu ni kamili ya kimaadili kawaida kwa sababu yeye ni si kuwajibika kwa hali yoyote
nje au juu ya nafsi yake. Yeye ana mamlaka ya kimaadili kabisa. Hakuna mtu lakini
Mungu ana haki ya mwisho ya kuamua nini ni nzuri na yale ambayo ni maovu , au kutoa
kisheria, hukumu ya milele kwa kuzingatia maamuzi yake.
Ili kuelewa mawazo haya na athari zake kikamilifu zaidi, sisi kuchukua kuangalia
karibu katika nyanja tatu muhimu wa Mungu kama kiwango chetu maadili. Sisi kuangalia
kwanza tabia ya Mungu mwenyewe kama kabisa sheria ya maadili au kiwango . Na pili,
tutaona kwamba Mungu ni kamili maadili hakimu ambaye atatoa kisheria hukumu juu ya
kila mtu. Na tatu, sisi kuchunguza baadhi ya matokeo ya ukweli huu kwa maamuzi yetu
wenyewe kimaadili. Hebu tuangalie kwanza katika tabia ya Mungu mwenyewe kama
kabisa kiwango maadili.
Mungu ndani yake Mwenyewe
Kuna masuala mengi ambayo inaweza kushughulikiwa kama sisi kufikiri ya
Mungu mwenyewe kama kabisa sheria ya maadili. Lakini kwa madhumuni yetu, sisi
kugusa juu ya mambo mawili . Kwanza, sisi kusema ya wema kama sifa binafsi wa
Mungu. Na pili, tutaangalia ukweli kwamba wema wa Mungu ni kiwango mwisho kwa
ajili ya wema wote .
Sifa Za Kibinafsi
Katika nafasi ya kwanza, wakati sisi kusema ya wema kama sifa binafsi ya Mungu
, tuna maana ya kwamba yeye mwenyewe ni kiwango ambacho wote maadili ni kwa
kipimo. Ingawa sisi wakati mwingine kusema abstractly kuhusu dhana ya wema na
rightness , na ingawa tunaweza kuomba suala kama vitu vizuri na haki ya impersonal na
mawazo, dhana hizi ni sawa inayotokana na kitu zaidi ya msingi: wema wa mtu wa
Mungu. Mbali na tabia ya Mungu, hakuna kitu kama wema au rightness. Thamani ya
kimaadili ipo tu kama kielelezo cha Mungu . Kwa maana halisi , yeye si nzuri na haki tu ;
yeye ni wema na rightness wenyewe.
Kama tulivyoona katika somo letu kwanza , kwa njia moja kwamba maandiko
unaeleza wazo hili kwamba sifa ya Mwenyezi Mungu ni kamili kiwango maadili ni kwa
njia ya mfano wa mwanga. Katika 1 Yohana sura ya 1 mstari wa 5 hadi 7 , mtume
Yohana kufundisha :
Mungu ni mwanga, na hakuna giza wakati wote ndani yake. Tukisema kwamba
tuna umoja naye, na kutembea katika giza , sisi uongo na si kufanya nini ni kweli.
Kama sisi kutembea katika mwanga, kama yeye ni katika mwanga, tuna ushirika
na mtu mwingine, na damu yake Yesu, Mwana wake yatusafisha dhambi yote. (1
Yohana 1:5-7)
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Mfano wa Mungu kama mwanga kimsingi ni tathmini ya kimaadili. Giza ni sawa
na dhambi na uongo, na mwanga ni kuhusishwa na ukweli na usafi kutokana na dhambi.
Kimsingi, kifungu hiki anaelezea kwamba Mungu ni kikamilifu huru kutokana na dhambi
na kufafanua dhambi kama kwamba ambayo ni ya kigeni na asili ya Mungu. Kwa
maneno mengine, inadhaniwa kuwa Mungu mwenyewe ni kiwango mwisho wa wema na
rightness , ili lolote lililo kinyume na asili ya Mungu ni dhambi.
Yesu alielezea wazo lile lile wakati yeye alisema katika Marko sura ya 10 mstari
wa 18 :
Hakuna aliye mwema ila Mungu peke yake. (Marko 10:18 )
Kwa kusema kwamba Mungu tu alikutana na kiwango cha wema, Yesu
alionyesha kwamba alikuwa akiongea juu ya wema kamili na jumla badala ya jamaa au
derivative wema. Baada ya yote, Biblia haina kuwaita watu wengine nzuri. Lakini wema
wa Mungu ni tofauti; tofauti na wema wengine wote , ni kamilifu katika ubora , kabisa
katika shahada, na ya kipekee ya watu wa Utatu.
Sisi kupata taarifa hiyo ya wema mkuu wa Mungu katika maandiko , kama vile
katika Zaburi 5 mstari wa 4 ambapo Daudi alisema:
Mabaya haishi kwa [Mungu] . (Zaburi 05:04 )
na katika Daniel sura ya 4 mstari wa 37 ambapo hata watu wa mataifa mengine , mfalme
Nebukadreza alitangaza :
Kazi zake zote ni za kweli na njia zake tu. ( Daniel 4:37 )
Labda Nakala wengi succinct embodying wazo hili ni Mathayo sura ya 5 mstari wa 48,
ambapo Yesu alisema ,
Muwe na ukamilifu, kama vile baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu.
(Mathayo 5:48)
Katika vifungu hivi , tunaona Mungu iliyotolewa kama kabisa sheria ya maadili kwa njia
mbili: 1) Bwana umeelezwa kama kilele cha ukamilifu, kama kiumbe ambaye ni kabisa
bila flaw na 2) sisi , kama wasomaji wa maandiko , ni moyo wa kupima wema wetu
mwenyewe dhidi ya matendo ya Mungu na tabia.
Juu ya msingi wa haya na vifungu vingine Biblia , tunaweza sawa kudai wema na
rightness lazima mawazo ya, kwanza kabisa, kama sifa ya milele ya watu wa utatu :
Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wema kisha , lina mitazamo, maadili, nia , tamaa na
malengo ambayo Mungu aliye hai ina ndani ya moyo wake mwenyewe. Hivyo, ili
kugundua kiwango haki ya wema, sisi asigombane tu kujifunza kanuni abstract na
kimaadili. Badala yake, ni lazima kujitahidi kujua moyo wa Mungu mwenyewe.
Kiwango Kamili
Katika nafasi ya pili , wakati sisi kusema ya Mungu kama kabisa sheria ya
maadili, sisi pia kuwa na maana kwamba hakuna kiwango cha juu kuliko mtu wa Mungu.
Wema wa Mungu ni kiwango mwisho kwa ajili ya wema wote
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Kwa bahati mbaya , watu wengi wana mbaya kwamba kuna ufafanuzi wa "nzuri" dhidi
ambayo Mungu mwenyewe lazima ipimwe kama yeye ni kuitwa "nzuri" na "haki . " Kwa
mfano, baadhi ya watu wanadhani kwamba Mungu hawezi kuwa nzuri kama yeye majaji
binadamu. Wengine wanaamini kwamba Mungu nzuri kamwe kuruhusu maovu. Na kwa
misingi ya mawazo haya, makosa kuhitimisha kwamba Mungu wa Biblia haiwezi sawa
kama ilivyoelezwa "wema."
Kwa bahati mbaya , ingawa Wakristo kukataa hitimisho hili kuwa Mungu si
nzuri, baadhi ya waumini kimakosa kukubali wazo kwamba kuna kiwango cha juu cha
wema ambayo hata Mungu lazima kuendana mwenyewe.
Sasa, sisi lazima tukubali kwamba wakati mwingine waandishi wa Biblia
wenyewe kuonekana kuwa tathmini Mungu kwa viwango vya kingine chochote zaidi ya
tabia yake mwenyewe. Kwa kawaida, wao kipimo Mungu dhidi ya Biblia . Kwa mfano,
katika Zaburi 119 mistari 65 na 68 ya mtunzi aliandika:
Kufanya mema mtumishi wako sawasawa na neno yako, Ee Bwana ... Wewe ni
nzuri, na nini kufanya ni nzuri ; kunifundisha amri yako. ( Zaburi 119: 65, 68)
Katika mstari wa 65 , mtunzi alikiri kwamba neno la Mungu ilikuwa ya kiwango kwa
wema, na hata zilionyesha kuwa matendo ya Mungu mwenyewe inaweza kuwa
kuhukumiwa " nzuri " na kiwango hiki. Na katika mstari wa 68 , alitangaza kwamba
Mungu alikuwa kweli nzuri na kwamba matendo ya Mungu ilikuwa nzuri, ikimaanisha
kwamba hili ni kwa sababu Mungu alitenda kulingana na maneno yake . Hatimaye ,
mtunzi kufungwa mstari 68 kwa kuonyesha nia yake ya kujifunza amri ya Mungu, yaani,
sheria ya Mungu , ili apate kufananishwa na wema wa Mungu. Kwa kifupi, katika aya
hizi Mtunzi kipimo matendo ya Mungu na hali ya sheria ya Mungu na kupatikana
matendo ya Mungu kuwa nzuri.
Lakini waandishi wa maandiko pia alijua kwamba Sheria ni si nje ya Mungu ,
badala yake, ni kujieleza yake. Fikiria , kwa mfano , kwamba baadaye katika Zaburi 119 ,
katika aya 137 na 142 , mtunzi aliandika:
"Mwenye Haki ni wewe, Bwana, na sheria yako ni haki ... haki yako ni ya milele
na Sheria yenu ni ya kweli. " (Zaburi 119:137 , 142)
Sheria ya Mungu ni ya haki na nzuri kwa sababu hutoka kwa Mungu, ambaye yeye
mwenyewe ni haki na nzuri. Kwa sababu yeye ni haki , kila kitu anafanya na kila kitu
anaonyesha ikiwa ni pamoja na wake wa Sheria hudhihirisha wema wake. Kwa hiyo, hata
wakati waandishi wa Biblia ikilinganishwa Mungu na kiwango cha Sheria , nia yao
ilikuwa tu kutafakari juu ya jinsi Sheria linaonyesha tabia ya Mungu.
Waandishi wa maandiko kamwe nia ya kufundisha kwamba Mungu alikuwa chini
ya sheria kwa njia ambayo binadamu ni. Wala wanaamini kwamba ilikuwa inawezekana
kwa Mungu kupingana na viwango vya wazi katika sheria. Biblia mara kwa mara
inazungumzia mwenyewe wema kibinafsi la Mungu kama kiwango kabisa ambayo
masuala yote ya kimaadili ni tathmini.
Mungu kama Jaji
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Mbali na kuwa na kabisa kiwango kimaadili, tutaona kwamba Mungu ni pia
hakimu kamili ya maadili. Hiyo ni, yeye ana haki ya mwisho ya kuamua iwapo au
vitendo fulani, hisia na mawazo kukutana au hawajali mahitaji zake za kimaadili. Na
yeye ana haki ya mwisho na uwezo wa kutenda juu ya maamuzi yake.
Sasa, ni kweli kwamba Mungu wajumbe wa binadamu baadhi ya majukumu kwa
ajili ya kufanya hukumu ya kimaadili. Kwa mfano, kulingana na maandiko, serikali halali
binadamu wanapewa wajibu wa mdogo wa heshima nzuri na adhabu mbaya . Lakini
Biblia pia hufundisha kwamba hukumu yetu ya kibinadamu ni tu sahihi na halali kadiri
kioo hukumu ya Mungu. Yesu mwenyewe aliweka wazi kwamba siku ya mwisho,
Mungu mwenyewe atahukumu watu wote kwa matendo yao, na hivyo yeye ama
kuthibitisha au kulaani hukumu zake zote kwamba binadamu umewahi kufanywa. Wakati
huo, yeye laana wale ambao kazi ni uovu, wala yeye baraka wale ambao kazi ni nzuri.
Yohana sura ya 5 mstari wa 27 kwa njia ya kumbukumbu 30 maneno ya Yesu juu ya
jambo hili :
[Baba ] amewapa [ Mwana ] mamlaka ya kuhukumu ... wote waliomo makaburini
wataisikia sauti yake na kuja nje ya wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima ,
na wale waliofanya mabaya kwa ufufuo wa kuwa na hatia ... hukumu yangu ni ya
haki , kwa maana mimi siyatafuti mapenzi yangu lakini yule aliyenituma .
(Yohana 5:27-30 )
Bila kujali hitimisho kimaadili sisi kufikia katika maisha haya, Mungu mwenyewe ni
mahakama ya juu katika ulimwengu. Yeye kufanya uamuzi wa mwisho wa kama au si
sisi wamekuwa wakiishi kimaadili au immorally - na hukumu yake itakuwa kabisa
kisheria. Hakuna msingi ambayo mtu yeyote anaweza changamoto mamlaka ya Mungu.
Mamlaka yote na nguvu zote ni mali yake , hivyo kwamba hakuna njia ya kuondokana na
hukumu zake. Kusikiliza maneno ya Mungu kwa Ayubu juu ya somo hili katika Ayubu
mistari sura 40 2 kwa njia ya 14 :
"Je, mtu ambaye anakubaliana na Mwenyezi kusahihisha yake? ... Je, wewe
kudhoofisha haki yangu ? Je, wewe kulaani mimi kuhalalisha mwenyewe ? Je,
una mkono kama Mungu, na unaweza radi yako sauti kama wake? Kisha
kupamba mwenyewe na utukufu na mapambo, na nguo mwenyewe kwa heshima
na utukufu ... Kisha mimi mwenyewe kukubali kwamba mkono wako wa kuume
waweza kukuokoa. "(Ayubu 40:2-14 )
Ni haki ya Mungu ya kuhukumu kwa sababu yeye ana mamlaka kamili . Na hukumu
yake ni ya kuepukwa kwa sababu yeye ana uwezo kabisa. Ingawa viumbe wa Mungu
inaweza unataka kuepuka mamlaka na nguvu zake, hawawezi.
Katika uchambuzi wa mwisho , kuna chaguzi mbili tu : Ama sisi wenyewe
kuwasilisha kwake kama mwamuzi wetu kutafuta kimbilio katika huruma yake kwa njia
ya Kristo, au sisi kumpinga yeye na adhabu ya milele. Na katika kesi sisi ni kujaribiwa
kwa atapewa Mungu na kutokuwa na imani na hukumu zake, tunapaswa kuharakisha
kuongeza kwamba wote wa maamuzi yake ni tu na kulia. Yeye si hazibadiliki, lakini
daima hakimu kulingana na kiwango hayabadiliki ya tabia yake. Kama Elihu alisema
katika Ayubu sura ya 34 mistari 10 kwa 12 :
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Mbali kuwa ni kutoka kwa Mungu , kutenda uovu, kutoka kwa Mwenyezi kufanya
makosa . Yeye repays mtu kwa nini amefanya ; yeye huleta juu yake nini
mwenendo wake anastahili. Ni unthinkable ambayo Mungu angefanya vibaya,
kwamba Mwenyezi wanaotaka kuipotosha haki. (Ayubu 34:10-12 )
Kama hakimu kamili ya maadili, Mungu mara kwa mara inatumika kabisa maadili ya hali
ya tabia yake katika kila hukumu yeye hufanya. Hukumu yake ni kamilifu , kuonyesha
ufahamu kamili na hekima, usio kwisha haki, na impeccable maadili.
Kwa uelewa huu ya msingi ya Mungu kama wote kabisa maadili ya kawaida na
hakimu kamili ya maadili katika akili , hebu sasa kurejea mawazo yetu baadhi ya
matokeo ya mambo haya kwa maisha yetu.
Maana
Wakati sisi alizungumza ya Mungu kama kabisa kiwango maadili, sisi
inajulikana hasa kwa kuwepo kwa Mungu katika na yeye mwenyewe. Na kama sisi
alizungumza ya Mungu kama hakimu kamili ya maadili , sisi ililenga hasa juu ya
mwingiliano wake na viumbe wake. Katika hatua hii, sisi kurejea mawazo yetu na ukweli
kwamba nguvu ya Mungu na mamlaka ya kuhukumu kwa wajibisha viumbe wake kuishi
kulingana na kiwango cha tabia yake.
Utakumbuka , kwa mfano, kwamba katika 1 Petro sura ya 1 mstari wa 15 na 16,
Peter maelekezo wasomaji wake kwa njia hii:
Kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, kadhalika ninyi muwe watakatifu katika
mwenendo wenu; kwa maana imeandikwa : " . Kuwa takatifu , kwa sababu mimi
ni mtakatifu" ( 1 Petro 1:15-16)
Katika fungu hili, Peter anashikilia nini sisi tayari alisema, yaani tabia ya Mungu ni
kiwango mwisho kwa ajili ya tabia zote za binadamu. Lakini pia kutumika wazo hili kwa
kusisitiza kwamba kwa sababu Mungu ni kwa kiwango tabia zote za binadamu, watu ni
hivyo wajibu wa kutii na kuiga Mungu .
Bila shaka, ni muhimu kutambua kwamba wakati sisi kusema ya kuiga Mungu ,
sisi ni si kuzungumza juu ya blurring tofauti kati ya Muumba na kiumbe. Badala yake,
sisi ni kusema ya wajibu wetu kutafakari tabia yake. Kwa mfano, wakati Petro aliandika
kwamba sisi ni kuwa takatifu kwa sababu Mungu ni takatifu, alikuwa na maana kwamba
tabia ya Mungu inaonyesha nini utakatifu , na kwamba kwa sababu Mungu anafanya kwa
utakatifu wake, sisi pia ni kutenda kwa mujibu wa utakatifu wake.
Sisi kupata sawa aina ya kufikiri katika Hotuba ya Mlimani . Katika Mathayo sura
ya 5 mstari wa 44 kupitia 48 , Yesu alisema:
Wapendeni adui zenu na kuwaombea wale wanaowadhulumu ninyi , mpate kuwa
watoto wa Baba yenu aliye mbinguni. Aliwalazimisha jua lake kupanda wabaya
na wema , na kuwanyeshea mvua watu wanyofu na waovu ... Kuwa kamili ...
kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. (Mathayo 5:44-48 )
Kwa sababu Tabia ya Mungu ni kikamilifu nzuri na maadili pia , pia ni kisheria kiwango
maadili. Hivyo, ni wajibu wa kila mtu kutii Mungu na kufanana kwa kiwango ya vitendo

Kufanya Maamuzi Ya Kibiblia, Somo La Pili
Mtazamo Unaozindi: Mungu Na Neno Lake

-8-

Huduma Ya Milenia Ya Tatu
(www.thirdmill.org)

Kwa video, viongozi utafiti na rasilimali nyingine nyingi, tafadhali tembelea
http://thirdmill.org/scribd

vyake.
Sasa, kwa wengi wetu , maombi haya pengine inaonekana wazi . Baada ya yote,
kama Mungu ni mamlaka kamili ambaye ana sisi kuwajibika kwa kiwango kabisa, basi ni
lazima kufuata kwamba sisi ni wajibu wa kutii kiwango kwamba . Katika hali halisi, hata
hivyo, watu wengi ambao wanakabiliwa na mamlaka ya Mungu huru na haki kiwango
kupuuza amri za Mungu na mzulia kanuni zao wenyewe kwa maisha yao.
Baadhi ya kuamini kwamba hata kama Mungu ana uwezo wa kuwahukumu, yeye
hana haki ya . Wanaweza hata wanaamini kuwa ni heshima na nzuri ya kumpinga Mungu
, licha ya madhara , kama ilivyo kwa mtu anaweza kushindana na uovu dikteta binadamu.
Sisi pia kuona fomu ya tabia hii katika duru za wakristo. Kwa mfano , wengi katika
kanisa kuamini kwamba kwa sababu Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, Mungu tena
inahitaji utii wetu. Wao kuwachanganya msamaha na leseni , kimakosa wakikumbuka
kwamba kwa sababu ya dhambi zetu zote ni kusamehewa , tupate kuishi kama sisi
tafadhali. Kwa kweli, hata hivyo, hata waamini lazima waishi na hali ya tabia ya Mungu.
Kusikiliza kwa njia ya Yohana kuiweka katika 1 Yohana sura ya 1 mstari wa 7:
Kama sisi kutembea katika mwanga, kama naye alivyo katika mwanga ... damu ya
Yesu , Mwana wake, yatusafisha dhambi yote. ( 1 Yohana 1:7)
Yohana alifanya pointi angalau mbili katika kifungu hiki kwamba ni moja kwa moja na
mjadala wetu . Kwanza, kwa kufundisha kwamba ni lazima wote " kutembea katika
mwanga, kama naye alivyo katika mwanga ," Yohana zilionyesha kuwa waumini wote ni
wajibu wa kuiga Mungu . Pili, Yohana alisema kuwa wajibu wetu kutii kiwango cha
Mungu ni kuhusiana na msamaha wetu katika Kristo. Tu kama sisi ni kuiga Mungu hana
damu ya Kristo kututakasa na dhambi. Hatuwezi kuwa na Yesu kama mwokozi bila pia
kuwa wajibu wa kumtii kama Bwana.
Baada ya kuchukuliwa kuangalia kwa karibu katika wazo kwamba Mungu
mwenyewe ni kabisa kimaadili kawaida, sisi ni sasa katika nafasi ya kurejea kwa kuu
mada yetu ya pili katika utafiti huu wa mtazamo unaozidi kuongezeka katika maadili :
Neno la Mungu kama wazi kawaida maadili yetu.
III. NENO KAMA KIWANGO
Sisi inaonekana katika idadi ya njia ambazo Biblia inaonyesha kwamba Mungu
mwenyewe ni kabisa kimaadili kawaida yetu. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba sisi tu
kujua nini Mungu ni kama kwa sababu yeye amejidhihirisha kwetu kwa njia ya neno
lake. Bila ufunuo huu , tabia yake itakuwa siri na haijulikani , ili sisi bila kuwa na uwezo
wa kutimiza wajibu wetu kwa kufuata mfano wake. Kwa bahati nzuri, ufunuo wa Mungu
inatufundisha mambo mengi kuhusu tabia yake , kuwezesha sisi kufanya sahihi maamuzi
ya kimaadili zinazoonyesha kiwango hiki. Hivyo, wakati sisi kusisitiza kwamba Mungu
mwenyewe ni kawaida yetu ya mwisho , sisi lazima kutegemea ufunuo wake au neno
kama kawaida yetu vitendo.
Kuchunguza jinsi neno la Mungu ni wazi suala la kawaida maadili yetu , sisi
kushughulikia masuala ya tatu : Kwanza, sisi kugusa juu ya makundi matatu ya ufunuo ,
la pili, tutazungumza ya tabia unaozidi kuongezeka ya makundi hayo tatu ya ufunuo , na
tatu, sisi kuchunguza umoja wa makundi matatu ya kanuni wazi.
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Aina Tatu
Katika nafasi ya kwanza, ili kusonga mbele katika uelewa wetu wa maadili ya
Kikristo , tunapaswa kuja kuondokana na ukweli kwamba Mungu amejidhihirisha
mwenyewe katika njia tatu.
Jadi, wanateolojia nimesema ya ufunuo wa Mungu hasa katika makundi mawili:
ufunuo maalum na jumla ya ufunuo. Katika jamii ya ufunuo maalum wao kuwekwa
mawasiliano ya moja kwa moja kutoka kwa Mungu , kama vile maandiko , unabii, ndoto
na maono. Jamii ya ujumla ufunuo imeingiza mambo kama vile historia , ulimwengu ,
hali ya hewa , mimea, wanyama na binadamu . Kuweka tu , kwa ujumla ufunuo imekuwa
kiwanja catchall kushikilia kila kitu ambacho si inachukuliwa kuwa ufunuo maalum.
Wakati njia hii ya jadi ni muhimu katika baadhi ya njia, inaelekea kuweka mawazo yetu
mbali kutoka kwa baadhi ya vipimo muhimu sana ya ufunuo wa Mungu. Hivyo, katika
somo hili , sisi pia kusema ya kuwepo kwake ufunuo, ufunuo wa Mungu katika watu, ni
ufunuo ulio mara nyingi makundi na kwa ujumla ufunuo, lakini ambayo kwa kweli
anastahili kutibiwa tofauti.
Pamoja na makundi matatu ya ufunuo katika akili sisi ni katika nafasi ya
kuchunguza jinsi yote ya ufunuo wa Mungu hutoa sisi na kanuni ambayo yanaonyesha
tabia ya Mungu na kutuongoza katika kufanya maamuzi ya kimaadili.
Tabia Inayozidi kuongezeka
Sisi kuangalia kwanza vipengele unaozidi kuongezeka neno la Mungu kupatikana
kwa ujumla ufunuo, wa pili katika kanuni za ufunuo maalum, na wa tatu katika kuwepo
kwake ufunuo kama kiwango wazi. Hebu kugeuka mawazo yetu sasa kwa njia ya ufunuo
mkuu wa Mungu hutumika kama mamlaka juu yetu.
Mkuu wa Ufunuo
Wakati sisi kusema ya jumla ya ufunuo, sisi ni wasiwasi kwa njia ya viumbe na
historia kutuambia mambo ya kweli kuhusu Mungu na matakwa yake ya maadili ya
kwetu. Bila shaka, kwa ujumla ufunuo hawezi kufundisha sisi kila kitu. Kwa mfano ,
baadhi ya mambo , kama vile njia ya wokovu kwa njia ya Yesu Kristo, ni kufundisha tu
kwa njia ya ufunuo maalum, na masuala ya bado nyingine ya mapenzi ya Mungu kuja
kwetu hasa kwa njia ya kuwepo kwake ufunuo. Pia, Biblia anasisitiza ukweli kwamba
wakati Adamu na Hawa akaanguka katika dhambi, dunia kuundwa akaanguka pamoja
nao, ili asili limeharibika . Matokeo yake, viumbe na historia ni vigumu kutafsiri ; wao
tena sasa sisi na picha wazi kabisa wa tabia ya Mungu . Hata hivyo, Biblia
inatuhakikishia kwamba kwa ujumla ufunuo bado anaongea wazi kutosha kwa
kutufundisha mambo ya kweli kuhusu Mungu , inaonyesha kiwango kamili ya tabia ya
Mungu , na hivyo hutumika kama moja ya Mungu wazi kanuni.
Tutazungumza wa makala mbili muhimu ya jumla ufunuo kama inatumika kwa
maadili ya Kikristo : utata wake na umuhimu wake.
Utata
Katika nafasi ya kwanza, kwa ujumla ufunuo ni tata. Ni jambo la kawaida kwa
Wakristo kufikiri juu ya ujumla ya ufunuo katika maneno rahisi sana , kama kila aina ya
ujumla ufunuo walikuwa sawa. Katika hali halisi hata hivyo, kuna viwango vya
generalness na specialness ndani ya jamii ya ujumla ufunuo. Baadhi ya masuala ya
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ujumla ufunuo ni ya kawaida kwa watu wote , ambapo wengine ni pungufu kwa makundi
mdogo sana wa watu . Baadhi ya mambo ni badala ya hazieleweki katika maana, ambapo
wengine ni hasa wazi. Baadhi ya masuala kufuata utaratibu wa kawaida na dalili kidogo
sana ya kazi, ushiriki kila siku ya Mungu, ambapo wengine wazi kuonyesha kuingilia kati
isiyo ya kawaida ya Mungu.
Kwa mfano, fikiria upande mmoja wa wigo, kwa kiasi kikubwa zinaonekana
ujumla ufunuo wa jua. Karibu kila mtu katika historia ya dunia ina kuona jua na madhara
yake. Na katika jua, wameona binafsi ufunuo wa Mungu. Hii ni labda aina ya mkuu wa
jumla ufunuo imaginable. Lakini fikiria pia kwamba katika kuuona mwanga wa jua na
madhara yake , wanadamu wote ni hivyo wajibu wa kimaadili maalum majibu, ambayo
Yesu alieleza katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 44 na 45:
Wapendeni adui zenu na kuwaombea wale wanaowadhulumu ninyi , mpate kuwa
watoto wa Baba yenu aliye mbinguni. Aliwalazimisha jua lake kupanda juu ya
wabaya na wema, na kuwanyeshea mvua watu wanyofu na waovu. (Mathayo
5:44-45 )
Ukweli kwamba jua kuongezeka juu ya watu wabaya, warms yao, na husababisha mazao
yao kukua , inaonyesha kwamba Mungu ni mgonjwa na aina hata upande wa wenye
dhambi wanaomchukia. Na tangu binadamu wote ni wajibu kuiga tabia ya Mungu, sisi
wote ni wajibu wa upendo na kuomba kwa ajili ya adui zetu.
On upande mwingine wa wigo , baadhi ya ufunuo kwa ujumla anajulikana kwa
watu wachache kwamba inaonekana ni sawa na ufunuo maalum. Kwa mfano, fikiria
historia ya maisha , kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Kama sisi tayari alisema, historia ni
sehemu ya jumla ya ufunuo. Kama sisi kuona nini matukio ya Mungu inaruhusu na jinsi
inasimamia dunia katika wakati , sisi kujifunza mpango mkubwa juu yake. Na historia ya
ukombozi, hasa ya kazi ya Yesu Kristo , inatuambia kiasi kubwa juu ya Mungu , sisi
wenyewe na wokovu.
Kusikiliza jinsi Paulo aliwaeleza historia ya ufufuo katika Matendo sura ya 17
mistari ya 30 na 31:
Katika siku za nyuma Mungu alifanya ujinga hiyo, lakini sasa anaamuru watu
wote kila mahali watubu. Kwa maana ameweka siku atakayowahukumu
walimwengu kwa haki kwa mtu huyo amemteua . Ametoa ushahidi wa hili kwa
watu wote kwa kumfufua kutoka kwa wafu. (Matendo 17:30-31 )
Paul alisema kuwa ukweli wa kihistoria juu ya ufufuo wa Yesu Kristo alikuwa uthibitisho
kwamba Mungu alikuwa na kuweka siku wakati angeweza kuhukumu dunia nzima. Pia
alisema kuwa siku ya kuja kwake Hukumu wajibu kwa watu wote kila mahali watubu.
Kwa maneno mengine, ufunuo mkuu wa ukweli wa kihistoria ya ufufuo wajibu kwa watu
wote watubu .
Aina hii ya ujumla ufunuo ni sawa na ufunuo maalum kwa sababu ni nadra na ya
kawaida. Watu si wengi kuona Yesu wakati yeye aliishi na alikufa. Na maisha yake na
kifo wenyewe walikuwa sana ya ajabu , wao walikuwa tofauti yoyote maisha nyingine za
binadamu au kifo. Kufufuka kwake, kwa upande wake, alikuwa undeniably miujiza. Hata
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hivyo, hawana kufikia kiwango cha ufunuo maalum kwa sababu hawana kuwasiliana
jinsi sisi ni kutubu au nini jumla ahadi ya Mungu kikamilifu unahusu.
Umuhimu
Katika nafasi ya pili , katika maadili ya Kikristo tunahitaji kuthibitisha umuhimu
wa mkuu wa ufunuo kufanya maamuzi ya kimaadili. Mungu ana watu wote kuwajibika
kwa kutambua na kuendana na mambo hayo ya tabia yake kwamba ni wazi kwao kwa
njia ya uumbaji na historia.
Mara ya kwanza , inaweza kuonekana isiyo ya kawaida kwa Wakristo wengi
kwamba tunataka mahali thamani ya namna hiyo juu ya nini sisi kujifunza juu ya Mungu
kwa njia ya uumbaji na historia. Baada ya yote, moja ya hallmarks ya theolojia ya
Kiprotestanti ni kwamba sisi kusisitiza maandiko juu ya kila aina nyingine ya ufunuo.
Lakini ukweli wa mambo ni kwamba hata kama sisi sawa kujiinua maandiko kama aina
kuu ya ufunuo katika siku zetu, Waprotestanti daima anashikilia uhalali na kisheria
mamlaka ya jumla ya ufunuo. Kwa mfano, Westminster Ukiri wa Imani huanza katika
sura ya 1 sehemu ya 1 kwa maneno haya:
Mwanga wa asili, na matendo ya viumbe na riziki kufanya hivyo mbali wazi wema
, hekima, na nguvu ya Mungu, kama kuondoka wanaume unexcusable , lakini ni
wao si kutosha kutoa kwamba elimu ya Mungu , na mapenzi yake , ambayo ni
muhimu hata kupata wokovu.
Mungu alionyesha tabia yake kwa njia ya kile amefanya, na kwa njia ya
mahusiano yake daima na kile amefanya. Na kwa sababu Mungu mwenyewe ni kawaida
yetu kabisa , sisi ni wajibu wa kutii binafsi ufunuo wake kwamba anakuja kwetu kwa njia
ya ujumla ufunuo. Paulo alionyesha mawazo haya katika Warumi sura ya 1 mstari wa 18
mpaka 20, ambapo yeye aliandika :
Hasira ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni dhidi ya Hatari na uovu wa
watu ambao wanaupinga ukweli kwa uovu wao , tangu maana yote yanayoweza
kujulikana juu ya Mungu ni wazi kwao, kwa sababu Mungu mwenyewe
ameyaweka wazi kwao. Kwa tangu mwanzo wa dunia sifa za Mungu
asiyeonekana - uwezo wake wa milele na uungu - wamekuwa kuonekana wazi , na
kufahamika kutokana na kile yamepatikana, ili watu wasiwe na udhuru. (Warumi
1:18-20)
Mkuu wa ufunuo ni ya kawaida au ya kawaida kwa imani juu ya Mungu kwamba ni
kisheria juu ya watu wote. Na kwa sababu kwa ujumla ufunuo ni ya kawaida kisheria,
kila mtu ambaye vitendo contrarily kwa nini Mungu umebaini ni hatia ya dhambi.
Wazo hili sawa hutoka nje badala wazi katika Warumi sura ya 1 mstari wa 32 , ambapo
Paulo aliongeza maoni hii juu ya walio kufuru Mungu kama yeye inaonyesha mwenyewe
katika uumbaji:
Wanajua amri ya haki ya Mungu kwamba wale wanaofanya mambo kama hayo
wanastahili kifo . (Warumi 1:32 )
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". Hukumu" hapa Paulo aliwaita ujumla ufunuo " . Amri ya" Tafsiri nyingine atatoa neno
hili kama " amri " au wazo la msingi , hata hivyo, ni wazi: ujumla ufunuo ni kiwango
umebaini kuwa ni dhahiri kwa kila mtu na kwamba amri ya Mungu kila mtu kutii.
Sasa, watu wengi bila hawakubaliani na tathmini Paulo kwamba kiwango hiki ni
dhahiri kwa kila mtu. Baadhi yetu hakuna shaka kuhisi kwamba sisi si kujifunza mambo
haya na viumbe , na kwamba taarifa hii ni pia maalum kukusanywa kutoka asili na
historia. Huo ulikuwa kweli pia kuwa katika siku za Paulo, hivyo, Paulo pamoja na
mjadala wa kwa nini watu wengi hawaelewi mambo haya kutoka kwa ujumla ufunuo.
Katika Warumi sura ya 1 mstari wa 21 alielezea:
Kwa ingawa walimjua Mungu, wao wala hawakumtukuza kama Mungu wala
kumshukuru yake, fikira zao zimekuwa batili na akili zao ujinga ikatiwa giza.
(Warumi 1:21)
Paulo alikuwa akisema kwamba hata kama kwa ujumla ufunuo anaongea wazi kwetu ,
sisi kukataa maana yake wazi kwa ajili ya maana nyingine . Wasioamini kale zuliwa
miungu ya uongo. Wasioamini kisasa kawaida sifa kuundwa kwa nafasi. Na hata
Wakristo wengi kuwa desturi ya kufikiri juu ya viumbe kwa njia ya macho ya kutoamini
ya kisasa. Hata hivyo, ufunuo wa Mungu katika kuumba bado kisheria. Bado ni kiwango
cha Mungu wazi ambayo hatuna budi kuendana .
Pengine Paulo alikuwa kuchora kutoka Zaburi 19 , ambapo Daudi aliandika katika
mstari wa 1 kwamba ,
Mbingu zatangaza utukufu wa Mungu Na anga kutangaza kazi ya mikono yake.
(Zaburi 19:1)
By akaunti zote , mbingu na maeneo mengine ya dunia kuundwa ni labda kipengele zaidi
ya jumla ya jumla ya ufunuo. Watu wengi ambao wamewahi aliishi wamekuwa na uwezo
wa kuona ukubwa wa angani. Aina hii ya elimu ni jambo la kawaida sana. Na hata kama
kwa ujumla zaidi ya jumla ufunuo kisheria na mamlaka , hakika aina zaidi maalum ya
jumla ufunuo ni mamlaka, pia .
Baada ya kuona kwamba kwa ujumla ufunuo huja katika namna mbalimbali , na
kwamba fomu hizo kidhihirisha kanuni Mungu, tunapaswa kuangalia ufunuo maalum
kama mwingine kawaida wazi kutoka kwa Mungu.
Ufunuo maalum
Kama au sisi ni rahisi kuamini kwamba kwa ujumla ufunuo ni sehemu ya Mungu
wazi kwa kiwango maisha yetu, Wakristo wote wanapaswa kwa urahisi kutambua
kwamba ufunuo maalum ni suala la kawaida kwamba ni kisheria juu ya maisha yetu. Tu
kama tulivyofanya kwa ujumla ufunuo, sisi kuzingatia utata maalum ufunuo na umuhimu
wa maadili ya Kikristo .
Utata
Katika nafasi ya kwanza, ufunuo maalum ni tata, kuja kwetu katika idadi ya aina .
Zaidi ya aina hizi kutegemea neno amesema au kuandikwa, lakini wote kuhusisha Mungu
kuwasiliana na watu katika njia ya kuvuka utendaji kazi ya kawaida ya viumbe. Kama
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sisi utafiti maandiko , tunaona mifano mingi tofauti ya ufunuo maalum. Katika baadhi ya
matukio Mungu inaonekana wazi na anaongea kwa sauti kwa vikundi au watu binafsi.
Katika kesi nyingine yeye ni kusikia lakini si kuonekana. Wakati mwingine yeye
mawasiliano kupitia mjumbe kama vile malaika ambaye inaonekana kwa watu wake.
Mungu pia kawaida kuwafundisha wale ambao alipokea ufunuo wake maalum kuandika
yaliyo teremshwa , na rekodi hii imeandikwa ni kuhesabiwa kama maandiko , ambayo
bado aina nyingine ya ufunuo maalum.
Sasa, kama mbalimbali kama aina hizi mbalimbali ya ufunuo maalum , wote ni
"maalum" katika maana kwa sababu wao kuwakilisha mawasiliano ya ajabu au isiyo ya
kawaida kati ya Mungu na mwanadamu. Wao kuhusisha Mungu kukatiza, kama
ilivyokuwa, bila shaka asili ya matukio ili kuwasiliana zaidi moja kwa moja na watu
wake.
Lakini, hata kama hizi aina mbalimbali za ufunuo kushiriki kifungo hiki kawaida
, bado tunaweza kutofautisha kati yao kwa sababu baadhi ya kuja zaidi ya moja kwa moja
kutoka kwa Mungu , na chini ya upatanishi. Wale kwamba kuja kwa njia ya upatanishi
mbali zaidi ni mdogo "maalum" ; tunaweza hata kufikiri juu yao kama inayopakana na
kwa ujumla ufunuo. Wale kwamba kuja zaidi ya moja kwa moja kutoka kwa Mungu, kwa
upande wake, ni zaidi " maalum."
Musa aliongea na Mungu moja kwa moja na binafsi. Kama sisi kusoma katika
Kutoka sura ya 33 mstari wa 11 :
Bwana bila akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki
yake. (Kutoka 33:11)
Upande wa pili wa wigo wa ufunuo maalum sisi kupata mambo kama ndoto.
Umuhimu wa ufunuo maalum katika ndoto uongo si katika ukweli kwamba mtu ndoto ,
lakini kwa kweli kwamba Mungu anatumia jambo hili asili ya kuwasilisha ukweli kwa
mtu binafsi.
Kwa mfano, katika Mwanzo 41 tunaona sababu ya ndoto ya Farao ya saba
ng'ombe konda kwamba wakala saba ng'ombe mafuta. Hakika Firauni alijua kwamba
ndoto mara isiyo ya kawaida, na hii ni kuthibitika na rufaa yake kwa washauri wake
kutafsiri kwa ajili yake . Lakini jinsi gani Farao kujua ndoto yake ilikuwa isiyo ya
kawaida ? Mungu hakuwa moja kwa moja kushughulikia Farao katika ndoto, au hata
kutuma malaika kuzungumza naye kama yeye baadaye alifanya kwa Joseph katika
Mathayo sura ya 1. Kitu pekee maalum kuhusu ndoto ya Farao ni kwamba Mungu
kutumika kwa kuwasiliana na Farao. Mbali na matumizi ya Mungu ya ndoto, ufunuo huu
ni kutofautishwa na ndoto kutokea kama sehemu ya kawaida ya jumla ya ufunuo.
Kwa kifupi, baadhi ufunuo maalum ni ajabu na ni wazi isiyo ya kawaida, kama vile
uwepo wa Mungu na watu kama Musa. Nyingine maalum ufunuo , hata hivyo, karibu
inafanana na ya kawaida , asili maisha ya binadamu.
Katika siku zetu, aina ya kawaida ya ufunuo maalum, na tu ulimwenguni
alikubali aina ya ufunuo sasa, ni maandiko. Na hata maandiko yenyewe ina sehemu
ambayo ni maalum sana , na sehemu nyingine kwamba ni kidogo zaidi ya kawaida. Kwa
mfano, kulingana na Kutoka sura ya 31 aya ya 18, Mungu moja kwa moja aliandika Amri
kumi , ambao walikuwa zilizomo kwenye " mbao za mawe andikwa kwa kidole cha
Mungu ."
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Maandiko mengine, hata hivyo, walikuwa awali imeandikwa na wapagani, ambao
kutafsiriwa ujumla ufunuo. Kwa mfano, katika Matendo sura ya 17 mstari wa 28 , Paulo
alisema maneno hayo kwa wasikilizaji wake Kigiriki:
Kama baadhi ya wenu, mtunga mashairi alisema, "Sisi ni watoto [Mungu] ."
(Matendo 17:28 )
Hapa Paulo anashikilia hitimisho la mshairi ya kipagani, na maneno na hivyo hii mshairi
wapagani ya kuwa ni sehemu ya ufunuo maalum.
Maandiko mengine ya kawaida zaidi ni pamoja na baadhi methali zilizokusanywa
na waandishi wa Biblia, quotes nyingine kutoka washairi ya kipagani, na nakala ya barua
kati ya Artashasta mfalme wa Uajemi na watumishi wake katika ng'ambo ya Mto kanda,
ambayo yanaweza kupatikana katika Ezra sura ya 4.
Ufunuo maalum ni tata, kuja kwetu katika idadi ya aina . Wengi wa fomu hizo
kutegemea neno amesema au kuandikwa, lakini wote kuhusisha Mungu kuwasiliana na
watu katika njia ya kuvuka utendaji kazi ya kawaida ya viumbe.
Umuhimu
Katika nafasi ya pili , kila ufunuo maalum ni muhimu kwa maadili ya Kikristo kwa
sababu ufunuo wote maalum ni ya kawaida kwa ajili yetu; ufunuo wote maalum ni
kiwango ambacho ni lazima kuzingatia. Fikiria, kwa mfano, kwamba baada ya Paulo
alinukuu washairi wapagani Aratus na Cleanthes katika Matendo sura ya 17 mstari wa 28
, aliendelea kuteka maombi kutoka maneno yao kwamba ni kisheria juu ya wanadamu
wote. Kusikiliza na Matendo sura ya 17 mistari ya 28 kupitia 30:
Kama baadhi ya washairi yako mwenyewe wamesema, 'Sisi ni watoto wake. Kwa
hiyo tangu sisi ni watoto wa Mungu, hatupaswi kufikiri kwamba mtu wa Mungu ni
kama dhahabu, fedha au jiwe - mfano yaliyotolewa na kubuni mtu na ujuzi.
Katika siku za nyuma Mungu alifanya ujinga hiyo, lakini sasa anaamuru watu
wote kila mahali watubu. (Matendo 17:28-30 )
Licha ya asili ya kipagani ya maneno " Sisi ni watoto wake ," Matumizi ya Paulo wao
kama mtume wa Mungu mamlaka akageuka quote hii katika ufunuo wa Mungu kwa
mwanadamu, na alifanya nao kiwango kisheria , na hivyo kulazimika " watu wote kila
mahali watubu."
Na hata kama maneno ya asili ya kipagani unaweza kubeba nguvu kubwa sana,
hakika ufunuo ni zaidi maalum wajibu kwa sisi hata zaidi. Kwa kweli , tunaona hitimisho
hili anashikilia na maandiko yenyewe. Kwa mfano, kusikiliza nini Mungu alimwambia
wenyeji wa Yerusalemu katika Yeremia sura ya mistari 25 8 na 9, baada ya wao alikuwa
mara kwa mara kukataliwa manabii wake :
" Kwa kuwa si kusikiliza maneno yangu, nami kumwita watu wote wa kaskazini
na mtumishi wangu mfalme wa Babeli, ... nami nitawaleta juu ya nchi hii na
wakazi wake na juu ya mataifa yote ya jirani. Nami kabisa kuwaangamiza na
kuwafanya kitu cha horror na dharau, na uharibifu wa milele. "(Yeremia 25:8-9 )
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Kwa sababu watu alikataa kusikiliza manabii wa Mungu, Mungu kutishiwa hukumu
agano uliokithiri dhidi yao, kuwaonya kwamba angeweza kuleta yao na " uharibifu wa
milele " kama walishindwa kutubu. Wakati Mungu hufunua kweli kupitia kwa
wawakilishi wake mamlaka kama vile manabii na mitume wa Biblia, ufunuo huu maalum
ni kisheria kabisa.
Sasa, katika siku zetu, hatuna tena hai, mamlaka mitume na manabii. Lakini sisi
tunayo Biblia , ambayo ni ya kisheria juu ya watu wote wakati wote. Kwa sababu
maandiko ni aina muhimu zaidi ya ufunuo maalum kwa ajili ya sisi leo, sisi kujadili suala
hilo kwa undani zaidi katika masomo yetu miwili ijayo. Kwa sasa, hata hivyo, sisi
wanapaswa kurejea mawazo yetu kwa kuwepo kwake ufunuo , ambayo ni ufunuo wa
Mungu kwa njia ya watu wa binadamu.
Kuwepo kwake Ufunuo
Ingawa haijawahi kawaida kwa wanateolojia kusema kuhusu " kuwepo kwake
wahayi," wazo kwamba Mungu amejifunua mwenyewe katika na kupitia watu daima
imekuwa kutambuliwa na mkondo wa theolojia ya Kiprotestanti kama sehemu ya jumla
ya ufunuo. Kwa maneno mengine , sisi si hapa kutetea aina mpya ya ufunuo , lakini tu
njia mbalimbali za kategorisera ufunuo huo huo wanateolojia wamekubali kwa karne
nyingi.
Kwa mfano, kusikiliza Westminster Ukiri wa Imani sura ya 1 kifungu cha 10 :
Mkuu Jaji , ambayo ubishi wote wa dini ni kuangaliwa, na kila jambo za
mabaraza, maoni ya waandishi wa kale , mafundisho ya watu , na roho binafsi, ni
kwa kuchunguzwa , na ambaye hukumu sisi ni kupumzika , unaweza kuwa hakuna
mwingine ila Roho Mtakatifu akizungumza katika maandiko.
Kukiri inasema kwamba hakimu mkuu wa ubishi wote wa dini ni Roho Mtakatifu, na
kwamba kiongozi uhakika wa hukumu Roho Mtakatifu ni maandiko. Lakini taarifa
kwamba katika rufaa na maandiko kama mwisho wazi kiwango ambacho wengine wote
ni kuhukumiwa, Kuungama haina tu brush kando hawa wengine kama haina maana au
batili. Kwa kweli, Kuungama akubali thamani ya vyanzo mengine yote kwamba orodha.
Mungu anatumia mabaraza, waandishi wa kale , mafundisho ya wanaume na roho binafsi
yatangaza mapenzi yake kwa watu wake, hata kama maamuzi yao lazima kuwa chini ya
maandiko.
Tunaweza kuwaita za binadamu hukumu aina ya " kuwepo kwake ufunuo. "
Hakuna kuwasilisha rahisi ya historia au viumbe, na hakuna ni moja kwa moja
mawasiliano isiyo ya kawaida kutoka kwa Mungu. Badala yake, kila inahusisha ufunuo
wa Mungu kwa njia ya binadamu, kama kama mahitimisho ya pamoja ya kiteolojia
kufikiwa kwa makundi ya watu , au kama hukumu ya watu binafsi, au kama ndani
kuongoza na kuja kwa Roho Mtakatifu ndani ya waamini . Kama tulivyofanya kwa jumla
na maalum ufunuo, tutazungumza ya utata wa kuwepo kwake ufunuo na kisha ya
umuhimu wake kwa maadili ya Kikristo .
Katika nafasi ya kwanza, kuwepo kwake ufunuo inaweza kugawanywa katika
makundi mawili : nini sisi tupate kuwaita masuala ya nje ya kuwepo kwake ufunuo, na
masuala ya ndani ya kuwepo kwake ufunuo.
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Nje
Masuala ya nje ya kuwepo kwake ufunuo pamoja na mambo kama vile: kuwepo
kwa binadamu ; hukumu za binadamu, mtu binafsi na kampuni ; na tabia ya binadamu.
Tunaweza kufikiria kuwepo kwa binadamu kama aina ya ufunuo kwa sababu binadamu
wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Hiyo ni kusema , katika baadhi ya akili, sisi ni kila
replica au reflection ya Mungu . Binadamu ni picha zinazoakisi utukufu wa Mungu na
heshima. Na kwa sababu sisi kutafakari tabia yake , tunaweza kujifunza mambo mengi
kuhusu Mungu kwa kuangalia watu .
Hoja yetu ya pili, kwamba mtu binafsi na kampuni hukumu ya binadamu ni aina
ya kuwepo kwake ufunuo, ni karibu kuhusiana na ukweli kwamba sisi ni kuundwa kwa
sura ya Mungu. Kusikiliza kwa njia ya Musa historia ya uumbaji wa mwanadamu katika
Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 :
Mungu akasema, "Na tufanye mtu kwa mfano wetu , kwa sura yetu, na waache
kutawala samaki wa baharini na ndege wa angani, juu ya mifugo, juu ya nchi
yote , na juu ya viumbe wote kwamba hoja ardhini. "(Mwanzo 1:26 )
Ingawa tunaweza kuchora inferences wengi kutokana na ukweli kwamba sisi ni kuundwa
kwa mfano wa Mungu , wakati sisi kwanza kuona wazo hili katika Maandiko maana
yanayohusiana na hayo ni kwamba Mungu wajumbe mamlaka ya binadamu ili waweze
kutawala dunia . Maana moja ya hii ni kwamba wakati wanadamu zoezi mamlaka , sisi ni
akifafanua tabia ya Mungu.
Njia nyingine tunaona hii nguvu kazi ni katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 19 ,
ambapo tunasoma maneno haya:
Sasa, Bwana Mungu alikuwa na sumu nje ya nchi wanyama wote wa kondeni na
ndege wote wa angani . Yeye akamletea Adamu kuona nini angeweza jina yao ;
na chochote mtu mmoja aitwaye kila kiumbe hai , kwamba alikuwa jina lake.
(Mwanzo 2:19)
Huu ni mfano kwanza tunaona katika maandiko ya mtu utumiaji mamlaka ambayo
Mungu kutumwa kwetu. Na kingine chochote tunaweza kusema juu ya mfano huu, ni
angalau kweli kwamba wakati Adam jina lake wanyama , alikuwa kufikiri na utumiaji
hukumu. Hivyo, ni haki kwa kusema kwamba wakati wanadamu kufikiri na hakimu
katika zoezi la mamlaka na Mungu iliyokabidhiwa, sisi ni kuonyesha tabia ya Mungu.
Na hii ni just aina ya shughuli ambayo Westminster Ukiri wa Imani ni akimaanisha
wakati anaongea juu ya "Halmashauri ... waandishi wa kale , mafundisho ya watu , na
roho binafsi."
Kwa mfano, katika Matendo 15 tunasoma kwamba viongozi wa kanisa
walikutana katika Yerusalemu ili kutoa hukumu kuhusu mazoea ya watu wa mataifa
mengine ambao waongofu na Ukristo. Baraza, ambao ulihudhuriwa na kuungwa mkono
na mitume kama vile Petro na Paulo, barua kueleza maamuzi yake makanisa mbalimbali
kisha katika kuwepo. Katika Matendo sura ya 15 mistari ya 28 na 29, Luka anaandika
kwamba barua yao ni pamoja na maneno yafuatayo:
Inafaa Roho Mtakatifu na sisi si mzigo kwa kitu chochote zaidi ya mahitaji
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yafuatayo:
Wewe ni kujiepusha na vilivyotolewa sadaka kwa sanamu , na damu , na nyama
ya mnyama aliyenyongwa na wajiepushe na uasherati. ( Matendo 15:28-29 )
Taarifa kwamba baraza la Yerusalemu alidai kuwa akizungumza kwa wenyewe kama
vile kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Uelewa wao ni kwamba Mungu anaweza kutumia
maamuzi yao pamoja ili kuamua bila shaka sahihi ya utekelezaji kwa ajili ya kanisa . Hii
si kusema kwamba baraza la kanisa ni dosari , lakini tu kwa uhakika kwamba tuna
historia ya Biblia kwa kuamini kwamba Mungu anatumia watu wake muungano
wamekusanyika katika Ili kudhihirisha ukweli.
Hii pia ni kesi wakati kanisa hukutana katika vikundi vidogo vidogo. Fikiria , kwa
mfano, maneno ya Yesu katika Mathayo sura ya 18 mistari ya 16 na 20:
"Kila jambo inaweza kuwa imara na ushahidi wa mashahidi wawili au watatu ...
[W] mbili au tatu hapa kuja pamoja katika jina langu , mimi nipo hapo pamoja
nao. " (Mathayo 18:16, 20)
Yesu alifundisha kwamba wakati wowote mashahidi wawili au watatu Mkristo sawa
kuthibitisha suala la nidhamu ya Kanisa , Yesu inasaidia zoezi yao ya mamlaka kwamba
ana kutumwa kwa kanisa . Kwa hiyo, ni salama kuhitimisha kwamba wakati Wakristo
katika vikundi vidogo kukutana na kutoa hukumu, hukumu zao ni si dosari , lakini bado
ni sahihi kusema kwamba Mungu anatumia mtu binafsi na kampuni hukumu kuwaongoza
watu wake katika ukweli.
Licha ya kuwepo kwa binadamu na hukumu, Mungu pia hutumia tabia ya
binadamu kama aina ya nje ya kuwepo kwake ufunuo. Tunaona hii mara kwa mara katika
maandiko wakati waandishi wa Biblia kuhamasisha wasomaji wao kuiga tabia za watu
wengine . Kwa mfano, 1 Wathesalonike sura ya 1 mstari wa 6 na 7:
Wewe mkawa wafuasi wetu na wa Bwana ... Na hivyo mkawa kielelezo kwa
waamini wote wa Makedonia na Akaya. ( 1Wathesalonike 1:6-7)
Paul kusifiwa waumini wa Wathesalonike kwa kufuata mfano wake , na kwa kuwa mfano
kwa wengine kufuata. Mpaka sasa tabia ya Paulo na Wathesalonike yalijitokeza tabia ya
Mungu , ilikuwa ni aina ya ufunuo. Matokeo yake, kuwa suala la kawaida au kiwango
kwa kimaadili .
Ndani
Mbali na hayo aina ya nje ya kuwepo kwake ufunuo, pia kuna aina ya ndani ya
kuwepo kwake ufunuo. Ingawa sisi kufikiri ya njia nyingi ambazo Roho Mtakatifu
anafanya kazi ndani ya binadamu kufunua ukweli kuhusu Mungu , sisi kuzingatia mbili.
Kwanza, sisi kuchunguza nini wanateolojia jadi inayoitwa " kuja. " Pili, sisi kuchunguza
" ndani kuongoza" ya Roho Mtakatifu ambayo ni wazi katika mambo kama dhamiri.
Wakati sisi kusema ya kuja kwa Roho Mtakatifu, sisi ni akimaanisha zawadi ya
Mungu wa akili ambayo Mungu anatoa kwa waumini , na hata makafiri. Wakati Roho
Mtakatifu linatia nuru akili ya mtu , anatoa mtu kwamba uwezo au maarifa kwamba mtu
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awali walikosa . Moja ya mifano ya wazi ya kuja yanaweza kupatikana katika Mathayo
sura ya 16 mistari 15 kwa njia ya 17, ambapo tunasoma akaunti ifuatayo:
[Yesu aliuliza ], " Ni nani je, mnasema mimi ni nani?" Simoni Petro akajibu,
"Wewe ni Kristo, Mwana wa Mungu hai." Yesu akamjibu, " Heri wewe Simoni
mwana wa Yona , kwa maana ilikuwa si wazi kwenu na mtu, bali kwa Baba yangu
aliye mbinguni . "(Mathayo 16:15-17 )
Simon Peter hakuwa kufikiri juu yake mwenyewe kwamba Yesu ndiye Kristo , wala
hakuwa kujifunza kutoka kwa watu wengine . Badala yake, Mungu moja kwa moja wazi
kwamba maarifa Petro.
Bila shaka, Petro alikuwa pia wanakabiliwa na Yesu mwenyewe, na maarifa yake
binafsi ya Yesu ilikuwa ni sehemu ya utaratibu ambao yeye walikuja kuelewa kuwa Yesu
ndiye Kristo. Lakini wengine wengi ambao hawakuwa kuja uelewa huu walikuwa pia
wanakabiliwa na Yesu. Tofauti ni kwamba Roho Mtakatifu kazi ndani ya Peter kumleta
kwa ufahamu huu.
Paul ufumbuzi suala la kuja ya waumini badala ya moja kwa moja katika 1
Wakorintho sura ya 2 ambapo yeye aliandika maneno haya katika aya ya 11 na 12 :
Kwa maana ni nani miongoni mwa watu anajua mawazo ya mtu isipokuwa roho
ya mtu ndani yake ? Kwa njia hiyo hiyo hakuna mtu anajua mawazo ya Mungu
isipokuwa Roho wa Mungu . Sisi hatukuipokea roho ya dunia, lakini Roho
aliyetoka kwa Mungu , ili tupate kuelewa kile ambacho Mungu kwa uhuru
ametupa. (1 Wakorintho 2:11-12)
Dhana ya Paulo ni kwamba hata kama waumini na makafiri sawa inaweza kuwakamata
ukweli huo, hawana kufahamu yao katika njia hiyo hiyo. Watu wote wasiingie katika
uelewa wetu wa ufunuo kwa sababu wao ni mdogo, viumbe. Lakini Roho Mtakatifu
anafanya kazi ndani ya waamini kutupa ufahamu wa kawaida wa injili na ukweli wa
Mungu. Kwa uchache sana, waumini wote na imani na uaminifu katika Yesu kama
mwokozi kuja moja kwa moja kutoka kwa Roho Mtakatifu . Kama Paulo aliandika katika
Wafilipi sura ya 1 mstari wa 29:
Ni amepewa wewe kwa niaba ya Kristo ... kuamini juu yake. (Wafilipi 1:29 )
Neno la Kigiriki hapa kutafsiriwa "nafasi " maana yake " kutokana na uhuru." Dhana ya
Paulo ni kwamba Wafilipi walikuwa nafasi nafasi kuamini, lakini badala ya kuwa Mungu
akawapa kama zawadi ya bure imani yao sana katika Yesu.
Cha kushangaza , Biblia pia inatufundisha kwamba Mungu linatia nuru hata
makafiri. Tumeona kwamba Mungu mawasiliano ukweli makafiri wote kwa njia ya
ujumla ufunuo. Lakini kulingana na Paulo, Mungu pia mawasiliano ukweli makafiri
kupitia kuja. Kusikiliza maneno ya Paulo katika Warumi sura ya 2 mistari ya 14 na 15 :
Watu wa mataifa mengine , ambao hawana sheria, je yale ambayo yameagizwa
na sheria ... wao kuonyesha kwamba mahitaji ya sheria yameandikwa juu ya
nyoyo zao ... mawazo yao , yakiwashitaki au kuwatetea. (Warumi 2:14-15)

Kufanya Maamuzi Ya Kibiblia, Somo La Pili -19Mtazamo Unaozindi: Mungu Na Neno Lake

Huduma Ya Milenia Ya Tatu
(www.thirdmill.org)

Kwa video, viongozi utafiti na rasilimali nyingine nyingi, tafadhali tembelea
http://thirdmill.org/scribd

Kwa maneno mengine, Mungu implantat katika kila binadamu, hata katika makafiri,
elimu ya msingi ya sheria yake. Bila kujali yatokanayo yetu kwa ujumla ufunuo , sisi
wote instinctively kujua kwamba baadhi ya mambo ni mema na mabaya. Na dhamiri zetu
kushuhudia ukweli huu.
Zaidi ya hapo, Roho Mtakatifu pia hutoa nini mara nyingi imekuwa inayoitwa "
ndani ya kuongoza. " Kama kinyume na kuja ambayo kimsingi ni utambuzi, ndani
kuongoza huelekea kuwa emotive zaidi na angavu. Ni moja ya njia ya kawaida katika
sehemu ambayo Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani ya watu kufunua ukweli kuhusu
tabia ya Mungu. Tunaona ndani kuongoza kuonyeshwa wazi katika mambo kama dhamiri
yetu binafsi, kama vile katika hisia zetu mara nyingi ajabu sana kwamba Mungu na sisi
kuchukua kozi fulani ya action. Paul inajulikana hii ndoto ndani ya kuongoza katika
Wafilipi sura ya 2 mstari wa 13 wakati yeye aliandika:
Ni Mungu ambaye anafanya kazi ndani yenu , kutaka kwenu na kutenda
kulingana na kusudi lake jema . (Wafilipi 2:13)
Taarifa kwamba Paulo hakuwa hapa akizungumza ya nini tunajua au kuamini, lakini
badala ya kile sisi mapenzi au tamaa, ya nini motisha matendo yetu. Hii pia ni aina ya
ufunuo kwa sababu mawasiliano hisia na intuitions kuhusu tabia ya Mungu kwetu. Na tu
kama na aina zote za kuwepo kwake ufunuo, kwa sababu inaonyesha tabia ya Mungu, ni
kisheria kiwango kwamba ni lazima kutii na ambayo ni lazima kuendana .
Tumeangalia makundi matatu ya ufunuo wa Mungu , na tumeona jinsi yote ya
ufunuo wa Mungu hutoa sisi na kanuni ambayo yanaonyesha tabia ya Mungu. Kwa sasa,
hata hivyo, sisi kuchunguza umoja wa makundi matatu ya kanuni wazi.
Umoja
Mkuu , maalum na kuwepo kwake ufunuo wote ni undani kuhusiana. Kidhihirisha
Mungu ni mmoja, na kwa hiyo kidhihirisha huo kiwango na wote ni wa kisheria na
mamlaka. Lakini hii ina maana gani kwa sisi kama sisi kujaribu kufanya maamuzi ya
Biblia? Kama mtakavyokumbuka , mtindo wetu kwa maamuzi ya Biblia ni : " . Hukumu
ya kimaadili inahusisha matumizi ya neno la Mungu kwa hali hiyo kwa mtu " Katika
mwanga wa mtindo huu, umoja wa ujumla, maalum na kuwepo kwake ufunuo wa Mungu
inaonyesha kwamba tunapaswa kuwajulisha hukumu yetu wote kimaadili na ufunuo wote
kwa ajili yetu. Bila shaka, maandiko ni kabisa wa kutosha kuwafundisha sisi kuhusu
maadili ya Kikristo . General na kuwepo kwake ufunuo wala kutoa us habari mpya
kuhusu tabia ya Mungu ambayo haipo katika maandiko. Lakini sisi kuelewa nini
Maandiko yanafundisha sisi sana wazi zaidi wakati sisi kulinganisha na wengine wote wa
ufunuo wa Mungu. Kwa kweli, bila ufunuo mkuu wa vitabu na lugha , sisi bila hata
kupata ufunuo maalum ya maandiko. Na bila shaka , kuja kwa Roho Mtakatifu, kuwepo
kwake ufunuo, ni muhimu kwa kufahamu wetu ujumbe wa maandiko . Hiyo, kwa
kutumia kila aina ya ufunuo wa Mungu hutoa ufahamu mkubwa kwetu kama sisi kuomba
maandiko katika maisha .
V. HITIMISHO
Katika somo hili tumegundua mambo mawili ya mtazamo unaozidi kuongezeka
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katika maadili ya Kikristo . Tumeona kwamba Mungu mwenyewe ni kiwango mwisho
kwa ajili ya tabia zote za kimaadili, na kwamba tabia yake obligates binadamu wote
kuiga yake. Sisi pia kuonekana kuwa Mungu mwenyewe ni hajulikani mbali na neno lake
au ufunuo, ili kwamba sisi lazima kupokea ufunuo wake katika yote ya aina yake kama
kiwango chetu wazi au vitendo.
Kama sisi kutafuta kuendeleza mawazo yetu juu ya maadili ya Kikristo , ni lazima
daima kuongozwa na tabia ya Mungu kama ulivyofunuliwa katika asili na historia ,
maandiko, na binadamu. Kama sisi kuomba dhana hizi kwa maisha yetu ya kila siku , sisi
wenyewe kutafuta vifaa kikamilifu zaidi wa kufanya maamuzi ya kimaadili ambayo ni
kumpendeza Mungu na kuleta baraka kwa watu wake.
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