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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
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I. UTANGULIZI
Karibu katika kila taifa , kesi katika mahakama ya sheria mara nyingi kuhusisha
hati iliyoandikwa . Mambo kama risiti, barua, mikataba, ushahidi na taarifa iliyoandikwa
na mashahidi kutumika kama ushahidi. Lakini kila mtu anajua kwamba haitoshi tu kuwa
na nyaraka hiyo inapatikana mahakamani. Kwa ajili yao kutumika kwa ufanisi,
wanasheria, majaji, na juries kujua sifa fulani au tabia ya nyaraka zao . Muda mwingi ni
mara nyingi alitumia kujifunza na kuanzisha mambo kama aliyeandika hati fulani, ambao
walipata hivyo, wakati ilani hiyo ilikuwa imeandikwa , kwa nini imeandikwa na nini
inasema. Kujua sifa hizi ni muhimu kwa kutumia nyaraka hizi vizuri.
Tuna wasiwasi kama huo wakati sisi kufanya maadili ya Kikristo . Hakuna jambo
gani swali maadili , sisi daima kuwa hati angalau moja kwamba tunahitaji kuzingatia ,
yaani Biblia . Lakini nini matokeo ya Biblia ina juu ya uamuzi wetu inatofautiana kutoka
mtu hadi mtu . Baadhi ya wakristo kutegemea karibu kabisa juu ya Biblia kama daima ya
kuingia na mamlaka chanzo cha majibu kamili ya maswali ya maadili, wengine thamani
ushauri wake , lakini kuchukua maneno yake na punje ya chumvi ; na bado wengine
kupuuza ni kama lisilo na nje ya kuwasiliana na ya kisasa dunia . Na mitazamo hii tofauti
ya manufaa ya Biblia katika maadili na jambo moja katika kawaida : wote ni kuzingatia
tathmini ya sifa ya Biblia.
Somo hili ni ya tatu katika mfululizo wetu wa masomo ya " Kufanya Maamuzi ya
Biblia. " Sisi haki somo hili, " sifa za maandiko. " Katika masomo ya mwanzoni sisi
imara kwamba hukumu ya kimaadili daima kuhusisha mtu kwa kutumia neno la Mungu
na hali hiyo. Na hali hii imesababisha sisi kuona kwamba kuna tatu masuala muhimu
kwamba lazima kila siku ichukuliwe katika akaunti kama sisi kufanya maamuzi ya
kimaadili : kiwango cha neno la Mungu, maelezo ya hali hiyo, na mtu kufanya hukumu.
Tumebainisha masuala haya tatu kama mitazamo ya kawaida, ya hali na kuwepo kwake
katika maadili. Katika somo hili sisi kushughulikia mtazamo unaozidi kuongezeka tena ,
kuangalia kwa viwango vya sahihi kwa ajili ya maamuzi ya kimaadili.
Kama tulivyoona katika somo lililopita , tabia ya Mungu mwenyewe ni kiwango
yetu ya mwisho , ambapo neno lake ni mamlaka wazi kiwango yetu kwa sababu infallibly
inatufundisha kuhusu tabia ya Mungu. Katika somo hili, sisi kuzingatia sifa ya maandiko
ili kuona wazi zaidi jinsi Biblia inaonyesha tabia ya Mungu kwetu. Sisi kugawanya
mjadala wetu wa sifa za maandiko katika sehemu mbili: Kwanza, sisi kuchunguza sifa
kwamba maandiko ana kimsingi kwa mujibu wa uandishi wake Mungu , yaani, nguvu
zake na mamlaka . Pili, sisi kuchunguza sifa kwamba maandiko ana hasa kwa sababu
hiyo ilikuwa imeandikwa kwa Audience za Binadamu: yaani, ufafanuzi wake , umuhimu
na uwezo . Hebu tuanze kwa kuangalia Uandishi wa Mungu wa maandiko.
II. UANDISHI WA KIUNGU
Wakati sisi kusema ya uandishi wa Mungu wa maandiko , sisi ni akimaanisha
na ukweli kwamba waandishi wa Biblia kuwa yalifunuliwa na Mungu na mamlaka na
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yeye kutoa ujumbe wake. Sisi ni kuangalia Biblia kama neno la Mungu kwa watu wake
na kusisitiza ukweli kwamba ni ". Neno la Mungu " Kama sisi kuchunguza sifa za
maandiko kwamba unatokana hasa kutoka msukumo wake wa kimungu , sisi kugusa juu
ya mambo mawili : uwezo wa maandiko na mamlaka ya Maandiko. Bila shaka, Wakristo
wengi wa kiinjili instinctively kutambua kwamba Biblia ni nguvu , mamlaka neno la
Mungu kwa kila kizazi. Hata hivyo, wengi wetu hawajawahi mawazo kwa njia ya wengi
wa masuala yanayohusiana sifa hizi za maandiko. Lakini tunaweza kutumia Biblia kwa
ufanisi zaidi katika maadili kama sisi kuelewa sifa hizi kwa undani zaidi. Hivyo, hebu
kugeuka usikivu wetu kwa nguvu ya maandiko.
Nguvu ya maandiko
Kama Wakristo , wakati sisi mbinu ya chini ya maadili, sisi si nia tu katika
kuhesabia nje ambayo mambo ni nzuri na ambayo ni maovu. Sisi pia ni nia ya kutumia
maarifa kwamba kwa kutenda , kufikiri na hisia katika njia ambazo kimaadili ni sifa.
Lakini ni wapi tunaweza kupata nguvu ya kutekeleza nini tunajua kuwa na haki na nzuri?
Katika kutekeleza azma hii, sisi ni sana wasaidiwe kwa nguvu maandiko ya . Kama
Mungu hai na kazi neno , Biblia si tu kutuambia nini cha kufanya , pia kuwawezesha
kwetu kuamini na kuishi katika njia yanayompendeza Mungu na kusababisha baraka
zake. Hebu kinafafanua dhana hii kwanza kwa kuangalia baadhi ya mifano ya nguvu ya
neno la Mungu katika fomu zake mbalimbali , na pili na kugeuka kwa maana kwamba
mamlaka hii ya ana kwa maadili maamuzi.
Mifano
Kama tulivyoona katika masomo yetu ya awali, neno la Mungu inaweza kuchukua
fomu nyingi . Na Biblia inaonyesha kwamba neno la Mungu ni nguvu hata wakati haina
kuchukua fomu ya maandiko. Kama sisi kutafuta kuonyesha nguvu ya maandiko ,
tutaanza kwa kuangalia kwanza katika nguvu ya neno la Mungu juu ya viumbe. Next, sisi
kugusa juu ya nguvu ya neno zake za kinabii, na kisha juu ya nguvu ya mahubiri ya Injili
. Hatimaye, sisi kuchunguza nguvu ya Neno la Mungu lililoandikwa au maandiko. Hebu
tuanze kwa kuchunguza nguvu ya neno la Mungu juu ya viumbe.
Wakati tunaona nguvu ya neno la Mungu , ni mara nyingi na manufaa kwa
kufikiria kwanza juu ya jinsi neno lake ni nguvu juu ya viumbe. Labda mahali ambapo hii
ni kwa urahisi zaidi kuonekana ni kuundwa kwa sababu ya Mwanzo 1, ambapo Mungu
alisema dunia katika kuwepo. Katika sura nzima, hatua tu kwamba Mungu hufanya ni
kuzungumza. Na kwa neno lake amesema , yeye inajenga , amri na kujaza ulimwengu
mzima. Kama zaburi ya mistari 33 6 na 9 maoni kuhusu akaunti hii:
Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika , na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa
chake ... Yeye alisema na ikawa na . Akaamuru , na ikasimama " (Zaburi 33:6 , 9)
Tangazo la Mungu alikuwa na nguvu kubwa katika siku za viumbe , nguvu kiasi kwamba
neno lake kuletwa viumbe ndani ya kuwepo. Siyo kwamba maneno kuwa na nguvu
innate kwamba Mungu kuyaharibu . Badala yake, Mungu anatumia tangazo lake kama
vyombo kusambaza mamlaka yake mwenyewe. Maneno ya Mungu ni njia anatumia
kukamilisha mwisho wake , kiasi kama binadamu yeyote anaweza kutumia nyundo na
gari msumari katika nafasi.
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Katika nafasi ya pili , Maandiko pia yanaonyesha wazi kwamba neno la Mungu ina
nguvu linapokuja suala la kupitia midomo ya manabii wahyi. Isaya sura ya 55 mistari ya
10 na 11 kuthibitisha wazo hili. Kuna nabii aliandika:
Kama mvua na theluji kuja chini kutoka mbinguni, na wala kurudi kwa bila
kumwagilia ardhi na kuifanya bud na kushamiri ... hivyo ni neno langu kwamba
huenda nje kutoka kinywa changu Itakuwa si kurudi kwangu tupu , lakini
kukamilisha nitakavyo mimi na kufikia lengo kwa ambayo mimi Wajumbe . ( Isaya
55:10-11 )
Ingawa kifungu hiki inazungumzia neno la Mungu kwenda nje kutoka kinywa chake,
katika mazingira ni dhahiri kwamba Mungu alikuwa akimaanisha mahubiri ya nabii
Isaya. Watu wa Yuda waliposikia habari neno hili la Bwana si moja kwa moja kutoka
kwenye kinywa cha Mungu , lakini kutoka kwa Isaya. Hata hivyo, ujumbe bado alikuwa
na nguvu wakati Isaya alisema na aliandika ; alikuwa na nguvu ya Mungu kwa kutimiza
malengo yake.
Njia ya tatu ambazo tunaweza kuona nguvu ya neno la Mungu ni kwa njia ya
kuhubiri uninspired ya ujumbe wake au injili . Agano la New mara nyingi unathibitisha
wazo hili wakati inasema kwamba Mungu hufanya kazi kupitia mahubiri ya Injili , hata
wakati wahubiri si infallibly wahyi. Kwa mfano, katika Warumi sura ya 1 mstari wa 15
na 16, Paul moja kwa moja alisema kuwa habari njema hubeba nguvu za Mungu:
Mimi ni hivyo nia ya kuhubiri injili ... kwa sababu huo ni nguvu ya Mungu kwa
wokovu wa kila mtu aliye na imani. (Warumi 1:15-16)
Injili ya Paulo alikuwa katika akili hapa si tu seti ya ukweli juu ya mambo Yesu
aliyofanya , wala si nguvu ya Mungu kuwakilishwa na kauli ya injili. Yeye hakuwa na
maana kwamba injili ni kuhusu Mungu ambaye ana nguvu, au juu ya mambo ambayo
Mungu amefanya kwa nguvu zake. Badala yake Paulo , maana tendo hilo la kuhubiri
injili ni nguvu kwa sababu Mungu anatumia kuhubiri kuleta watu kwa imani .
Paulo alifanya kauli kama hiyo katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 18 , ambapo yeye
aliandika :
Ujumbe wa msalaba ni kipumbavu kwa wale walio katika mkumbo wa kupotea ,
lakini kwetu sisi ambao ni kuokolewa huo ni nguvu ya Mungu . (Wakolosai 1:18)
Taarifa tena , kwamba Paulo alikuwa anazungumza juu ya ujumbe wa yenyewe, si tu
kuhusu ukweli wa kihistoria kuhusiana na ujumbe. Baada ya yote, watu si kukubali
ukweli wa madai ya Injili , na wakati huo huo, kulaani Mungu kama wajinga kwa ajili ya
kuokoa ubinadamu. Badala yake, watu kuhesabu ujumbe wa injili kama wajinga kwa
sababu wao hawaamini kuwa kauli yake ni ya kweli. Kwa maoni yao, inaonekana kama
tale fanciful au hata uongo , na wanadhani kwamba hakuna haki kufikiri mtu ingekuwa
kuamini. Ni kwa sababu hii kwamba injili inaonekana kama upumbavu kwa wasioamini.
Lakini kwa watu wanao amini ujumbe, mahubiri ya Injili ni nguvu ya Mungu kwa sababu
ni njia ambayo Mungu huleta yao kwa maarifa kuokoa wa kweli.
Baada ya kutambua kuwa neno la Mungu ni nguvu juu ya umbo, katika neno la
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unabii , na hata katika mahubiri dosari ya Injili, sisi ni katika nafasi ya kuelewa nguvu ya
neno la Mungu lililoandikwa , Biblia.
Yesu mwenyewe alisema kwa nguvu ya neno lililoandikwa wakati aliiambia
hadithi ya kawaida ya Lazaro na yule tajiri katika Luka 16 . Itakumbukwa kwamba
wakati mtu tajiri naye akafa , akatazama juu kutoka kuzimu wapate kumwona Lazaro
anafarijiwa na Ibrahimu . Mtu mmoja tajiri, hofu kwamba familia yake pia kuangamia
katika kuzimu, akamwambia Ibrahimu kuongeza Lazaro kutoka wafu na kutuma Lazaro
kuhubiri toba kwa familia tajiri. Katika mistari Luka sura ya 16 29 31 kupitia sisi kusoma
jibu Ibrahimu :
"Wao wana Musa na manabii; . Waache kusikiliza kwao ... Kama hawana
kusikiliza Musa na Manabii , wao si kuwa wanaamini hata kama mtu angefufuka
kutoka wafu " (Luka 16:29-31 )
Mambo angalau wawili wa kifungu hiki zinazohusiana na mjadala wetu . Kwanza,
Ibrahimu alikuwa anaongea juu ya maandiko. Alitoa mfano wa Musa na manabii si kama
watu ambao waliendelea kusema katika mtu , wanaoishi lakini kama waandishi ambao
waliendelea kusema kupitia Biblia , Neno la Mungu lililoandikwa. Na kama maneno ya
Musa na manabii walikuwa na nguvu wakati Mungu aliongoza yao kwa kusema wakati
wa maisha yao ya kidunia , waliendelea kuwa na nguvu katika maandishi.
Pili, Ibrahimu alisema kuwa maneno yaliyoandikwa ya maandiko, kilichoandikwa
na manabii la Mungu lililovuviwa, kuwa na nguvu kama mengi ya kuingiza watu watubu
kama ilivyo miujiza kubwa ya kuona mtu kufufuka kutoka wafu. Katika mambo mengi
kifungu hiki ni moja ya taarifa zaidi ajabu juu ya nguvu ya maandiko katika Biblia. Sisi
wote kutambua kwamba kushuhudia mtu kufufua wafu itakuwa uzoefu kwa kiasi
kikubwa na ushawishi mkubwa. Itakuwa uwezekano wa kuwa na maisha kubadilisha
nguvu. Lakini hapa Yesu kweli zilionyesha kuwa kusoma Biblia ina nguvu hata zaidi ya
kushuhudia ufufuo kutoka kwa wafu
Mtume Paulo anashikilia wazo hili katika 2 Timotheo sura ya 3 mstari wa 15
wakati yeye aliandika:
Maandiko matakatifu ... ni uwezo wa kufanya uwe na busara kwa wokovu kwa
njia ya imani katika Kristo Yesu. ( 2 Timotheo 3:15)
Kusoma maandiko ni kama kuhubiri kwa sababu ni njia ambayo Mungu huwapa watu
ufahamu na imani muhimu kwa ajili ya wokovu. Kama vile kwa hakika neno kuhubiri
hubeba nguvu za Mungu , hivyo haina Biblia .
Maana
Kwa uelewa wa nguvu kama ya neno la Mungu katika uumbaji, hotuba aliongoza
kinabii , mahubiri dosari, na Biblia , sisi ni katika nafasi ya kutafakari kwa ufupi juu ya
madhara ya mambo haya kwa ajili ya mchakato wa kufanya maamuzi ya kimaadili.
Fungu moja kwamba kugusa juu ya maana ya kivitendo ya nguvu ya neno la Mungu ni
Waebrania sura ya 4 mistari 12 na 13 :
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Neno la Mungu ni hai ... ni hakimu mawazo na makusudi ya moyo . Hakuna
katika viumbe vyote kilichofichika mbele ya Mungu. (Waebrania 4:12-13)
Taarifa hapa kwamba mwandishi wa Waebrania anasema neno la Mungu kama walio hai
na kazi. Ni sio mkusanyiko tu wa habari ajizi kwamba hana potency. Kinyume chake,
wakati sisi mbinu neno la Mungu, sisi ni kuona ni kama kazi kilicho hai, kamili ya uwezo
wa kukamilisha kile Mungu anachotaka. Na nini neno la Mungu kufanya katika eneo la
maadili? Kama kifungu hiki anasema , neno la Mungu , hakimu mioyo yetu. Ni uwezo
wa kupenya na kutathmini mawazo yetu ya ndani na nia. Na ina uwezo wa kuokoa sisi
kutoka hukumu na kutuwezesha kuishi takatifu , maisha ya maadili. Kusikiliza jinsi Paulo
anaendelea katika kifungu 2 Timotheo kwamba sisi kusoma wakati iliyopita. Katika 2
Timotheo sura ya 3 mistari 15 kwa njia ya 17 aliandika:
Maandiko matakatifu ... ni uwezo wa kufanya uwe na busara kwa wokovu kwa
njia ya imani katika Kristo Yesu. Kila andiko, lenye pumzi ya Mungu na ni
muhimu kwa ajili ya kufundisha, kukemea, kuwaongoza na kuwafundisha katika
haki , ili mtu wa Mungu awe kamili amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema
. (2 Timotheo 3:15-17 )
Nguvu ya Biblia sio tu katika kutuongoza kwa imani yetu ya awali katika Kristo.
Kama sauti ya Mungu , Maandiko pia ana uwezo wa kuwapa sisi "kwa ajili ya kila kazi
njema." Roho Mtakatifu hutumia maandiko kutupa imani na hekima, na kufinyanga tabia
zetu kwa namna kwamba wakati sisi ni wanakabiliwa na uchaguzi kimaadili, sisi ni
uwezo wa kuchagua mema na kukataa mabaya.
Mara nyingi Wakristo kujikuta amechanganyikiwa kutokana na jitihada zao za
kuishi maisha ya kimaadili . Wao kujisikia wanyonge na uwezo wa kuzaa kwa kufanya
kile ambacho ni haki na nzuri. Katika hali kama hizo ni faraja kubwa kujua kwamba
kujifunza maandiko, kujikumbusha yao, hata kutafakari juu ya maandiko, ni si zoezi
lisilokuwa . Ni zaidi kuliko kusoma tu mwongozo wa maadili. Badala yake, neno la
Mungu katika maandiko kweli kuwawezesha sisi kuishi kwa ajili ya Mungu . Kujifunza
mara kwa mara na kutafakari juu ya neno la Mungu inatuleta katika kuwasiliana na
nguvu ya Mungu ambayo daima kutimiza malengo yake. Kwa njia hii, nguvu ya
maandiko umuhimu muhimu kwa maadili ya Kikristo .
Mamlaka Ya Maandiko
Sifa ya pili ya Biblia kwamba inatokana na uongozi wa Mungu ni mamlaka ya
Maandiko. Kwa sababu Biblia ni maongozi ya Mungu, hubeba mamlaka ya Mungu. Kwa
maana nyingine, sisi tayari kuthibitika mamlaka hii kwa kuonyesha kuwa maandiko ni
sauti ya Mungu, maisha yake , kazi neno kwa kila kizazi. Mungu ana mamlaka yote .
Kwa hiyo, wakati wowote na hivyo yeye anaongea, wote ambao kumsikiliza ni wajibu
kumtii. Hili ni wazo sisi kuweka nje katika somo letu ya kwanza wakati sisi alisema
kuwa ufunuo wote ni ya kawaida kwa sababu inatufundisha kuhusu Mungu , ambaye ni
kiwango mwisho kwa ajili ya maadili.
Hata hivyo, bado ni muhimu kuona ni jinsi gani Biblia inazungumzia juu ya
mamlaka yake mwenyewe , kama vile kuangalia maana baadhi ya maadili ya mamlaka
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hii. Sisi kurejea kwanza kwa madai Biblia ya mamlaka , na kisha matokeo ya dai hili kwa
maisha yetu.
Madai ya Mamlaka
Biblia madai mamlaka ya Mungu kwa wenyewe katika njia mbili . Kwanza ,
inatoa mifano ya kihistoria ya mamlaka yake. Na pili , ni wazi madai mamlaka .
Tutaweza kushughulikia mifano ya kihistoria ya mamlaka ya Biblia ya kwanza.
Wakati tunakumbuka uhusiano wa karibu kati ya kuutangaza ujumbe wa Mungu
na neno la Mungu lililoandikwa kwamba sisi tumeona katika somo hili , tunaweza kuona
njia nyingi ambazo Biblia inatupa mifano ya mamlaka ya neno la Mungu kwamba
kuomba Biblia yenyewe. Katika historia ya mwanzo kumbukumbu katika Biblia , Mungu
alizungumza moja kwa moja kwa binadamu, na hotuba yake kufanyika mamlaka . Kwa
mfano, katika akaunti ya viumbe na kuanguka katika Mwanzo sura ya 2 na 3, Mungu
akamwagiza huyo mtu kulima bustani ya Edeni na si kula matunda haramu. Hawa , hata
hivyo, waliamua kusikiliza neno la nyoka badala ya kuutangaza ujumbe wa Mungu , na
hivyo walikataa mamlaka ya neno la Mungu. Adam, kwa upande wake, kusikiliza Hawa
amesema neno badala ya neno la Mungu, pia kukataa mamlaka ya Mungu. Lakini
mamlaka ya neno la Mungu hakuwa hivyo kuharibiwa. Badala yake, Mungu kutekelezwa
mamlaka neno lake amesema ya na kuwaadhibu Adamu na Hawa, na viumbe vyote
pamoja nao.
Baadaye, katika siku za Musa, Mungu encoded neno lake amesema katika
maandishi. Badala ya tu kuwaambia Musa nini Amri Kumi zilikuwa , yeye kuchonga
sheria hizi juu ya mbao za mawe . Pia alimpa Musa sheria nyingine nyingi , na
alimwamuru Musa rekodi ya maneno hayo kwa maandishi. Kumbukumbu hizi zikiwemo
kitabu cha agano kwamba sisi kusoma kuhusu katika Kutoka sura ya 24. Walikuwa
masharti ya agano la Mungu na watu wake, na wao kufanyika si tu mamlaka ya Mungu,
lakini pia ahadi yake ya kutekeleza sheria hizo kwa nguvu , wote kwa baraka mtiifu na
laana waasi. Kusikiliza akaunti katika mistari hii Kutoka sura ya 24 4 hadi ya 8 :
Musa ... aliandika kila kitu chini Bwana alivyosema ... Kisha akakitwaa kitabu
cha agano na kusoma kwa watu. Walijibu, " Sisi kufanya kila kitu Bwana
amesema ; sisi kutii. " Musa kisha alichukua damu , tuache juu ya watu na
akasema, "Hii ni damu ya agano Bwana alilofanya nanyi kwa mujibu wa maneno
haya yote. "(Kutoka 24:4-8 )
Katika rekodi hii tunaona kwamba neno la Mungu amesema ni msingi kwa ajili ya neno
yake, yaliyoandikwa na kwamba neno lililoandikwa ni mamlaka hati ahadi ya Mungu
kwamba watu wake ni wajibu wa kutii.
Karne nyingi baadaye, wakati watu wa Mungu walikuwa kabisa mambo yote
yaliyoandikwa katika maandiko , Mungu alimtuma mataifa ya kigeni yawatese katika
vita. Isaya alitumika wakati huu, na aliandika maneno haya katika Isaya sura ya 42 mstari
wa 24 :
Ambaye mikononi Jacob juu ya kuwa na kupora , na Israeli kwa waporaji ?
Ilikuwa ni wala si Bwana, dhidi ambaye tuna dhambi? Kwa maana wao bila
kufuata njia yake; hawakuitii sheria yake. (Isaya 42:24 )
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Mungu hakusita kutekeleza neno lake katika siku za Isaya , kama vile alikuwa si alisita
kuitumia katika bustani ya Edeni. Lakini wakati huu, neno kwamba alikuwa kukiukwa
alikuwa " sheria." Mungu Ilikuwa ni maandiko, maneno yaliyoandikwa ya agano kati ya
Mungu na watu wake. Tu kama neno la Mungu amesema ni mamlaka ufunuo, ili ni neno
yake kwa maandishi.
Agano la New pia unathibitisha mamlaka ya maandiko kwa njia ya mifano yake.
Kwa mfano, Yesu mara nyingi wito kwa maandiko kuhalalisha na kuelezea matendo
yake , kama katika Yohana 17 mstari wa 12 ambapo akaomba maneno haya:
"Mimi ulinzi wao na niliwaweka salama na kwamba jina ulilonipa. Hakuna
imekuwa aliyepotea, isipokuwa yule aliyelazimika kupotea ili Maandiko yapate
kutimia. "(Yohana 17:12)
Hapa Yesu ukilinganisha wanafunzi waaminifu wake kumi na moja na Yuda Iskarioti,
mmoja ambaye alimsaliti Yesu. Na katika tofauti hii , alionyesha kwamba wote ulinzi
wake wa kumi na moja na kupoteza yake ya moja yalifanyika kwa mujibu wa maandiko.
Mitume pia alionyesha imani yao katika mamlaka ya Biblia. Kwa mfano, Paulo wito kwa
maandiko kama uthibitisho kwamba Wakristo hayapaswi kuwa ya kulipiza kisasi . Katika
Warumi sura ya 12 mstari wa 19 aliandika:
Je, si kulipiza kisasi , rafiki yangu, lakini kuondoka chumba kwa hasira ya Mungu
, kwa maana imeandikwa : "Ni yangu kulipiza kisasi , mimi nitalipiza, " asema
Bwana. (Warumi 12:19)
Hoja ya Paulo hapa akubali kwamba Agano la Kale hubeba mamlaka wakati inateua
kisasi kwa Mungu . Hivyo, kwa kuweka wasomaji wake chini ya wajibu wa kimaadili
Agano la Kale, Paul alionyesha imani yake kwamba maandiko ni neno mamlaka ya
Mungu kwamba kumfunga hata Agano la waumini.
Licha ya kuthibitisha mamlaka yake kwa njia ya mifano, Biblia pia inathibitisha
mamlaka yake kwa njia ya kauli wazi na athari hiyo. Moja ya kauli anayejulikana
wakidai mamlaka kwa Biblia hupatikana katika 2 Petro sura ya 1 mstari wa 19 kupitia 21,
ambapo Petro aliandika:
Tuna neno la unabii lililo imara zaidi fulani, na utafanya vizuri kwa makini na ni
... Kwa sababu hakuna unabii uliokuja kwa matakwa ya binadamu, bali watu
alizungumza kutoka kwa Mungu ... ( 2 Petro 1:19-21)
Hapa Peter zilionyesha kuwa Agano la Kale maandiko ya manabii kuendelea kuwa
mamlaka katika siku zetu. Kwa sababu unabii huo ulihamasishwa na mamlaka na Mungu,
kuunda kisheria maadili ya hali ya ambayo sisi lazima " makini. " Yaani, sisi lazima
kuamini kile manabii waliandika , na kutii kile wakawaamuru .
Yakobo pia aliweka wazi kwamba Agano la Kale bado ni amri mamlaka ya Mungu
kwetu sisi . Kama yeye aliandika katika sura ya 2 mistari Yakobo 10 na 11 :

Kufanya Maamuzi Ya Kibiblia, Somo la Tatu
Mtazamo Unaozidi: Sifa Za Maandiko

-9-

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

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

Mtu yeyote anayeshika sheria yote , ila akajikwaa katika neno moja tu ni hatia ya
kuivunja Sheria yote . Kwa maana yeye aliyesema , " Usizini ," alisema pia , "Je,
si mauaji." ( Yakobo 2:10-11)
Taarifa jinsi mbali Yakobo akaenda katika kusisitiza hatua hii. Kwanza, alisisitiza kuwa
sheria iliyoandikwa bado ni kisheria. Wale ambao kuvunja ni hatia. Pili, Yakobo msingi
mamlaka unaoendelea wa maandiko juu ya mamlaka ya mtu ambaye alitoa amri , yaani
Mungu. Kwa sababu Biblia bado ni neno la Mungu , bado hubeba mamlaka ya Mungu.
Sisi pia kupata madai ya mamlaka ya Agano Jipya. Kwa mfano, Yesu aliwapa mitume
mamlaka yake wakati yeye alisema katika Yohana sura ya 13 mstari wa 20 :
" Nawaambieni kweli , mtu yeyote anapokea mtu yeyote mimi kutuma anapokea
yangu; na yeyote anapokea mimi anapokea yule aliyenituma . " (Yohana 13:20)
Mitume walitumia mamlaka hii si tu katika kuzungumza, lakini pia katika kuandika
nyaraka sisi sasa kuwa katika Agano Jipya. Hii ni dhahiri katika Agano Jipya katika kila
mfano katika ambayo walitoa amri imeandikwa, kama katika 2 Wathesalonike sura ya 3
mstari wa 6 , ambapo Paulo aliandika:
Kwa jina la Bwana Yesu Kristo, sisi amri ninyi ndugu, kuweka mbali na kila
ndugu ambaye ni wavivu. ( Wathesalonike 3:6 )
Hapa Paulo iliyotolewa moja kwa moja amri imeandikwa kwamba kufanyika mamlaka
yake kutumwa kutoka kwa Yesu Kristo . Njia hii ilikuwa mfano wa mitume, wao mara
nyingi hutumika mamlaka yao na kusambaza maagizo yao katika maandishi. Kwa sababu
New Testament lina nyaraka kwamba mitume ama aliandika au kupitishwa, hubeba
mamlaka ya mitume , ambayo ni mamlaka ya Kristo mwenyewe.
Maana
Sasa kwa kuwa tumeona kwamba maandiko inathibitisha mamlaka yake
mwenyewe , tunapaswa kugusa kwa ufupi juu ya baadhi ya matokeo ya wazo hili. Wengi
tu , kwa sababu Maandiko hubeba mamlaka ya Mungu, sisi ni kimaadili wajibu wa
kuendana wote uchaguzi wetu , matendo, mawazo na hisia hiyo. Tunaweza kusema
kwamba kimaadili analinganisha na " kuweka neno la Bwana. " Na kuweka neno la
Bwana ni lazima kufanyika katika njia mbili : Ni lazima kuendana na upana maandiko ya
na kutii amri zote za wake, na sisi lazima kuendana kwa kina yake kwa kutii amri hizi na
dhamira na imani.
Kwa upande mmoja, watu wa Mungu lazima kuweka upana wa maelekezo ya
kibiblia. Wafuasi wa Kristo si kutii kile sisi kama na kupuuza nini sisi si kama. Sasa, sisi
lazima tukubali kwamba baadhi ya mambo Biblia inahitaji wetu ni vigumu zaidi kwa
kukubali kuliko wengine, lakini sisi bado ni wito kuwasilisha na yote ambayo Mungu
aliagiza katika maandiko. Kusikiliza kwa mfano Kutoka sura ya 15 mstari wa 26 ,
ambapo Bwana aliiambia Israeli maneno haya:
"Kama kusikiliza kwa makini sauti ya Bwana Mungu wako na kufanya kile
ambacho ni haki katika macho yake, kama wewe makini na amri zake na kuweka
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amri zake zote, mimi si kuleta katika mojawapo ya magonjwa ya mimi kuletwa juu
ya Wamisri . "(Kutoka 15:26)
Wakati watu wa Israeli walikuwa kupokea amri za Mungu katika mfumo wa maandishi,
Mungu sawa kushika amri zake zote na kufanya nini ni haki. Katika kiini, sisi kufanya
nini ni haki wakati sisi kutii yote ya maandiko.
Upana wa wajibu wetu wa kuwasilisha maandiko hutoka nje hata kwa uwazi zaidi
katika 1 Wafalme sura ya 11 aya ya 38 , ambapo Mungu alisema maneno haya kwa
Yeroboamu :
" Kama wewe kufanya ninayowaamuru na kutembea katika njia zangu na kufanya
kile ambacho ni haki katika macho yangu kwa kushika amri zangu na amri ... I
atakuwa pamoja nanyi . " (1 Wafalme 11:38 )
Itakumbukwa kwamba katika somo letu kwanza katika mfululizo huu, sisi kuelezwa
wema wa kimaadili kama yaliyo Mungu huwabariki . Hapa , Mungu aliahidi baraka juu
ya Yeroboamu kama Yeroboamu alifanya yaliyo mema , na Mungu waziwazi
inavyoelezwa "ni nini haki" kama chochote anawaamuru . Wema haupatikani katika
kutunza baadhi tu ya sheria ya Mungu wakati kukataa sehemu nyingine.
Ukweli kwamba Mungu anawaita watu wake kuchunguza mamlaka ya yote ya
neno lake bila ubaguzi lazima changamoto kwetu katika siku yetu wenyewe , kama vile
changamoto watu wa Mungu wakati wa nyakati za Biblia . Cha kusikitisha , wakati
mwingine waumini kukabiliana na changamoto hii kwa kufikiria kuwa Mungu hana akili
kama wao kufuata baadhi tu ya maelekezo zake za kimaadili. Wao kimakosa wanadhani
kwamba Mungu amewapa uhuru wa kupuuza wale amri kuwa wao kupata wasiwasi au
magumu.
Lakini hata kama hatuna kujaribu kuhalalisha kukataliwa yetu ya baadhi ya
mafundisho maandiko maadili, tunahitaji kutambua kwamba sisi wote kuanguka katika
mtego wa fahamu kuchagua . Kwa sababu hii, sisi lazima kila wakati kurudi na maandiko
kukumbushwa amri hizo sisi inaweza kuwa kupuuzwa au kusahaulika.
Katika nafasi ya pili , neno la Mungu ana mamlaka juu ya sisi si tu katika upana
kamili ya mafundisho yake , lakini pia katika kina cha utii inahitaji wetu. Kwa mfano,
katika Agano la Kale na Jipya, Biblia unajumuisha kutii maandiko na upendo kwa
Mungu. Wema wa kimaadili ni si obtainable kupitia utii begrudging , au hata kwa njia ya
upendo kwa ajili ya wema yenyewe, mbali na upendo kwa Mungu . Badala yake, msingi
wa wajibu ni ukweli kwamba Mungu ametuita katika upendo na mamlaka kuwa
watumishi wake tayari. Kusikiliza kwa njia ya Musa walionyesha wazo hili katika
Kumbukumbu sura ya 7 mstari wa 9 na 11:
Bwana Mungu wako ... ni Mungu mwaminifu , ashikaye agano wake wa upendo
kwa vizazi elfu ya wale wanaompenda na kutunza amri yake ... Kwa hiyo ,
kutunza kufuata amri , amri na sheria nitakupa leo . (Kumbukumbu 7:9 , 11)
Kwa sababu Mungu ametuita katika uhusiano wa upendo na yeye mwenyewe, sisi ni
wajibu wa kutii amri zake , ambayo ni kuweka chini kwa sisi katika maandiko.
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Yesu mwenyewe mara kwa mara kiasi wazo moja katika Agano Jipya. Katika Yohana
sura ya 14 mistari ya 15 na 21 aliwaambia wanafunzi wake :
" Mkinipenda , mtazishika amri zangu ... Mtu anayezishika amri zangu na
kuzishika , yeye ni mmoja ambaye anapenda yangu. " (Yohana 14:15, 21)
Na kwa mfano wake , alionyesha kwamba ni lazima pia kutoa aina hii ya upendo wa
kumtii Baba. Kama Yesu alisema katika mstari wa 31 wa Yohana 14:
"Dunia lazima kujua kwamba nampenda Baba, na kwamba mimi hasa ni nini
Baba yangu alivyoniagiza." (Yohana 14:31)
Wakati baada ya maandiko wakati inaonyesha kwamba mahitaji ya Mungu ya maadili
maeneo ya juu sisi ni msingi katika upendo wake kwetu na ni kutimizwa katika upendo
wetu kwa ajili yake.
Hivyo tunaona kwamba kulingana na Biblia , hatuwezi kufanya jambo sahihi
isipokuwa tuna nia ya haki. Au kuweka njia nyingine, tu wakati sisi kukubaliana na
maandiko undani, kutoka moyoni , tunaweza sawa kuwasilisha kwa mamlaka ya neno la
Mungu.
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika nguvu na mamlaka ya maandiko , wale
sifa ya kuwa maandiko kimsingi kwa mujibu wa uandishi wake Mungu, sisi wanapaswa
kurejea mawazo yetu na mada yetu ya pili, sifa hizo ya maandiko ambayo yanahusiana
kwa karibu zaidi kwa watazamaji wake binadamu.
III. WATAZAMAJI WANADAMU
Wakati Mungu aliongoza na mamlaka waandishi wa maandiko, yeye alikuwa na lengo
fulani katika akili . Hasa, alitaka kutoa watu wake wazi ufunuo juu ya mapenzi yake na
tabia yake ili wao itakuwa bora na uwezo wa kuendana wenyewe kwake. Hivyo, katika
hatua hii katika somo letu , sisi kuelekeza nguvu zetu kwenye sifa kwamba maandiko ana
kimsingi kwa nguvu ya ukweli kwamba Mungu aliongoza kwa ajili ya watu wake. Hili
suala la mjadala wetu itafikia tatu ya sifa maandiko ya : ufafanuzi wake , umuhimu wake
, na uwezo wake. Hebu tuangalie kwanza katika uwazi wa maandiko.
Uwazi wa maandiko
Tunaposema kuwa maandiko ni "wazi ," hatuna maana kwamba kila kitu katika
Biblia ni rahisi kuelewa, au kwamba kila kitu katika Biblia ni alisema waziwazi na moja
kwa moja. Badala yake, tuna maana kwamba Biblia ni si penye giza. Ni si kujazwa na
maana ya siri ambayo inaweza tu kuwa aligundua kwa njia ya siri, au kwa njia ya karama
maalum ya kiroho , au kwa wale ambao wanamiliki ofisi maalum katika kanisa .
Kama sisi mbinu ya chini ya ufafanuzi wa Biblia, wakati mwingine aitwaye yake "
perspicuity ," itasaidia kuangalia mambo mawili : asili ya uwazi Biblia , na baadhi ya
matokeo ya uwazi ya Biblia. Hebu fikiria kwanza juu ya asili ya uwazi tunaona katika
maandiko.
Hali
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Westminster Ukiri wa Imani inatoa nzuri ya utangulizi muhtasari wa asili ya
ufafanuzi wa maandiko. Katika sura ya 1 ya sehemu ya 7 , inasema:
Mambo yote katika maandiko ni si sawa wazi katika wenyewe , wala sawa wazi
kwa watu wote , lakini mambo hayo ambayo ni muhimu kujulikana, waliamini, na
aliona kwa ajili ya wokovu , ni hivyo wazi propounded , na kufunguliwa katika
baadhi ya sehemu ya maandiko au nyingine, kwamba si tu kujifunza, lakini
wajinga katika matumizi kutokana ya njia ya kawaida , inaweza kuifikia ufahamu
wa kutosha wa kwao.
Hapa Kukiri anwani mambo mawili ya ufafanuzi wa maandiko. Kwanza, inazungumzia
"mambo yote katika Maandiko," na pili , inalenga katika " yale mambo ambayo ni
muhimu kujulikana, waliamini, na aliona kwa ajili ya wokovu ," yaani, Injili. Hebu
tuangalie kwa karibu katika wote wa mawazo haya, mwanzo kwa uwazi jamaa wa injili.
Kuweka tu , maandiko husema hivyo waziwazi juu ya injili ambayo kila mtu
kiakili uwezo lazima kuwa na uwezo wa kufikiri kwamba wokovu huja kwa njia ya toba
na imani katika Kristo. Hii haina maana kwamba kila mtu gani kufikiri injili. Kama
Kuungama anasema , tuna kufanya " matumizi kutokana ya njia ya kawaida " kama
tunatarajia kuchukua faida ya uwazi ya Biblia. Yaani , tuna kusoma kwa kuwajibika na
kwa bidii, si ovyo , na si kwa ajenda ambayo twists kile maandiko anajaribu
kutufundisha. Katika hali halisi, mambo mengi magumu kusoma letu la Biblia , si
ambayo ni mdogo wa dhambi zetu. Kama tunashindwa kushughulikia Biblia sababu , au
twist yake kwa mujibu wa dhambi zetu , sisi si kugundua injili. Lakini tena, hii ni
kushindwa kwetu , haina kutokana na ukosefu wowote wa uwazi katika maandiko.
Ona pia kwamba Kukiri haisemi kwamba mtu anaweza kusoma sehemu yoyote
ya maandiko na kugundua njia ya wokovu. Badala yake, anasema kwamba injili ni wazi
"katika baadhi ya sehemu ya maandiko au nyingine. " Yaani, maandiko kama zima inatoa
ujumbe wa wazi injili. Mtu ambaye hana kusoma Biblia nzima kamwe kuja hela vifungu
kuwasilisha injili kwa njia ambayo hakuweza kuelewa kwa urahisi . Hata hivyo,
kuchukuliwa kwa ujumla, Biblia gani sasa njia ya wokovu kwa uwazi wa kutosha
kwamba mtu yeyote uwezo ni uwezo wa kujifunza yao moja kwa moja kutoka kwenye
maandiko.
Ingawa maandiko ni hasa wazi juu ya Injili ya wokovu katika Kristo, Ukiri wa
Imani pia hufanya baadhi ya uchunguzi juu ya yote maandiko. Inasema kwamba mambo
mengine kuliko injili ya kikristo ni " si sawa wazi katika wenyewe , wala sawa wazi kwa
watu wote ." Kwa maneno mengine, maandiko inaweza kuwa wazi sana kuhusu baadhi
ya mafundisho yake. Kwa kweli, kuna mambo mengi katika Biblia ambayo si kama wazi
kufundishwa kama ufunuo wa njia ya wokovu.
Hata hivyo, Mungu alitoa maandiko sisi ili tuweze kuelewa mambo yeye wazi
katika Kitabu, na kuyatumia katika maisha yetu. Kama Musa akawaambia wana wa
Israeli katika Kumbukumbu sura ya 29 mstari wa 29:
Mambo ya siri ni Bwana, Mungu wetu , lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi
na watoto wetu milele , ili tupate kufuata maneno yote ya sheria hii.
(Kumbukumbu 29:29 )
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Katika fungu hili Musa akafanya tofauti muhimu kwamba sisi wakumbuke kama sisi
kuchunguza matumizi ya maandiko katika maadili ya Kikristo . Yeye wanajulikana kati
ya mambo ya siri na mambo wazi. Mungu haina kuweka baadhi ya siri kutoka kwetu.
Yeye hana kutuambia kila kitu anajua, wala yeye kutuambia kila kitu sisi kutaka kujua .
Kuna mambo - hata masuala ya maadili - kwamba Mungu anaendelea na mwenyewe.
Hata hivyo, kile ambacho Mungu ametuambia katika maandiko ni si siri . Maandiko
kuanguka katika jamii ya "mambo wazi. " Kama Musa akasema, wao ni dhahiri sisi ili
tupate "kufuata" na kutii yao.
Maana
Shahada moja au nyingine, Mungu umebaini mapenzi yake kwetu kwa uwazi wa
kutosha kuongoza sisi katika maadili. Yeye ametupa Biblia ili , kwa njia ya " matumizi
kutokana ya njia ya kawaida ," kwa njia ya kusoma na kusoma, tunaweza kuja kujua
mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maeneo yote ya maisha yetu. Kama Paulo aliwahimiza
Timothy katika 2 Timotheo sura ya 3 mstari wa 16 :
Kila andiko ... ni muhimu kwa ajili ya kufundisha , kukemea, kuwaongoza na
kuwafundisha katika haki . ( 2 Timotheo 3:16)
Kila andiko, ni wazi kutosha kuwa na manufaa , kama sisi wenyewe kuomba kujifunza
kwa bidii.
Kwa sababu hii, kila mmoja wetu lazima awe tayari kutafuta kwenye Biblia ili
kutambua mafundisho yake katika masuala ya kimaadili. Sasa, tena , sisi si kusema
kwamba maandiko ni rahisi kuelewa katika kila heshima . Kwa kweli, sehemu baadhi ya
maandiko ni kidogo kabisa chini ya wazi zaidi kuliko wengine. Na zaidi ya hii , baadhi ya
watu kuwa na uwezo mkubwa kuliko wengine kuelewa maneno ya maandiko. Kama
Petro aliandika katika 2 Petro sura ya 3 mstari wa 16 :
Barua ya Paulo zina baadhi ya mambo ambayo ni vigumu kuelewa , ambayo watu
wajinga na msimamo kupotosha , kama wanavyofanya maandiko mengine. (2
Petro 3:16)
Si kila mtu ana uwezo sawa kuelewa Biblia. Na si kila mtu inafanya jitihada sawa na
kujifunza. Hata hivyo, kama sisi wenyewe kuomba kutosha , sisi wote kuja kujua
mapenzi ya Mungu vizuri kuendana wenyewe kwa kiwango wake kwa maadili.
Sasa kwa kuwa tumegundua uwazi maandiko , sisi ni tayari kuangalia sifa ya pili ambayo
maandiko ana hasa kwa sababu hiyo ilikuwa imeandikwa kwa ajili ya watazamaji
binadamu: umuhimu wake .
Umuhimu wa maandiko
Wakati sisi kusema ya umuhimu wa maandiko , tuna akilini kwamba watu
wanahitaji Biblia , hasa kwa maamuzi ya kimaadili. Kama sisi kuchunguza mahitaji yetu
kwa maandiko , sisi kugusa juu ya masuala tatu : umuhimu wa maandiko kwa ajili ya
wokovu , umuhimu wa maandiko kwa ajili ya maisha mwaminifu, na maana ya mahitaji
yetu kwa maandiko.
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Wokovu
Katika nafasi ya kwanza, maandiko ni muhimu kwa ajili ya watu kutafuta njia ya
wokovu. Kama tulivyoona katika somo la awali, kwa ujumla , maalum na kuwepo kwake
ufunuo kuingiliana sana, lakini kwa ujumla na kuwepo kwake ufunuo tu kutoa binadamu
na maelezo ya kutosha kwa kuwahukumu kwa kushindwa kuweka kiwango cha Mungu.
Maandiko tu hutoa taarifa za kutosha ili kupata wokovu. Kusikiliza jinsi Paulo kuguswa
juu ya hili katika Warumi sura ya 10 mstari wa 13 kupitia 17:
"Kila mtu atakayeomba kwa jina la Bwana, ataokoka ." Basi, watataka juu ya
moja hawamwamini katika ? Na jinsi gani wanaweza kuamini katika mmoja wao
hawajapata kusikia habari zake ? Na jinsi gani wanaweza kusikia bila mtu
kuhubiri kwao? ... Kwa sababu hiyo, imani huja kwa kusikia ujumbe, na ujumbe
unasikiwa kupitia neno la Kristo. (Warumi 10:13-17 )
Wazo la Paulo hapa ni badala ya wazi: ujumbe wa injili ni njia ya kawaida ambayo
Mungu alitangaza imani kwa watu binafsi. Na bila ya neno la Kristo, watu hawana
ujumbe wa injili. Hii inafanya neno la Kristo njia muhimu kwa wokovu katika yote lakini
hali nyingi ya kipekee. Isipokuwa tu wanatheolojia wa kawaida kutambua ni kesi watoto
wachanga au nyingine watu kiakili ipasavyo.
Lakini ni neno hili la Kristo nini? Katika sura ya kumi ya Warumi, Paulo kimsingi
alikuwa katika akili mahubiri ya injili. Lakini pia alikuwa katika akili maandiko
wenyewe kama chanzo cha ujumbe wa injili. Kwa mfano , maneno, "Kila mtu
atakayeomba kwa jina la Bwana wataokoka" ni kweli quotation kutoka Kumbukumbu
sura ya 30 . Paulo alitumia maandiko kwa njia hii ifuatavyo mfano kwamba inaonekana
katika maandiko . Hasa, katika Biblia tangazo injili ni karibu kuhusishwa na neno
lililoandikwa ya maandiko. Kwa mfano, katika Agano la Kale, Mungu mara nyingi
mikononi ujumbe wake moja kwa moja ya manabii ambao walinena ujumbe wa Mungu
kwa watu . Lakini pia Mungu bima kwamba neno la unabii iliandikwa chini ili inaweza
kuwa kujifunza na wale ambao hawakuwepo katika tangazo . Kufuatia muundo huu
Agano la Kale , wa kwanza mitume kujifunza injili moja kwa moja kutoka kwa Yesu, na
kisha mikononi si tu kwa njia ya kuhubiri , lakini pia kupitia maandishi yao katika Agano
Jipya.
Kutimizwa ya vitendo ya mchakato huu ni kwamba binadamu kwa kiasi kikubwa
kupokea maarifa ya Injili, na hivyo kuja imani na wokovu, kwa maneno ya maandiko ,
ama kwa njia ya kusoma yao wenyewe ya Biblia au kwa njia ya mahubiri ya msingi juu
ya Biblia . Bila shaka, kuna tofauti muhimu kati ya neno lililoandikwa ya maandiko na
mahubiri ya msingi katika maandiko. Andiko, lenye pumzi ya Mungu, dosari , na
mamlaka kabisa katika kila kesi. Kuhubiri sio . Mpaka sasa mahubiri ni mwaminifu na
maandiko , ni kweli , mamlaka na nguvu. Lakini kwa sababu sisi ni kuanguka binadamu ,
mahubiri ni kamwe kweli kikamilifu na maandiko . Tofauti na kuhubiri, maandiko ni
imara na mwaminifu, ni kikamilifu kuaminika na ya kuaminika ya kiwango. Kuhubiri,
kanisa, mafundisho ya kiteolojia , na vyanzo vingine wengi wa habari wote ni kusaidia.
Lakini yote haya yana mchanganyiko wa ukweli na makosa . Tu maandiko ni kabisa,
unfailingly , bila shaka kuaminika. Kwa hiyo, maandiko ni muhimu wote kama rekodi ya
injili , na kama msingi na kigezo kwa ajili ya kuhubiri injili.
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Maisha Ya Uaminifu
Katika nafasi ya pili , Maandiko pia ni muhimu kwa maisha ya kimaadili.
Itakumbukwa kwamba katika somo uliopita sisi imara kwamba kwa ujumla , maalum na
kuwepo kwake ufunuo yote ni kweli na mamlaka. Kwa nini basi sisi kuweka mbali
maandiko kama kesi maalum ya muhimu ufunuo ? Jibu ni kwamba wakati kwa ujumla na
kuwepo kwake ufunuo ni dosari na mamlaka, ni vigumu sana kutafsiri kuliko maandiko
ni . Dhambi kupotoshwa asili na wanadamu, ili sisi tena kuona tu reflection safi kama
Mungu alivyokusudia . Matokeo yake, mara nyingi ni vigumu sana kujua jinsi ya
kutafsiri kwa ujumla na kuwepo kwake ufunuo. Wakati mwingine ni vigumu kujua kama
kile tunachokiona ni matokeo ya nia ya Mungu katika uumbaji, au matokeo ya rushwa ya
dhambi ya viumbe. Lakini maneno ya maandiko ni iliyotolewa na uwazi kubwa katika
suala hili.
Na katika Mbali na hayo , akili zetu kuanguka ni kukabiliwa na twist,
kukandamiza na kupinga ukweli wa ujumla na kuwepo kwake ufunuo. Maandiko husema
sana wazi zaidi na moja kwa moja kuliko kufanya kwa ujumla na kuwepo kwake ufunuo,
kufanya maamuzi maadili yetu ya msingi katika maandiko salama zaidi na ya kuaminika
zaidi kuliko wale msingi aina nyingine ya ufunuo. Hii ni kwa nini Westminster Ukiri wa
Imani sura ya 1 kifungu cha 10 anasisitiza juu ya ubora wa maandiko juu ya vyanzo
vingine vya habari :
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.
Kuungama ya uhakika hapa ni kwamba vyanzo vya haya mengine yote ni muhimu, lakini
kwamba Biblia ni muhimu zaidi ya yote kwa sababu ni kwa njia ya maandiko kwamba
Roho Mtakatifu anaongea kwa uwazi zaidi .
Maana
Basi, ni baadhi ya matokeo ya maadili ya umuhimu wa maandiko? Ingawa kuna
njia nyingi ambazo umuhimu wa maandiko hubeba maana ya maadili, sisi kuzingatia
mbili. Moja , kwamba ni lazima kusoma na kutegemea maandiko kama sisi ni kuwa na
uwezo wa kufanya kile ni mzuri. Na mbili, kwamba ni lazima kusoma na kutegemea
mpana wa tiba maandiko ya maadili ili kukusanya taarifa kimaadili kwamba si wazi
katika ama ya kawaida au kuwepo kwake ufunuo.
Kuna hisia muhimu sana ambayo sisi tu hawezi kuwa na maadili bila kuhudhuria
mafundisho ya maandiko. Utakumbuka na masomo kabla ya yetu kwamba wale tu walio
katika Kristo ni uwezo wa maadili ya kweli. Na kama tuliona mapema katika somo hili ,
kujifunza na kuamini maudhui ya msingi ya maandiko ni muhimu kwa wokovu , kama
sisi kujifunza Biblia moja kwa moja au kujifunza mafundisho yake kuu kutoka kwa
wengine. Kwa kifupi, bila maandiko, wokovu ni haiwezekani, na kwa hiyo maadili ni
haiwezekani. Watu ambao wanadhani wanaweza kupuuza mafundisho ya Maandiko na
bado kuwa na maadili ni umakini makosa. Kwa maana hii, maandiko ni muhimu uwezo
wetu wa kuishi kimaadili.
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Mbali na haja hii ya msingi kwa neno la Mungu , Maandiko pia ni muhimu kwa maadili
ya binadamu kwa sababu ina taarifa kwamba si ni pamoja na kwa ujumla na kuwepo
kwake ufunuo. Ni kawaida kwa Wakristo hutegemea sana uzoefu wao wa maisha , maoni
ya wengine, na intuitions yao wenyewe maadili kama wao kufanya maamuzi ya
kimaadili. Na kama sisi tumeona , haya na sifa nyingine ya ujumla na kuwepo kwake
ufunuo ni muhimu kwa kuzingatia. Lakini ni lazima pia kutambua kwamba katika hali
nyingi , kwa ujumla na kuwepo kwake ufunuo ni wazi kutosha kuonyesha sisi bila shaka
sahihi ya hatua, ambapo maandiko inaonyesha mapenzi ya Mungu katika undani wa
kutosha kufundisha sisi ni nini haki.
Kwa mfano, Matendo ya rekodi 15 kuwa utata akaondoka katika kanisa la kwanza
watu wa mataifa mengine alianza tanasara . Baadhi ya ndani ya kanisa waliamini
kwamba watu wa mataifa mengine mnapaswa kuwa maelekezo ya kuchunguza sheria ya
Musa kwa njia Yuda wa wakati umefika wa kuchunguza yake . Hiyo ni, walitaka watu
wa mataifa mengine kutahiriwa, na kutoa sadaka sahihi katika hekalu , na kuomba Sheria
maisha yao kwa njia ambayo imekuwa kimila kwa Wayahudi wa siku . Kwa upande
mwingine, wanaume kama Paulo na Barnabas alisema kuwa Mungu hawakuwa
wanatarajia watu wa mataifa mengine kuishi kama karne ya kwanza Wayahudi.
Suala ilikuwa hivyo tatizo kubwa kuwa mitume na wazee walikutana ili kujadili
na kuchunguza suala hilo . Wakati wa baraza hilo , pande zote mbili alitoa hoja zao.
Tunaweza kubashiri kwamba wale ambao walitaka watu wa mataifa mengine kupitisha
maombi ya kimila ya sheria ya Kiyahudi wito kwa maandiko yenyewe , labda akisema
kuwa sheria hakuwa na kutoa misamaha kwa watu wa mataifa mengine kuamini. Mitume
, hata hivyo , inaonekana katika ufunuo mkuu wa historia ya ukombozi kwa kusema
kwamba Mungu sasa kupokea watu wa mataifa mengine nafsi yake bila wanaohitaji yao
kwa kupitisha Wayahudi desturi za jadi. Ili kutatua utata huu, Yakobo, ndugu wa Yesu
akageuka na Amos sura ya 9 aya 11 na kumi na mbili. Katika Matendo sura ya 15 mistari
ya 16 na 17, Yakobo alinukuliwa Amos kama ifuatavyo,
"Baada ya mambo haya nitarudi na kujenga hema nyumba ya Daudi iliyoanguka .
Magofu yake , nami nitalijenga , nami kurejesha hiyo, kwamba mabaki ya watu
wanaweza kumtafuta Bwana, na mataifa yote ambao kubeba jina langu , asema
Bwana , ambaye anafanya mambo haya. " (Matendo 15:16-17 )
Kutoka kwenye kifungu hiki Yakobo kuelewa kwamba Mungu itakuwa ni pamoja na
watu wa mataifa mengine mengi alipokuwa kurejeshwa Kingdom wake. Muhimu zaidi,
waumini haya bila kubaki watu wa mataifa mengine hata baada ya wao walikuwa
wameitwa kwa Bwana. Katika Agano la Kale , watu wa mataifa mengine ambao
waongofu wakawa Wayahudi na kufuatiwa mila na desturi ya Wayahudi. Lakini, Amos
zilionyesha kuwa wakati Mungu kurejeshwa Kingdom wake katika Kristo watu wa
mataifa mengine itakuwa ni pamoja na bila ya kuwa na kufuata mila za Wayahudi.
Katika kesi hiyo, maoni ya watu kadhaa waliokuwa wametumwa katika mgogoro
na hali halisi ya huduma Roho Mtakatifu kati ya watu wa Mataifa wasiotahiriwa . Na
vyanzo hivi wa habari hawakuwa kutosha kutoa ufumbuzi wa kuridhisha . Lakini mara
moja Yakobo wito kwa maandiko kwamba ufumbuzi tatizo hili , kanisa umoja nyuma ya
msimamo wake. Kitabu ni muhimu kwa sababu kwa ujumla na kuwepo kwake ufunuo
hawakuwa kutosha kujibu swali hili maadili.
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Na hiyo inatumika leo . Ingawa kwa ujumla na kuwepo kwake ufunuo ni kweli daima,
wao si mara zote za kutosha kutupatia wazi uongozi maadili. Hivyo, katika maadili ya
Kikristo sisi lazima kutegemea zaidi sana katika maandiko kuliko sisi kufanya juu ya
ujumla na kuwepo kwake ufunuo. Ni lazima kujishughulisha wenyewe ili kujifunza
mafundisho ya maandiko kama bora tunaweza kwa sababu maandiko daima anaongea
vya kutosha na masuala ya maadili hata wakati aina nyingine ya ufunuo hawana.
Kuwa na uelewa huu wa uwazi na umuhimu wa maandiko katika akili, sisi ni sasa
katika nafasi ya kuchunguza ukamilifu wa andiko .
Ukamilifu wa andiko
Wengi kimsingi, kusema kwamba maandiko ni " kutosha" ni kusema kwamba ni
uwezo wa kutimiza malengo ambayo ilani hiyo ilikuwa imeandikwa . Lakini si ya
kushangaza, wazo hili rahisi inakuwa ngumu kwa sababu ni vigumu kwa Wakristo
kukubaliana juu ya nini madhumuni ya maandiko kweli ni. Hivyo, kama sisi kuchunguza
suala la uwezo maandiko , sisi itaanza kwa kuangalia kusudi maandiko katika uhusiano
na uwezo wake. Next, sisi kushughulikia baadhi ya kutoelewana ya kawaida ya
kujitosheleza kwa chakula, na hatimaye sisi atazungumza kuhusu maarufu lakini makosa
wazo kwamba maandiko ni kimya juu ya mambo fulani.
Kusudi
Kwa upande wa uhusiano kati ya uwezo maandiko na kusudi , itakuwa na manufaa
kwa kuangalia tena kwa Westminster Ukiri wa Imani , ambayo ina muhtasari mzuri sana
wa wazo hili katika sura ya 1 ya kifungu cha 6 . Kukiri inasema jambo kwa njia hii:
Kusudi lote la Mungu , juu ya mambo yote muhimu kwa ajili ya utukufu wake
mwenyewe , wokovu wa mwanadamu , imani na maisha , ni aidha wazi kuweka
chini katika maandiko, au kwa matokeo nzuri na muhimu inaweza kufupishwa
kutokana na maandiko: kwa kitu ambayo wakati wowote ni kwa kuongezwa ,
kama kwa Ishara mpya ya Roho, au tamaduni za wanadamu.
Kukiri sawa anahitimisha kwamba lengo maandiko ni mbalimbali. Inaelezwa kwamba
Biblia iliandikwa kutufundisha jinsi ya kumtukuza Mungu , ili kuleta wanaume na
wanawake kwa ajili ya wokovu , kuwafundisha waumini kuhusu maudhui ya imani yao,
na kutuongoza katika maisha ya Kikristo. Mawazo haya ya kusudi Biblia ya kuja kutoka
kwenye maandiko yenyewe.
Kwa mfano, Biblia inafundisha katika maeneo mengi kwamba maandiko imekuwa
tuliyopewa ili sisi wapate kumtukuza Mungu kwa kutii amri zake. Sehemu moja hii
inaweza kuonekana badala wazi ni katika laana agano katika Kumbukumbu la Torati.
Katika Kumbukumbu la Torati sura ya 28 , mistari 58 na 59, Musa alisema uwiano fora
kati ya kutii amri ya maandishi ya Mungu na utukufu wa Mungu .
Kama huna makini kufuata maneno yote ya sheria hii, ambayo yameandikwa
katika kitabu hiki, na wala stahi jina hili la fahari na kutisha - Bwana Mungu
wako - Bwana kutuma mapigo ya kutisha juu ya wewe na uzao wako ... (
Kumbukumbu 28 :58 -59 )
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Biblia ni iliyoundwa na kutufundisha jinsi ya kumtukuza Mungu, na ni za kutosha
kukamilisha lengo hili. Kitabu ina viwango vya wote kwamba tunahitaji kujua
kumtukuza yake.
Kuhusu " wokovu wa mwanadamu , imani na maisha ," Paulo alimwelekeza
Timotheo kubaki imara katika masomo yake ya maandiko ili kupata faida hizi kwamba
maandiko ilikuwa imeundwa ili kutoa . Katika hali hii, katika 2 Timotheo sura ya 3
mistari 15 kwa njia ya 17, Paulo waziwazi kufundisha ukamilifu wa andiko . Yeye
aliandika maneno haya katika mstari wa 15 :
Maandiko matakatifu ... ni uwezo wa kufanya uwe na busara kwa wokovu kwa
njia ya imani katika Kristo Yesu. ( 2 Timotheo 3:15)
Wakati Paulo alisema kwamba maandiko ni " uwezo " kutufanya " busara kwa wokovu"
alikuwa na maana kwamba kwa kusoma Biblia , tunaweza kujifunza mambo ambayo ni
muhimu kwa sisi kujua kama sisi ni kuokolewa. Paulo aliamini hili kuwa ni kweli kwa
sababu alijua si tu kwamba Biblia ilikuwa nguvu, kama tuliona mapema katika somo hili,
lakini pia kwamba ilikuwa iliyoundwa kwa kutoa faida hizi maalum. Kwa sababu Biblia
ni uwezo wa kukamilisha lengo hili, inaweza sawa kuitwa kutosha kwa ajili ya wokovu.
Kwa njia ile ile , maandiko ni pia kutosha kwa ajili ya "imani." Angalia tena
maneno ya Paulo katika 2 Timotheo sura ya 3 mistari 15 kwa njia ya 17. Paulo alisema
kwamba " maandiko matakatifu ... ni uwezo wa kufanya uwe na busara kwa wokovu kwa
njia ya imani katika Kristo Yesu." Maudhui ya imani ya kuokoa ni wazi katika Biblia
kama njia ambayo sisi ni haki na kupokea wokovu wetu kutoka kwa Mungu.
Hatimaye, Biblia ni ya kutosha kuongoza sisi kwa njia ya " maisha ," mazoezi
unaoendelea wa kuokoa imani yetu katika Kristo. Maalumu maneno ya Paulo katika 2
Timotheo sura ya 3 mistari ya 16 na 17 kufanya hili wazi :
Kila andiko, lenye pumzi ya Mungu na ni muhimu kwa ajili ya kufundisha,
kukemea, kuwaongoza na kuwafundisha katika haki , ili mtu wa Mungu awe
kamili amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema . ( 2 Timotheo 3:16-17)
Licha ya kuwa nia ya kuleta sisi kwa imani katika Kristo kwa ajili ya wokovu wetu ,
Maandiko pia nia ya kuandaa sisi kwa ajili ya " kila kazi njema" - si tu kwa ajili ya
mema, lakini kwa kila kazi njema . Kwa sababu ni nia ya kuandaa sisi kwa ajili ya " kila
kazi nzuri," na kwa sababu ni nguvu ya kukamilisha kazi yaliyokusudiwa , ni haki ya
kusema kuwa , maandiko husema kutosha kuhusu kila kazi njema . Kama sisi sawa
kuelewa Biblia nzima , basi sisi kujua viwango vya Mungu vya kutosha kufanya
maamuzi sahihi kuhusu wowote kimaadili suala hilo, kwa muda mrefu kama sisi pia
kuwa na uelewa wa kutosha wa watu na hali hiyo.
Sasa , kuelewa ukamilifu wa andiko kwa maisha huwafufua swali kubwa : Ni
jinsi gani kitabu yoyote, hata moja kama kubwa kama Biblia , bima ya kila kuwaza tatizo
kimaadili, vifaa sisi kwa kila kazi nzuri? Naam, kwa kweli, Biblia haina kushughulikia
kila conceivable suala la kimaadili moja kwa moja. Maandiko husema moja kwa moja tu
na idadi ndogo ya masuala katika maisha , kama vile maudhui ya msingi ya imani yetu,
na majukumu yetu ya msingi kwa Mungu na watu wengine. Lakini katika kufanya hivyo,
maandiko huutoa kanuni kwamba tunaweza kupanua na kuomba zaidi ya specifics
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waliotajwa katika Biblia. Hii ni kwa nini Kukiri tofauti kati ya nini ni " wazi kuweka
chini katika maandiko " na kile lazima itolewe kutoka kwenye maandiko kwa njia ya
"Matokeo nzuri na muhimu ." Katika matukio yote, hata hivyo, maandiko hutupatia
habari tunazohitaji ili kugundua viwango vya maadili ya Mungu.
Hoja ya mwisho tunapaswa kukumbuka katika maelezo Kuungama ya ukamilifu
wa andiko ni kufuzu kwamba maandiko ni kamili , ili kuhakikisha kuwa:
... Chochote wakati wowote ni kuongezwa, kama kwa Ishara mpya ya Roho, au
tamaduni za wanadamu.
Kitabu ina kanuni zote tunahitaji kama Wakristo. Mila za Binadamu na miundo mamlaka
, kama vile serikali kiraia na kikanisa, ni kwa kutiiwa kwa ajili ya Bwana , lakini wao ni
kamwe kuhesabiwa kama kanuni kabisa au mwisho. Na kadiri taasisi hizi zinahitaji kutii
kanuni za binadamu ambazo si kupatikana katika maandiko , Christian ana uhuru wa
kupuuza kanuni hizi . Uamuzi wa kufuata au si kwa kufuata kanuni za binadamu lazima
kuongozwa na desturi za maandiko, na kanuni za binadamu daima alikaidi wakati wao
kugongana na kanuni za Biblia.
Tunaona hii alionyesha katika wakati maandiko na tena . Kwa mfano, katika siku
za Yesu uongozi imara Wayahudi kuruhusiwa wale waliokuwa wanavunja fedha na
wachuuzi katika eneo hekalu . Lakini wakati Yesu alipoona hayo, akawa na hasira na
akawafukuza kutoka hekalu kwa sababu uongozi wa kibinadamu alikuwa na kuruhusiwa
ukiukwaji wa kanuni za maandiko ndani ya misingi ya hekalu . Sisi kusoma akaunti hii
katika Mathayo sura ya 21 mistari 12 na 13 :
Yesu aliingia Hekaluni , akawafukuza nje watu waliokuwa wanauza na kununua
vitu ... " Imeandikwa ," alisema akawaambia, " ` Nyumba yangu itaitwa nyumba
ya sala, ' lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi . "(Mathayo 21:1213 )
Yesu sawa kuelewa kwamba Isaya sura ya 56 mstari wa 7 , ambayo alinukuu , umebaini
kawaida ya KiBiblia kwamba hekalu lilikuwa kuwa na ari na maombi. Lakini uongozi wa
Wayahudi walikuwa ruhusa misingi ya hekalu kutiwa unajisi na shughuli za kiserikali.
Hukumu ya Yesu kwamba walikuwa wakifanya hekalu " pango la wanyang'anyi " ni
kweli incredibly nguvu. Maneno ya kwamba ni inayotolewa kutoka Yeremia sura ya 7
aya ya 11, ambapo ina maana ya washirikina na wahalifu vurugu ambao kulipia huduma
ya mdomo kwa Mungu katika hekalu yake . Kwa matendo yake na maneno, Yesu
alionyesha kwamba kufuata sheria yoyote ya binadamu au utamaduni ni dhambi wakati
kawaida ya binadamu ni kinyume na maandiko.
Katika kila kesi, maandiko ni ya kutosha kuanzisha kanuni zote za kimaadili.
Hukumu ya kimaadili ya watu , hata hivyo , ni halali na kisheria tu kadiri echo kanuni ya
Biblia. Lakini wakati kanuni binadamu kinyume na kanuni za Biblia , Christian ni wajibu
wa kumpinga yao.
Kwa ufahamu mzuri wa ukamilifu wa andiko katika akili , tunapaswa sasa
kurejea tahadhari zetu kwa baadhi ya kutoelewana ya kawaida ya uwezo wa Biblia.
Migogoro
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Sisi kundi haya kutoelewana katika makundi haki ujumla mbili: kwanza, maoni
kwamba overestimate uwezo maandiko ya ; na pili , maoni kwamba underestimate uwezo
maandiko ya . Hebu tuanze na maoni kwamba overestimate uwezo maandiko ya .
Kwa kawaida, wale ambao overestimate ukamilifu wa andiko na ahadi nguvu sana katika
Biblia. Lakini wao mara nyingi kukosa ahadi sahihi kwa ujumla na kuwepo kwake
ufunuo. Matokeo yake, kimakosa wanaamini kwamba wanaweza vizuri kuomba
maandiko maswali kimaadili bila ya kuwa na maarifa gani, kama ipo , kuhusu hali
maalum na watu . Wanaamini kwamba maamuzi ya kimaadili ni rahisi kama kusoma na
kutii ni Biblia . Lakini katika hali halisi , kabla tunaweza kutii au kuomba Biblia , ni
lazima pia kujua kitu kuhusu watu na hali ambayo sisi ni kutumia yake. Mungu imetoa
sisi na habari hii kwa ujumla na kuwepo kwake ufunuo. Kama sisi kupuuza aina hizi
nyingine ya ufunuo, sisi ni kupuuza zana yeye ametupa kwa kutafsiri na kuelewa
maandiko.
Lakini si makosa yote yanatokana na anajiinua uwezo wa Biblia. Zaidi makosa
mengi kutoka makadirio yake. Kosa hili kwa ujumla inaonekana kama kusisitiza kuwa ni
Biblia kutosha kuongoza sisi tu katika maeneo ya mdogo wa maisha , kwamba anatoa sisi
maelekezo ya kimaadili tu juu ya mada fulani. Kwa mfano, Thomas Aquinas alisema
kuwa kwa ujumla na kuwepo kwake ufunuo ni wa kutosha kufundisha kanuni nyingi
kimaadili, na kwamba maandiko virutubisho elimu hii kwa kutupatia habari kuhusu
masomo hayo kwamba asili na kuwepo kwake ufunuo hawana bima , kama vile njia ya
wokovu. Katika miaka ya karibuni , wengine wamesema kuwa Biblia haina
kushughulikia masuala kama vile kinachojulikana mke mmoja ushoga , utoaji mimba, na
euthanasia.
Kama tulivyoona , hata hivyo, ama kwa njia ya mafundisho wazi au thabiti ,
Maandiko kutupatia kina ya mfumo wa kanuni za maadili. Kwa maana hii, kujitosheleza
kwa chakula Biblia ni ukomo linapokuja suala la akifafanua mapenzi ya Mungu kwa
utukufu wake, na wokovu wetu, imani na maisha ya Kikristo. General na kuwepo kwake
ufunuo pia yana baadhi ya kanuni hizi , lakini wao huwa hakuna kanuni ya ziada zaidi ya
wale kupatikana moja kwa moja au moja kwa moja katika maandiko. Sasa, ni muhimu
kusisitiza kwa mara nyingine tena kwamba maandiko haina wazi au vyema maoni juu ya
kila undani wa maisha . Tuna haja kubwa kwa habari kwamba kwa ujumla na kuwepo
kwake ufunuo kuwasiliana
Suala ni tu kwamba Biblia inazungumzia kutosha kwa kila eneo la maisha , hivyo
kwamba wajibu wetu kweli kwa Mungu daima ni matumizi ya kanuni maandiko.
Kimya
Katika hatua hii, sisi lazima kushughulikia kile labda ni moja ya njia ya kawaida
kwamba vizuri maana Wakristo underestimate ukamilifu wa andiko : maarufu lakini
makosa wazo kwamba maandiko ni kimya juu ya mambo fulani. Hasa, Wakristo mara
nyingi kufundisha kwamba baadhi ya masuala ya maisha ni kimaadili " tofauti " kwa
sababu maandiko haina kutupatia taarifa za kutosha kujua mapenzi ya Mungu juu ya
mambo haya. Kihistoria, hizi wamekuwa inayojulikana kama " adiaphora . " Msimamo
huu wa kawaida imekuwa kwamba mambo tofauti ni wala haki wala sahihi katika na
wenyewe.
Kwa mfano, baba kanisa kufundisha kwamba kula nyama ilikuwa wala haki wala
sahihi, na wakati wa Matengenezo , Martin Luther kutumika neno " tofauti " na baadhi ya
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Kirumi aina Katoliki ya ibada kwamba alijisikia walikuwa wala akaamuru wala haramu
na maandiko. Ingawa watu wengi katika historia ya kanisa uliofanyika nafasi hiyo, nafasi
hii kweli anaendesha kinyume na mafundisho ya maandiko. Kuwa na uhakika, Biblia
haina maoni moja kwa moja kwenye nyanja nyingi za maisha , lakini pia anakanusha
kwamba kila kitu ni kimaadili neutral. Kwa mfano , ambapo wanateolojia kusema vitu
impersonal kama tofauti au "neutral ," Biblia inazungumzia wao kuwa nzuri . Tunaona
kanuni hii kwanza katika Mwanzo moja , lakini hata baada ya anguko la mwanadamu
katika dhambi, Paulo bado alisisitiza kuwa kila kitu ilikuwa nzuri. Kama yeye aliandika
katika 1 Timotheo sura ya 4 mstari wa 5 na 6:
Kila kitu alichokiumba Mungu ni chema, wala hakuna cha kukataliwa kama
kikipokewa kwa shukrani , kwa sababu ni takaswa kwa neno la Mungu na
maombi. (1 Timotheo 4:5-6)
Paulo alizungumza hasa kuhusu chakula katika hali hii, lakini kanuni ni mbali pana ,
kupanua kwa kila kiumbe , kama Mungu mwenyewe alitangaza mwishoni mwa wiki
viumbe. Kwa sababu hii, hata impersonal vitu ni si " tofauti "; wao ni nzuri.
Baadhi ya wanateolojia pia kutumika neno " tofauti " au adiaphora na uchaguzi
kati ya mbili au zaidi chaguzi nzuri. Wao wamependekeza kwamba wakati uchaguzi wote
ni wema, basi maandiko ni tofauti kama ambayo sisi kuchagua. Lakini Maandiko
yanafundisha kwamba Mungu huwabariki baadhi maamuzi mazuri zaidi kuliko yeye
huwabariki uchaguzi mwingine mzuri, na maandiko kwamba wakati mwingine sifa moja
nzuri chaguo juu ya chaguo jingine nzuri .
Kwa mfano, katika 1 Wakorintho sura ya 7 aya ya 38 , Paulo aliandika:
Basi, yule kuoa bikira gani haki, lakini yeye asiye kumuoa haina hata bora. (1
Wakorintho 7:38)
Sasa, ni lazima ieleweke kwamba wasomi si walikubaliana kama na hali sahihi Paulo
hapa . Lakini maneno yake ni wazi kutosha kuonyesha kwamba kuoa na si kuoa wote
wawili walikuwa chaguzi nzuri , na kwamba si kuoa alikuwa chaguo bora. Kwa maana
hii, maandiko ni si kweli " tofauti " hata wakati sisi kuchagua kati ya chaguzi nzuri.
Badala yake, maandiko daima ina mengi ya kusema kuhusu matendo yetu. Hata kama
tulikuwa kupata hali ambayo Biblia kusifiwa chaguzi mbili sawa , ingekuwa bado
kupotosha zinaonyesha maandiko kutofautiana juu ya suala hilo , kama hii inaweza
kuonekana kuashiria aina ya upendeleo maadili kuhusu uamuzi . Na andiko kamwe
anachukua nafasi ya kuwa kitu chochote ni kimaadili neutral.
Itakumbukwa kwamba katika somo letu kwanza , sisi defined "nzuri" kama ni
kuwa ambayo inapokea baraka za Mungu, na "mbaya" kama kwamba ambayo haina
kupokea baraka zake. Kwa maana nyingine hii , masuala ya binadamu na maisha yao ni
ama mema au mabaya kitu na hakuna mtu ni tofauti au neutral. Aidha Mungu huwabariki
au yeye hana - hakuna ardhi katikati. Kama yeye huwabariki , ni vizuri , kama yeye hana
baraka, ni maovu.
Kwamba kuwa alisema, ni kweli kwamba kuna baadhi ya maneno , mawazo na
matendo ambayo ni nzuri katika baadhi ya hali , ila mabaya kwa wengine. Kwa mfano ,
mahusiano ya kingono ndani ya ndoa ni nzuri, lakini mahusiano ya kingono nje ya ndoa
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ni maovu. Lakini hii haina maana kwamba mahusiano ya kingono na wenyewe ni wala
kwa heri wala maovu. Badala yake, ni nzuri, tu kama Mungu aliwaumba kuwa nzuri.
Lakini washirika wa kuolewa vibaya mahusiano ya kingono ili katika hali yao uhusiano
huo ni maovu.
Hatimaye, baadhi ya wanatheolojia kutumia jamii ya adiaphora ili kufidia
masuala ambapo hatuwezi kuamua nini uchaguzi ni mema au mabaya. Lakini kwa sababu
tunajua kwamba maandiko kugusa juu ya kila nyanja ya maisha, angalau moja kwa moja,
ni lazima si kutibu mambo kuhusu vitu ambavyo sisi ni uhakika kama tofauti. Ni kweli
kwamba sisi mara nyingi kujisikia kama hatuwezi kujua ambayo uchaguzi fulani,
mawazo, vitendo, au mitazamo ni nzuri na ambayo ndio ni maovu. Lakini hali hiyo
kutokea si kwa sababu neno la Mungu ni haitoshi, na si kwa sababu Biblia unachukua
msimamo neutral, lakini kwa sababu sisi kushindwa kutambua au kuelewa jinsi ya
kutumia ukweli kwamba Biblia ina wazi.
Kushindwa hii kufikia hukumu ya kimaadili inaweza kuchukua idadi yoyote ya
fomu. Kama unakumbuka, mfano wa Biblia kwa ajili ya kufanya maamuzi ya kimaadili
inaweza kuwa inaongozwa kwa njia hii: ". Hukumu ya kimaadili inahusisha matumizi ya
neno la Mungu kwa hali hiyo kwa mtu " Lazima tuchukue hatua juu ya ufahamu sahihi
wa kiwango wetu wa kimaadili , malengo yetu , na nia yetu , au kuiweka njia nyingine,
juu ya unaozidi kuongezeka, ya hali na kuwepo kwake wasiwasi. Kushindwa kufikia
hukumu sahihi kimaadili inaweza kusababishwa na kushindwa vizuri kutathmini yoyote
ya mitazamo hiyo . Tunaweza kushindwa kwa sababu sisi waache kutoelewa vifungu vya
maandiko sisi ni kushughulika na. Tunaweza kushindwa kwa sababu sisi waache
kutoelewa hali kuhusishwa na swali kimaadili. Na sisi inaweza kushindwa kwa sababu
sisi waache au misevaluate masuala kuwepo kwake na binafsi ya jambo hilo. Katika
matukio yote, wakati hatuwezi kuja na hitimisho imara katika uamuzi kimaadili, si sahihi
kuhitimisha kwamba Mungu hakumteremshia taarifa muhimu kufanya uamuzi. Na si
sahihi kusema kwamba suala hilo ni tofauti, kwamba hakuna shaka haki ya kufuata .
Badala yake, ni lazima kuendelea kusoma, utafiti, kuomba na kuchunguza swali , kufanya
bora tunaweza na hukumu yetu ya muda, lakini reservera hukumu ya mwisho mpaka
unaozidi kuongezeka, hali, na kuwepo kwake masuala ya kuwa wazi.
IV. HITIMISHO
Katika somo hili tumeangalia sifa kadhaa muhimu ya maandiko. Tumeona kwamba
kwa sababu andiko maongozi ya Mungu, ni nguvu na mamlaka. Sisi pia kuonekana
kwamba kwa sababu andiko yameandikwa kwa ajili ya binadamu, ni wazi, muhimu na ya
kutosha . Kama sisi maendeleo katika somo letu la maadili ya Kikristo , kukumbuka sifa
hizi za Biblia utatusaidia kuja hitimisho Biblia.
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