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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
Rafiki yangu hivi karibuni kununuliwa baiskeli kwa ajili ya mwanawe . Baiskeli
required baadhi ya mkutano - mambo kama attaching magurudumu na pedals. Lakini
kulikuwa na si maelekezo yoyote kwa kukusanyika baiskeli. Sasa , rafiki yangu alijua
nini baiskeli lazima kuangalia kama na jinsi gani kazi, hivyo yeye bado alikuwa na
uwezo wa kuiweka pamoja . Lakini kufikiria nini kingetokea kama yeye sijawahi kuona
baiskeli kabla ya . Katika kesi hiyo, apate kuwa na uwezo wa kukusanyika vizuri.
Katika baadhi ya njia , Biblia ni kama sanduku ya sehemu ya baiskeli bila maelekezo. Tu
kama ni rahisi kuweka pamoja mambo ambayo ni ukoo, pia ni rahisi kugundua baadhi ya
mambo ya msingi kuhusu maana ya Biblia na matumizi sahihi . Kwa upande mwingine,
kama ni vigumu kuweka pamoja vifaa ngumu bila maelekezo , ni vigumu kuomba Biblia
kwa ngumu maswali kimaadili wakati hatuelewi maandiko ya finer utendaji kazi .
Hili ni somo nne katika mfululizo wetu " Kufanya Maamuzi ya Biblia," na sisi haki somo
hili "mtazamo unaozidi kuongezeka . Parts na Mambo ya maandiko "
Kama sisi kuwa alisema katika masomo haya, hukumu ya kimaadili daima
inahusisha matumizi ya neno la Mungu na hali na mtu. Na hii imesababisha sisi kusema
ya masuala matatu muhimu katika kufanya maamuzi Biblia : standard sahihi ya neno la
Mungu , ambayo sisi kuhusishwa na mtazamo unaozidi kuongezeka juu ya maadili; lengo
sahihi, ambayo mikataba na mtazamo ya hali ; na nia nzuri , ambayo sambamba na
mtazamo kuwepo kwake .
Katika somo hili tutaangalia kwa mara ya tatu katika mtazamo unaozidi
kuongezeka , kuchunguza utaratibu ambao sisi kutambua viwango vya maadili katika
Biblia . Na sisi itakuwa kuelekeza mawazo yetu juu ya njia tofauti sehemu mbalimbali na
masuala ya maandiko kuwasiliana kanuni Mungu kwetu.
Sisi kugawanya mjadala wetu wa sehemu na masuala ya maandiko katika sehemu
tatu kuu : Kwanza, tutaangalia aina ya vifaa tunaona katika maandiko. Pili, sisi kuangalia
kwa karibu zaidi katika vitabu na vifungu kuwa wanaunda sheria ya Mungu katika
maandiko. Na tatu, sisi kushughulikia umoja wa maandiko kwamba inatoa yote ya
sehemu na masuala ya Biblia pamoja . Hebu tuanze na aina tunaona katika maandiko.
II. UMBALIMBALI WA MAANDIKO
Mtu yeyote ambaye kusoma mengi ya Biblia wanapaswa kutambua kuwa
maandiko si sare. Ina historia, mashairi , hekima, unabii , mawasiliano, na kila aina ya
maandiko mengine. Na ndani ya kila mmoja maandishi hayo, sisi kupata aina hata zaidi.
Baada ya yote, kila mwandishi aliandika katika njia yake mwenyewe, na maandishi yake
yenyewe mbalimbali katika kazi yake. Wakati mwingine yeye alitoa amri; wakati
mwingine alielezea maelezo , wakati mwingine alikumbuka na uzoefu binafsi. Na aina hii
si ajali - Mungu ameteua kila sehemu ya Biblia kuchangia katika njia yake mwenyewe na
viwango vya maadili ya Kikristo . Sasa , kwa sababu Maandiko mawasiliano kwa njia
nyingi tofauti, si ya kutosha kwa ajili yetu tu kujua Biblia inasema nini. Sisi pia haja ya
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kujua jinsi Biblia mawasiliano , hivyo kwamba wakati sisi kusoma nini anasema , sisi
kuelewa nini maana yake.
Aina tunaona katika Biblia inaweza kuelezea kwa njia nyingi tofauti , na hakuna
njia moja ni pana. Lakini kutoa maana ya hii mwelekeo wa maandiko na athari zake kwa
maadili ya Kikristo , sisi kugusa juu ya masuala matatu: Kwanza, tutazungumza ya aina
ya lugha kuajiriwa katika Biblia . Pili, tutazungumza ya aina ya maandiko katika Biblia .
Na tatu, tutaangalia maana ya aina hii kwa ajili ya mafundisho ya kisasa ya kimaadili.
Tutaanza kwa kuangalia mambo madogo na rahisi kuhusiana na lugha , na kisha
kuondoka na kubwa na ngumu zaidi masuala ya maandiko.
Lugha
Katika nafasi ya kwanza, Biblia maonyesho mbalimbali kamili ya lugha
kwamba tunapata katika mawasiliano yote ya binadamu. Ni ina taarifa , maswali , ahadi,
inatoa , laana, baraka , vitisho, hukumu nukuu, summations , amri, ushauri, maombi,
maneno ya mshangao , maelezo, kilio cha kukata tamaa , maneno ya hamu na Pongezi na
upendo, na kiasi, zaidi . Lugha ya Biblia inaweza kihisia zimehifadhiwa au kihisia
kushtakiwa. Baadhi ya ni ubunifu kabisa , kwa kutumia mfano na viongozi wengine wa
kujieleza, wakati lugha nyingine ni kiasi unimaginative , akielezea mambo kwa njia ya
zaidi ya moja kwa moja . Biblia ni pamoja na kejeli na lugha ya kweli. Ni ajira kwa
innuendos na allusions kama uhuru kama inatoa maoni ya wazi. Ni matumizi ya
hyperboles na understatements na colloquialisms . Na mara nyingi haina hata bother hali
dhahiri , lakini badala yake tu akubali yake.
Hii aina kubwa ya lugha inatoa sisi na idadi ya changamoto tunaposoma Biblia
. Baada ya yote, kama hatujui jinsi ya kutambua aina hizi mbalimbali za lugha , na kama
hatuelewi jinsi kila mmoja mawasiliano , sisi ni uwezekano mkubwa sana kutoelewa
mafundisho ya Biblia.
Sasa , zaidi ya umri , Wakristo wamependekeza njia nyingi za kukabiliana na
changamoto iliyotolewa na aina Biblia ya lugha . Lakini ni salama kusema kwamba
wengi wa hawa ufumbuzi waliokufa katika moja ya makundi mawili : wale wanaoamini
Biblia inatumia lugha kwa njia ya ajabu , na wale wanaoamini Biblia inatumia lugha kwa
njia ya kawaida.
Ajabu
Mara nyingi, wale ambao wanaamini kwamba Biblia inazungumzia kwa njia ya
ajabu kutoa ufumbuzi kwamba kupuuza aina mbalimbali za lugha katika Biblia . Badala
yake, wao oversimplify lugha ya Biblia ili kuendeleza mfumo wa tafsiri ambayo inaweza
kutumika haki sawa kwa kila andiko .
Kwa mfano, katika Zama za Kati wasomi wengi kuamini kwamba kwa sababu
Biblia ni pumzi ya Mungu , ni mawasiliano kwa njia ya ajabu umezidi ufahamu wa
binadamu. Katika fikra zao, kila maandiko ya Biblia mwendawazimu maana mbalimbali
mfano kwamba wakati mwingine siri hata kutoka kwa waandishi wa maandiko. Chini ya
mfumo huu , kila Nakala ilichukuliwa kuwa na angalau baadhi ya maana metaphoric ,
bila kujali nia ya mwandishi wa binadamu.
Hivi karibuni, Wakristo wengi ambao wanaamini kuwa lugha maandiko ni
ajabu wamekwenda katika mwelekeo kinyume. Badala ya kuamini kwamba asili ya ajabu
ya maandiko inakuwa vigumu kwa kutafsiri, wao wamesisitiza kuwa maandiko ya asili
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ya ajabu hufanya lugha yake rahisi kutafsiri. Baadhi ya hizi wamesema kuwa Roho
Mtakatifu moja kwa moja inaonyesha tafsiri ya kweli kwa watu wake, hivyo kuwa ni
lazima kujua ni aina gani ya lugha moja ni kusoma, achilia mbali jinsi kawaida
mawasiliano maana. Wengine wamesema kuwa lugha maandiko ya lazima kutafsiriwa
kama literally kama iwezekanavyo, ili maana metaphoric ni walitaka tu wakati maana
mashirika yasiyo ya mfano wala kufanya vizuri akili.
Kwa mfano, ni dhahiri kwamba katika mawasiliano ya kawaida ya binadamu
matumizi ya kawaida hyperboles au overstatements . Lakini wakristo wengi ambao ni nia
ya mamlaka ya Biblia si kukiri kwamba hyperboles kuonekana katika Biblia . Badala
yake, wao kutibu kila taarifa katika maandiko kama ni moja kwa moja, detached , na
sahihi.
Katika hotuba yake na kuandika kawaida, sisi mara nyingi muhtasari wa mambo,
wanatarajia watazamaji wetu kujaza mapengo na maarifa mengine wao. Hata hivyo,
baadhi ya Wakristo ni vigumu kukiri kwamba waandishi aliongoza akafanya vivyo hivyo.
Badala yake, wao kutibu vifungu kama kama walikuwa kabisa kina badala ya mdogo
katika upeo wao .
Zaidi ya hapo, tunatambua kwamba katika kuandika kawaida na hotuba, sisi
mara nyingi kuwa sarcastic na kusema tu kinyume cha nini sisi maana. Hata hivyo,
waumini wengi ni vigumu kukubali kwamba kejeli inaonekana katika Biblia . Tofauti na
maoni haya kwamba lugha maandiko ni ajabu ni mtazamo kwamba Biblia mawasiliano
katika lugha ya kawaida ya binadamu , kwa kutumia mikataba yote ya kawaida ya
mawasiliano ya binadamu .
Kawaida
Itakumbukwa kwamba katika somo kabla, sisi alizungumza ya ufafanuzi wa
maandiko , ambayo sisi maana kwamba Biblia ni si Obscure , kwamba 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 . Kwa
maneno mengine, maandiko ni wazi tu kama anaongea kwa lugha ya kawaida na
mawasiliano kwa njia ya kawaida.
Kuonyesha kwamba Biblia mawasiliano katika lugha ya kawaida ya binadamu,
hebu fikiria vifungu kadhaa ambapo kusoma overly halisi itakuwa sana kupotosha.
Fikiria juu ya ombi katika Mathayo sura ya 6 aya ya 11, ambayo ni sehemu ya Sala ya
Bwana :
Utupe leo mkate wetu wa kila siku . (Mathayo 6:11 )
Wakati mstari huu ni kusoma kwa njia artificially halisi , mbali na mikataba ya maneno
ya kawaida ya binadamu , inaonekana kama Yesu aliamuru Mungu kumpa chakula.
Kwa kweli, maombi yote katika Sala ya Bwana kuchukua fomu ya masharti , ikiwa ni
pamoja si tu "Utupe leo mkate wetu wa kila siku," lakini pia "Utuokoe na yule mwovu. "
Na ni kweli kwamba katika sarufi Kigiriki, masharti ni mara nyingi amri.
Ukweli huu imesababisha baadhi ya Wakristo wanaosoma Biblia kwa njia overly
halisi kuhitimisha kwamba maneno ya Yesu walikuwa amri ya Mungu . Na bila shaka,
tangu Sala ya Bwana ni mfano kwamba sisi ni kufuata katika maombi yetu , wao pia
alihitimisha kuwa tuna haki ya kutoa amri ya Mungu !
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Lakini kutokana na mapumziko ya maandiko, ikiwa ni pamoja na maneno mwenyewe
Yesu katika Sala ya Bwana , tunajua kwamba verbs muhimu ni mara nyingi hutumika
kueleza maombi na maombi. Huo ni kweli pia kuwa katika lugha ya Kiingereza. Kwa
mfano, sisi kusema, " Pass mkate , tafadhali." Au "Nisaidie , tafadhali!" Kauli hizi ni
masharti . Lakini wakati sisi kusema maneno hayo , sisi si kawaida kutoa amri. Fikiria pia
Amos sura ya 4 mstari wa 4 , ambapo nabii alisema hivi:
Kwenda Betheli na dhambi; kwenda Gilgali na dhambi bado zaidi . ( Amos 4:4)
Kusoma overly halisi ya maneno haya imesababisha baadhi ya wakalimani kufikiri
kwamba Amos kweli alitaka wasikilizaji wake wa dhambi juu ya Bwana katika vituo vya
ibada ya sanamu katika Betheli na Gilgali. Lakini aina hii ya kusoma ni asili na haina
akaunti kwa nia ya nabii wazi katika taarifa nyingine . Kwa mfano, katika Amos sura ya
5 mstari wa 5, Mtume akasema:
Je, si kutafuta Betheli, hawaendi Gilgali. ( Amos 5:5)
Kutoka kwenye aya hii na kutoka mapumziko ya kitabu cha Amos , tunapaswa kusema
kwamba wakati nabii kuamuru watu kutenda dhambi Betheli na Gilgali, yeye alisema
sarcastically , maana ya kinyume cha nini alisema. Yeye hakutaka dhambi katika maeneo
hayo, lakini kwa kuacha dhambi yao.
Mashine ya lugha ya Biblia ni ya kipekee katika maandiko. Badala yake, Biblia
inatumia mikataba ya lugha ya waandishi wake na watazamaji yao ya awali. Hii ina
maana kwamba kama sisi ni kutafsiri Biblia kwa kuwajibika, tuna kujifunza jinsi ya
kawaida kutumika lugha , na sisi na kuelewa nini dhamira ya kila mwandishi ni wakati
aliandika. Kama mwandishi iliyoundwa maneno yake kueleweka kwa njia ya mifano ,
basi tunapaswa kusoma yao kwa njia ya mifano , kutafuta Nakala maana mwandishi
lengo. Kwa upande mwingine, kama mwandishi wa Biblia crafted maneno yake wazi na
moja kwa moja, kisha wajibu wetu ni kutafsiri maneno yake kwa njia zisizo za mfano .
Fasihi
Tu kama kuna aina nyingi za lugha katika maandiko , pia kuna aina nyingi za
maandiko. Hizi ni kubwa, aina ngumu zaidi kuliko lugha , na wao ni mgumu zaidi kwa
bwana. Lakini kuelewa wao ni kati ya utunzaji wa sehemu mbalimbali na masuala ya
maandiko uwajibikaji.
Kuna aina nyingi tofauti au muziki wa fasihi katika maandiko. Kwa jina chache tu
, fasihi ya Biblia ni pamoja na: nathari, ushairi, wimbo , sheria, hadithi, barua, kiapo ,
waraka , chumba cha kinabii , na mithali, mfano na mchezo wa kuigiza. Na ndani ya aina
hizi mpana, mara nyingi kuna makundi mbalimbali ndogo. Kwa mfano, ndani ya fomu
fasihi ya chumba cha ndani ya kinabii , tunaona maneno ya hukumu, maneno ya baraka ,
maneno patterned baada ya kesi za kisheria, na kadhalika. Aina hizi wanajulikana kwa
bidhaa zao kama vile kwa njia ya muundo wao, style, na matumizi ya lugha. Aidha, kila
Ghana Biblia mawasiliano maana kwa njia mbalimbali. Hivyo, kama sisi lazima kuwa na
ufahamu wa matatizo makubwa ya lugha katika Biblia , sisi pia haja ya kuwa na ufahamu
wa matatizo ya aina mbalimbali ya fasihi.
Kawaida wakati sisi kufanya maadili, sisi kuzingatia vifungu katika Biblia
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ambayo yana sheria, au moja kwa moja kufundisha viwango vya maadili na majukumu.
Na vifungu hivi ni muhimu kwa somo letu la maadili bila ya shaka. Lakini hatupaswi
kufanya makosa ya kufikiri kwamba muziki nyingine kuwa kidogo au chochote cha kutoa
katika njia ya mafundisho ya kimaadili. Kwa madhumuni yetu, sisi wanapaswa kutambua
kuwa simulizi ya Biblia pia kuwasiliana sheria ya kimaadili na kanuni. Mashairi na
nyimbo kueleza matatizo ya kimaadili. Mithali na maandiko mengine hekima kutafakari
juu ya maadili. Unabii linaonyesha hukumu ya kimaadili Mungu katika mfumo wa furaha
au hasira kuelekea shughuli za binadamu .
Kwa kweli, kama tuliona katika masomo yetu ya awali, kila kifungu katika
Biblia inaonyesha tabia ya Mungu, na hivyo kila kifungu ina maadili kufundisha, kama
kifungu hicho ni kanuni ya kisheria , au barua , au shairi, au mkusanyiko wa methali, au
hadithi kihistoria, au aina nyingine yoyote ya maandiko. Kwa sababu hii, wakati sisi
kufanya maadili sisi haja ya kutafuta kila aina ya maandiko ya Biblia kwa ufunuo wao wa
viwango vya maadili ya Mungu.
Ili kuonyesha wazo kwamba muziki yote hupatikana katika maandiko lazima
kuongoza tafakari maadili yetu , hebu fikiria hali ya masimulizi ya Biblia. Hakika
waandishi wa Biblia walikuwa na shauku katika kurekodi ukweli wa kihistoria . Lakini
pia walikuwa nia ya kutumia mambo hayo kwa kuonewa imani na kufundisha masomo
ya maadili. Sisi kutaja njia maalum tano ambazo simulizi ya kihistoria kuchangia somo
letu na mazoezi ya maadili ya Kikristo .
Kwanza, katika ngazi ya msingi sana, simulizi ya Biblia wajibisha sisi kukubali
bidhaa zao sahihi. Sisi ni kimaadili wajibu wa kuamini kwamba maelezo ya historia ya
ukombozi ni kweli. Hii ni kweli hasa linapokuja suala la matukio ya kati ya injili , kama
vile: kifo cha Yesu , kuzikwa, kufufuka, na kupaa, na kutuma watu vipaji vya Roho
Mtakatifu siku ya Pentekoste . Lakini pia ni kweli kuhusiana na kila ukweli nyingine
Maandiko yanafundisha kwetu kwa njia ya masimulizi ya kihistoria. Kuwasilisha tu ya
mambo haya katika simulizi ya Biblia wajibu kwa sisi kuamini kwao .
Sababu ya pili kwamba simulizi ya Biblia ni muhimu kwa maadili ya Kikristo ni
kwamba historia ya Biblia ina uwezo wa kubadilisha yetu kimaadili. Hiyo ni kusema ,
kujua maudhui ya historia ya Biblia ni sehemu ya kuwa Mkristo.
Kama tulivyoona katika somo letu kwanza , watu wema tu ni uwezo wa kufanya
mambo mema. Na tu wale ambao wana halisi kuokoa imani katika injili ni watu wema.
Bila shaka, ili na sisi kuwa na kuokoa imani katika Kristo, hatuna budi kujua ni nani
Kristo ni na nini amefanya. Na hawa ni ukweli sisi kujifunza kutoka kwa rekodi ya Biblia
ya kihistoria. Hivyo, kujua historia ya baadhi ya Biblia ni muhimu kama sisi ni kuwa na
kuokoa imani katika Kristo. Na hiyo ni haki ya kusema kwamba kujua historia ya baadhi
ya Biblia ni muhimu kama sisi ni kuishi kimaadili.
Tatu, simulizi ya Biblia kutoa mazingira ya kihistoria kwa ajili ya sheria za
Mungu. Kuelewa sheria ya Mungu vizuri, sisi lazima kuelewa mazingira ya kihistoria
ambayo walipewa Sheria . Kwa mfano, sisi lazima kuona kuwa simulizi ya Biblia
kusisitiza neema ya Mungu ili kuwahamasisha sisi kwa kutii sheria yake. Hata Amri
kumi kuanza kwa njia hii. Kama sisi kusoma katika Kutoka sura ya 20 mstari wa 2,
Mungu alianza kwa kusema :
Mimi ni Bwana Mungu wako , niliyekutoa katika nchi ya Misri , nje ya nchi ya
utumwa. (Kutoka 20:2 )
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Hii short taarifa ya kihistoria ilianzisha amri kumi, na kutoa motisha kuu kwa kutii yao.
Kwa kweli, kujitahidi kutii yao bila motisha ya shukrani kamwe kusababisha utii wa
kweli kwa amri. Baada ya yote, kama tulivyoona katika somo la kabla, mambo yote nzuri
lazima motisha nzuri.
Hivyo, simulizi za Biblia ni muhimu kwa maadili kwa sababu sisi wanaweza tu
kuelewa sheria za Mungu vizuri wakati sisi kuelewa historia ya Biblia.
Nne, simulizi za Biblia sasa tathmini ya Mungu ya matukio ya kihistoria. Na kwa
sababu tathmini Mungu wakati wote ni sahihi , wao kutoa yetu na kampuni ya uongozi
kimaadili.
Itakumbukwa kwamba tuna defined "nzuri" kama kwamba ambayo Mungu
huwabariki , na "mbaya" kama kwamba ambayo yeye laana au kumwadhibu . Naam,
katika simulizi ya Biblia, waandishi linaonyesha aina ya vitendo , mawazo na motisha
Mungu huwabariki na laana. Kwa kufanya hivyo , wao kutoa wasomaji wao na mifano
kwa kufuata na kukataa.
Hatimaye, juu ya tukio waandishi wa historia ya Biblia kumbukumbu maoni yao
kimaadili. Wakati mwingine maoni haya ni hila, lakini mara nyingine ni wazi kabisa .
Kwa mfano, katika Mwanzo sura ya 13 mistari 12 na 13 , Musa akafanya maoni juu ya
watu wa Sodoma
Mengi aliishi kati ya miji ya wazi na akapiga hema yake karibu Sodoma. Basi
watu wa Sodoma walikuwa wabaya na walikuwa dhambi sana juu ya Bwana.
(Mwanzo 13:12-13 )
Musa maadili tathmini ya Sodoma si tu wito wa Loti hekima katika swali, lakini pia
kinaonyesha kwamba haki Mungu hivi karibuni kuleta mji .
Kama msemaji wa Mungu lililovuviwa, waandishi wa Biblia kumbukumbu za
kihistoria maoni juu ya wema au uovu wa wengi wa wahusika , mitazamo na matukio
katika hadithi zao. Tathmini yao ya kuwakilisha utabiri wa Mungu mwenyewe , na hivyo
kutoa sisi na wengi masuala ya kimaadili.
Hivyo, nini maana ya kutumia maandiko yote kama kiwango cha maadili yetu ni ?
Katika nafasi ya kwanza, yale tuliyoyaona kuhusu simulizi ya kihistoria ni kweli pia aina
nyingine ya maandiko ya Biblia : kila aina ya maandiko ni ya kawaida ; kila aina ya
maandiko inatufundisha kitu kuhusu njia tunapaswa kufikiri, kutenda na kujisikia. Na
matokeo yake, kila kifungu katika Biblia inaweka majukumu ya kimaadili juu yetu.
Kwa mfano, mashairi ya Biblia mara nyingi inalenga katika kujieleza sahihi hisia,
na mara nyingi inaeleza kibali cha Mungu na kukataliwa. Unabii inaonyesha Mungu
kuridhika au hasira na tabia ya binadamu. Ni pia inaonyesha mambo mengi mazuri kwa
nini ili tupate kibali cha Mungu, na anaonya dhidi ya mambo ya dhambi kwamba
watapata hasira yake. Hekima maandiko anaelezea tabia ya Mungu, ambayo ni ya
mwisho ya kimaadili kawaida yetu, na hutufundisha jinsi ya kutumia kanuni za Sheria ya
maisha ya vitendo ya Kikristo. Hata wakati masuala ya kimaadili si alisisitiza katika
kifungu, wao daima yanaweza inferred .
Fikiria tena maneno ya Paulo katika 2 Timotheo sura ya 3 mistari ya 16 na 17:

Kufanya Maamuzi Ya Kibiblia, Somo La Nne
-8Mtazamo Unaozidi: Sehemu Na Masuala Ya maandiko

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

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

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)
Paulo alisisitiza kwamba maandiko wote, bila kujali Ghana fasihi , inawawezesha
Wakristo kumpendeza Mungu. Aidha, tangu kila kifungu cha maandiko ni muhimu kwa
maadili, ni halali kwa kuzingatia masuala ya maadili ya kifungu wowote - hata kama
mwandishi wa Biblia hakuwa kusisitiza suala maadili mwenyewe. Kwa kifupi, kama sisi
kupuuza maana maadili ya sehemu yoyote ya maandiko, sisi kukata wenyewe mbali na
wigo kamili ya uongozi kimaadili inayotolewa katika ufunuo wa Mungu.
Maana
Sasa, ukweli kwamba maandiko hutumia aina hivyo, wengi wa lugha na fasihi
kutufundisha juu ya maadili ya ina maana baadhi ya kuvutia kwa njia ya sisi kufundisha
maadili leo . Kwa jambo moja , aina maandiko ya ina maana kwamba mafundisho yetu
wenyewe ya maadili waweze kufaidika na kutumia muziki tofauti .
Ni kweli kwamba mafundisho ya kimaadili moja kwa moja inatusaidia kuelewa
mambo mengi. Lakini kuna kitu pia waliopotea wakati tunategemea juu ya mafundisho
moja kwa moja. Kauli rahisi mara nyingi wala kugusa hisia zetu katika njia sawa
kwamba mashairi na hadithi za kufanya , kama maelekezo wazi kimaadili katika
maandiko ni mara chache kama kusonga au kukumbukwa kwa sisi kama Zaburi au
hadithi kuhusu Yesu. Hali kutalii katika kawaida maadili mihadhara ni nadra kama hila
kama wale katika simulizi . Na kauli rahisi mara chache hoja yetu ya kutafakari masuala
ya maadili njia methali kufanya.
Hivyo , wakati mwingine inaweza kuwa na manufaa kwa kufundisha na kuhubiri
maadili katika aina mbalimbali za lugha iliyotumiwa na maandiko yenyewe. Katika
mazingira fulani, mafundisho yetu juu ya maamuzi ya kimaadili itakuwa na ufanisi zaidi
kama sisi kutumia mashairi picha yetu wenyewe, hadithi, methali, mifano , na mingine
ambayo si kawaida zinazohusiana na maadili.
Hivyo, kama sisi kufikiri hasa kuhusu maadili ya Kikristo , tunahitaji kukumbuka
kwamba aina zote za lugha na fasihi katika maandiko ni unaozidi kuongezeka. Na sisi pia
haja ya kulipa kipaumbele maalum kwa njia mbalimbali ambazo kila aina ya lugha na
fasihi mawasiliano maelekezo ya kimaadili. Tu na utunzaji kila aina ipasavyo tunaweza
vizuri kuelewa mafundisho yake ya kimaadili.
Sasa kwa kuwa tuna ilianzisha jinsi aina mbalimbali za lugha na fasihi katika
Biblia kutuongoza katika matumizi yetu ya maandiko kama kiwango wetu wa kimaadili ,
tunapaswa kugeuka usikivu wetu kwa sheria ya Mungu katika maandiko na wale sehemu
ya Biblia kwamba anwani maadili zaidi waziwazi .
III. SHERIA YA MUNGU KATIKA MAANDIKO
Katika mapokeo ya Kikristo na Wayahudi, vitabu vitano vya Musa - Mwanzo,
Kutoka, Walawi, Hesabu na Kumbukumbu - ni inayojulikana kwa pamoja kama Lakini
wakati sisi kusema ya sheria ya Mungu katika masomo haya, sisi si akimaanisha hasa
kwa "Sheria ." vitabu vya Musa , lakini kwa wale sehemu ya maandiko yaliyoandikwa
katika fomu ya fasihi ya kanuni ya kisheria. Sehemu hizo ni kupatikana hasa katika
Kutoka, Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati, lakini vitabu hivyo pia yana hadithi
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ya kihistoria, mashairi, orodha na sehemu nyingine ambayo si sehemu ya sheria zao.
Aidha, sehemu baadhi ya kanuni ya kisheria hupatikana nje vitabu vya Musa .
Sasa, kama tulivyosema, sheria ya Mungu ni si sehemu tu ya maandiko ambayo
ina unaozidi kuongezeka maelekezo ya kimaadili. Kila andiko, ni ya kawaida . Lakini
sheria ina wazi na wazi zaidi maneno ya wengi wa mahitaji ya kimaadili Mungu, na
kijadi aliwahi vizuri kama mahali pa kuanzia kwa ajili ya uchunguzi ya kimaadili.
Kuangalia yetu ndani ya sheria ya Mungu kugawanya katika sehemu mbili.
Kwanza, sisi kuelezea umuhimu wa Amri kumi , ambayo ni msingi wa amri katika sheria
ya Mungu. Na pili , sisi kuanzisha aina tatu tofauti ya sheria ya Mungu kwamba
wanateolojia jadi kutambuliwa . Hebu tuanze na kugeuka mawazo yetu kwa amri kumi.
Amri kumi
Amri kumi ni waliotajwa katika Kutoka sura ya 20 na katika Kumbukumbu sura ya 5 .
Mila mbalimbali ya kiteolojia enumerate amri tofauti, lakini katika masomo haya sisi
kufuata jadi ya Kiprotestanti hesabu. Amri kumi inaweza kuwa muhtasari kama
ifuatavyo:
Amri ya 1: Usiwe na miungu mingine ila mimi .
Amri ya 2: Usifanye kwa ajili yako mwenyewe sanamu.
Amri ya 3: Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako.
Amri ya 4: Ikumbuke siku ya Sabato uitakase.
Amri ya 5: Waheshimu baba yako na mama yako.
Amri ya 6: Usiue .
Amri ya 7 : You Usizini .
Amri ya 8: Usiibe .
Amri ya 9: Usitoe ushahidi wa uongo.
Amri Ya 10 : Usitamani .
Ingawa baadhi ya wanateolojia kutibu Amri kumi kama walikuwa tu mwingine sehemu
ya Sheria ya Musa, Biblia inaonyesha kwamba amri kumi na ubora maalum juu ya amri
maandiko ya wengine.
Ubora wa Amri kumi ni wote kihistoria na kitheolojia. Ubora wao wa kihistoria
inategemea na ukweli kwamba, elimu yetu, sheria hizi walikuwa wa kwanza imeandikwa
kanuni ya kisheria kwamba alipokelewa na taifa la Israeli. Paulo aliwaita kipaumbele
maalum kwa ukweli huu katika Wagalatia sura ya 3 mstari wa 17 , ambapo yeye
aliandika maneno haya:
Sheria , ilianzisha miaka 430 baadaye, haina kuweka kando ahadi awali imara na
Mungu. (Wagalatia 3:17)
Paul inajulikana utoaji wa Amri kumi kama "Kuanzishwa kwa " ya sheria , kuonyesha
kwamba hii ni mara ya kwanza Israeli walikuwa mwendawazimu sheria ya Mungu katika
fomu hii. Israel kupokea amri kumi kwa njia ya Musa , ambaye mwenyewe alipata Amri
kumi moja kwa moja kutoka kwa Mungu juu ya Mlima Sinai. By kupokea amri kumi,
Israeli kuwa taifa kwanza kwa wamiliki wa kina, kwa njia ya ajabu wazi kanuni za
mahitaji takatifu ya Mungu.
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Bila shaka, watu wa Mungu bado alikuwa na amri wengi kabla ya wakati wa
Musa. Tunaona wazi sana katika mafuriko ya siku za Nuhu kwamba Mungu alikuwa na
idadi ya viwango vya kuwa yeye inatarajiwa watu kufuata. Umati wa watu walishindwa
kutii Mungu , yeye kuharibiwa dunia nzima na maji ya mafuriko . Aidha, Ibrahim
hakuwa bila sheria na masharti kutii. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa 1,
Mungu alikuwa amempa mafundisho pana na kudai :
"Tembea mbele yangu na uwe mkamilifu. " (Mwanzo 17:1 )
Sasa, Amri kumi zilikuwa si sheria tu kutolewa kwa Israel kama wao kambi katika mguu
wa Mlima Sinai. Lakini wao aliwahi kuwa awali na muhtasari taarifa kwa idadi kubwa ya
sheria Israel kupokea mara moja baadaye, wakati bado walikuwa kambi katika Mlima
Sinai. Hizi sheria nyingine, inajulikana kama kitabu cha Mkataba, yanaweza kupatikana
katika sura Kutoka 21 kupitia 23. Pamoja na amri kumi, kitabu cha Agano sumu ya awali
imeandikwa kanuni ya kisheria Israeli. Baadaye , kanuni hii ilikuwa pamoja na kupanua
na sheria nyingine nyingi .
Mbali na kuwa na ubora muda, Amri kumi pia alikuwa na ubora wa kiteolojia au
kiitikadi . Kama sisi kusoma katika Kutoka sura ya 24 mstari wa 12 :
Bwana akamwambia Musa, "Njoo kwangu juu ya mlima na kukaa hapa, na mimi
nitakupa mbao za mawe, sheria na amri Nimeandika kwa mafundisho yao. "
(Kutoka 24:12)
Kwa jambo moja , tofauti na kitabu cha agano Musa aliandika kwa mujibu wa kitabu cha
maelekezo, Mungu mwenyewe aliandika Amri kumi juu ya mbao za mawe .
Kumbukumbu sura ya 9 mstari wa 10 unathibitisha kwamba Mungu mwenyewe
kuchonga Amri kumi katika mbao za mawe . Kuna Musa , alidai hivi:
Bwana alinipa zile mbao mbili jiwe andikwa kwa kidole cha Mungu .
(Kumbukumbu 9:10 )
Kwa kuchora Amri kumi mwenyewe, Mungu alionyesha kwamba Amri Kumi zilikuwa
pekee kati ya sheria zake, kwamba tulistahili tahadhari maalumu na taarifa, na walikuwa,
kwa maana ya baadhi , muhimu zaidi ya amri zake.
Ubora wa kitheolojia ya Amri kumi pia unahitajika kwa tukio maalum ambayo
Israel kupokea yao . Utoaji wa sheria ulihudhuriwa na radi na umeme , moshi, mawingu
na panda mbinguni. Wakati huo, Mungu kuruhusiwa mwenyewe kutazamwa si tu kwa
mkono wa Musa , lakini pia kwa Joshua, Haruni, na wazee sabini wa Israeli.
Ubora Amri ' Ten kitiolojia pia mkazo katika Kumbukumbu sura ya 4 mstari wa 13,
ambapo Musa kutambuliwa Amri kama agano sana Mungu na watu wake Ten:
[Mungu] alitangaza agano lake , amri kumi, alilowaamuru kufuata na kisha
aliandika yao juu ya mbao mbili za mawe . (Kumbukumbu 4:13)
Zaidi ya hapo , kwa mujibu wa kitabu cha Kutoka sura 40 mstari wa 20, Amri Kumi pia
kuwekwa ndani ya sanduku la agano, chini ya miguu Mungu , ambayo ilikuwa kitu ya
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kidini karibu zaidi zinazohusiana na uwepo wa Mungu na Israeli. Kitabu cha Agano na
wengine wa sheria hawakuwa na kupokea utambuzi huu maalum. Kwa mfano, katika
Mathayo sura ya 19 mistari 17 kupitia 19, sisi kusoma majadiliano yafuatayo kati ya
Yesu mtu ambaye alimuuliza vipi ili niweze kuupata uzima wa milele :
Yesu akamjibu ... " Kama unataka kuingia katika uzima, kutii amri . " " Zipi? "
Mtu akauliza . Yesu akamjibu, " Usiue , Usizini , Usiibe, Usishuhudie uongo,
Waheshimu baba yako na mama yako 'na umpende jirani yako kama nafsi yako.' "
(Mathayo 19:17-19 )
Sheria kwamba Yesu waliotajwa walikuwa na Amri kumi, ila kwa maelekezo ya majirani
upendo , ambayo ni kutoka Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 18 na ambayo inatoa
muhtasari wa sheria Yesu alitaja na Amri kumi. Kwa kifupi, Yesu alionyesha kwamba
kwa kutii Amri kumi , mtu anaweza kupata uzima wa milele. Bila shaka, Yesu pia
kufundishwa kwamba hakuna mtu ni nzuri ya kutosha kutii amri hizi. Lakini uhakika kwa
ajili ya mjadala wetu ni kwamba Yesu alithibitisha umuhimu wa Amri kumi katika njia
ya ajabu sana . Hata katika Agano Jipya, Amri kumi bado aliyosema kwa kuzingatia
kwamba yalijitokeza ubora wao wa kitheolojia.
Ubora wa kihistoria na ya kiteolojia kwamba Biblia inatoa Amri kumi pia
imekuwa kutambuliwa na yalijitokeza katika mila Wakristo na Wayahudi katika historia.
Kwa mfano , na masinagogi kawaida kuonyesha alama ya amri kumi. Na mbao za mawe
mbili za Amri ni ya kawaida sana katika iconography Mkristo , kama vile. Zaidi ya hapo,
amri pia wamekuwa sehemu muhimu ya ibada ya Kikristo. Kwa kifupi, kwa karne nyingi
mila Wakristo na Wayahudi wamekubaliana kuwa sehemu hii ya sheria ya Mungu ana
ubora maalum juu ya maandiko ya nyingine maelekezo ya kimaadili.
Sasa kwa kuwa tumeona umuhimu na kipaumbele kwamba maandiko mahali
kwenye amri kumi, sisi wanapaswa kurejea mawazo yetu kwa makundi matatu ya
kitamaduni au aina ya sheria kwamba tunapata katika maandiko.
Tatu Aina ya Sheria
Katika matawi zaidi ya Kiprotestanti ya kanisa , imekuwa kawaida ya kuainisha
sheria mbalimbali katika Agano la Biblia Old katika makundi matatu makubwa : sheria
ya maadili, sheria za sherehe, na sheria ya kiraia. Sheria za maadili ni kawaida walidhani
kufikisha viwango vya maadili ya Mungu, na ni kawaida kutambuliwa na amri kumi.
Sheria za kiraia kutoa kwa ajili ya uongozi wa jamii, hasa wakati wa kipindi cha
theocracy Israeli. Sheria za sherehe, kwa upande wake, ni wale ambao kutoa maelekezo
kwa kuabudu Mungu . Mara kwa mara , hizi ni karibu zaidi zinazohusiana na Agano la
Kale mfumo wa sadaka, na hekalu na hema utawala.
Tofauti hizi kuwa na jukumu muhimu namna hiyo katika historia ya kanisa
kwamba tutaangalia kwa makini zaidi , kwanza kushughulikia baadhi sifa muhimu ya
mgawanyiko wa jadi , la pili, kuthibitisha thamani ya mgawanyiko haya , na tatu, kujadili
matumizi sahihi ya makundi ya jadi ya sheria na utafiti wa maadili. Hebu fikiria kwanza
kuhusu baadhi ya sifa ya mgawanyiko aina tatu ya sheria Agano la Kale.
Sifa
Ingawa kuna mambo mengi mazuri ambayo yanaweza alisema juu ya mgawanyo
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wa aina tatu wa jadi wa sheria, kategorisera sheria katika andiko si bila changamoto zake.
Katika nafasi ya kwanza, wasomi wengi wa Biblia sawa taarifa kwamba makundi matatu
jadi si kufundishwa wazi katika Biblia . Hiyo ni, hakuna mahali popote katika maandiko
tunapata taarifa yoyote ufafanuzi kwamba kuna aina tofauti za sheria inayojulikana kama
maadili , sherehe na asasi za kiraia , maelekezo achilia kueleza ambayo sheria ni katika
ambayo makundi. Sasa, makundi hayo na uhalali kwa njia nyingi, lakini sisi lazima si
kufikiri wao kama wazi au wazi katika kila heshima .
Katika nafasi ya pili , maandiko badala wazi inatoa baadhi ya sheria kama mali ya
jamii zaidi ya moja. Kwa mfano, katika mstari wa Kutoka sura ya 20 8 hadi 11, amri ya
kuitunza Sabato ni dhahiri kuweka ndani ya Amri Kumi, sheria ya maadili. Hata hivyo,
amri ya Sabato pia ni kuweka ndani ya ukusanyaji wa sherehe Israeli ibada katika Kutoka
sura ya 31 mistari 14 kwa njia ya 16 .
Maandiko pia badala wazi kubainisha amri akipinga mauaji kama wote wa
maadili na vya wenyewe kwa wenyewe . Amri hii pia ni moja ya amri kumi katika
Kutoka sura ya 20 mstari wa 13, kuashiria ni kama sheria ya maadili. Lakini Agano la
Kale pia aliweka wazi kuwa serikali ilikuwa kuwaadhibu wauaji , na kufanya mauaji kesi
ya madai , pia.
Hivyo, kama sisi kuangalia sheria Agano la Kale, ni lazima kuwa na ufahamu
kwamba sheria nyingi wazi kuanguka katika mgawanyiko zaidi ya moja. Kwa kweli, ni
salama kusema kwamba sheria zote katika Agano la Kale lilikuwa maadili , vyama vya
kiraia na sherehe ya vipengele.
Fikiria juu ya njia hii. Hakuna jambo gani inaweza kuonekana zaidi maarufu
katika maandishi fulani, kila sheria ilikuwa kiwango cha maadili ; kila sheria na kuzaa
moja kwa moja au moja kwa moja juu ya mahusiano ya kijamii kwamba walikuwa
umewekwa na sheria za kiraia ; na katika njia moja au nyingine , observances na
ukiukwaji wa wote sheria walioathirika kwa namna ambayo watu wa Israeli walishiriki
katika sherehe ya ibada . Kwa sababu hii, ni mara nyingi zaidi kwa kusema mbalimbali
"mambo " ya sheria badala ya kuweka kila sheria katika moja ya mgawanyiko wa sheria.
Pamoja na sifa hizo , tunapaswa pia kuwa na ufahamu kwamba mgawanyiko wa jadi aina
tatu ina thamani kubwa linapokuja suala la kuelewa jinsi Mungu lengo sheria yake
kuomba kwa watu wake.
Thamani
Katika nafasi ya kwanza, mgawanyiko wa jadi aina tatu inatusaidia kuona wazi
zaidi kwamba sheria ilikuwa ya kiwango kina Mungu kwa ajili ya maisha ya watu wake.
Sheria hakuwa tu kudhibiti sehemu ndogo ya maisha , ni umewekwa zote za maisha. Hii
ni dhahiri kwa sababu mgawanyiko aina tatu wa jadi wa Sheria huonyesha tofauti kweli
kwamba maandiko huchota kati ya ofisi tatu kwamba serikali theocracy Israeli, yaani
wale wa nabii, kuhani na mfalme . Sheria ya maadili sambamba karibu na ofisi ya kinabii
, ambayo amepiga amri ya Mungu kwa haki . Sheria za sherehe inafaa vizuri na ofisi
kipadre, kwa vile linafanywa moja kwa moja na kazi uliofanywa na makuhani , kama vile
kafara . Na sheria za kiraia ni karibu kuhusiana na ofisi ya mfalme, kichwa uongozi wa
watu agano la Mungu.
Katika nafasi ya pili , hii tofauti aina tatu inatusaidia kutafsiri sheria za Biblia
haina kueleza kikamilifu . By kambi sheria kama hiyo pamoja , wanateolojia ni bora na
uwezo wa kuamua maana ya awali na matumizi ya sheria nyingi kuhusu ambayo Biblia
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inasema kidogo sana. Baada ya yote, wakati Biblia inatupa habari nyingi kuhusu kutumia
sheria moja , lakini kidogo sana kuhusu sheria kama hiyo , ni busara kutumia ufahamu
kutoka kwanza kuwajulisha uelewa wetu wa pili .
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika baadhi ya sifa za mgawanyiko wa jadi wa
sheria, na alisisitiza thamani yake kwa ajili ya kuelewa maandiko, sisi wanapaswa
kurejea mawazo yetu na wasiwasi wetu wa tatu : matumizi sahihi ya mgawanyiko wa jadi
aina tatu ya sheria na utafiti wa maadili.
Utendanji
Ingawa wasomi wengi kukubaliana juu ya uhalali wa makundi jadi za Agano la
Kale , mara nyingi hawakubaliani juu ya jinsi ya kutumia makundi hayo na utafiti wa
maadili. Baadhi wamesema kwamba makundi yote ya sheria wala kuomba kwa Wakristo
wa kisasa . Katika akili zao , kuwepo kwa makundi hayo, na kitambulisho sahihi wa
sheria, hutoa utaratibu na ambayo wanaweza kuepuka kutumia neno la Mungu katika
maisha yao. Wanatheolojia wengine wamesema kwamba sheria yote ya mtu binafsi bado
kuomba, lakini tu kwa kuzingatia baadhi ya mambo yao. Bado wengine wamesema kuwa
makundi jadi tu kutusaidia kuona jinsi kila nyanja ya kila sheria inapaswa kutumika
katika maisha ya kila Mkristo.
Fikiria , kwa mfano, Westminster Ukiri wa Imani taarifa katika sura ya 19 sehemu
ya 3 :
All ... sheria sherehe ni sasa jambo lingine chini ya agano jipya .
Kauli hii inaonyesha ukweli kwamba tangu kifo, kuzikwa, kufufuka na kupaa kwa Kristo
, watu wa Mungu tena kwa kufanya wengi wa tabia maalum kwamba walitakiwa chini ya
Musa mfumo wa sadaka na hekalu . Sisi ni tena kudumisha hekalu , au kuzuia wanawake
na watu wa mataifa mengine na upatikanaji wa mbele takatifu ya Mungu, au kwa kutoa
sadaka za wanyama kwa dhambi zetu.
Westminster Ukiri wa Imani hufanya kauli kama hiyo kuhusiana na sheria za
kiraia , lakini inaruhusu kwamba usawa kwa ujumla , au kanuni za msingi za kimaadili,
ya sheria za kiraia kuendelea kuomba . Inazungumzia sheria za kiraia Israeli katika sura
ya 19 kifungu cha 4 , ambapo inasema:
Nao pia , kama siasa za mwili , alitoa sundry sheria ya mahakama , ambayo
muda wake pamoja na hali ya watu kwamba, si hivyo kulazimika nyingine yoyote
sasa , zaidi kuliko usawa kwa ujumla wake kuhitaji.
Tena , wazo la msingi hapa ni kwamba mahitaji maalum ya sheria za kiraia tena kuomba .
Wao " muda wake. "
Sasa , ni kweli kwamba waumini tena na kuishi katika mengi ya njia maalum
katika Agano la Kale, na hasa kuhusiana na sheria zinazohusiana na sherehe za Agano la
Kale na serikali ya kiraia. Tabia hizi wamekuwa kupitisha na kamili ya ufunuo wa Agano
Jipya. Sheria za kiraia na sherehe ya Agano la Kale kweli kuwa " muda wake " kwa
maana kwamba sisi ni si kurudi mifumo ya maisha Agano la Kale.
Lakini ni muhimu kutambua kwamba katika maana nyingine, Agano la Kale sheria
za kiraia na sherehe bado kuomba Wakristo wa kisasa . Sheria za kiraia na sherehe bado
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kuongoza sisi kama leo Mungu ya kiwango , kama vile sheria za maadili kufanya.
Kuna sababu angalau nne kwamba Wakristo bado inapaswa kuangalia kwa sheria za
kiraia na sherehe ya Agano la Kale, ikiwa ni pamoja na sheria yake ya maadili , kwa ajili
ya uongozi kimaadili leo .
Kwanza, tabia ya Mungu inahitaji sisi kujifunza kutoka kwa ufunuo sheria hizi
kutoa. Kama sisi tumeona tayari, tabia ya Mungu ni kiwango yetu ya mwisho kwa
maadili. Na Sheria ya Agano la Kale huonyesha tabia ya Mungu , ni ufunuo wa Mungu ni
nani na nini yeye ni kama . Na tabia ya Mungu hajabadilika . Hii ina maana kwamba kila
kitu Sheria wazi juu ya Mungu katika Agano la Kale inaendelea kuwa kweli leo. Kwa
kifupi, sheria za kiraia na sherehe Agano la Kale bado yatangaza kiwango wetu wa
kimaadili .
Pili, maandiko yenyewe kuwafundisha kuendelea matumizi ya kisasa ya sheria
kila Agano la Kale, chini ya moja ya mwisho. Kwa mfano, katika Mathayo sura ya 5
mstari wa 18 na 19 , Yesu alitoa mafundisho hayo :
"Hadi mbinguni na duniani kutoweka, si nukta , si angalau pigo la kalamu ,
itakuwa kwa njia yoyote torati haitaondoka, hata yote yatimie. Mtu yeyote
ambaye mapumziko mmojawapo wa amri hizi na kuwafundisha wengine kufanya
hivyo , ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni, lakini yule mazoea na
kuwafundisha amri hizi , huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. "(
Mathayo 5:18 -19 )
Kulingana na Yesu, kila sheria itaendelea yatangaza kiwango cha Mungu mpaka Lakini
kila kitu si yametimia bado " yote yatimie. " - Kristo bado hajarudi . Mpaka yeye gani,
hata angalau ya amri ni kufundishwa na aliona. Basi, kwa njia moja au nyingine, hata
sheria za kiraia na sherehe kuendelea kufundisha sisi kanuni Mungu kwa ajili ya maisha
yetu.
Tatu, ukweli ukaidi ni kwamba Biblia mara kwa mara kuwafundisha kwamba
Sheria ni zima umoja, kwamba wote anasimama pamoja , bila kujali tofauti kati ya
sherehe , kiraia au maadili mgawanyiko. Kwa mfano, katika sura ya 2 mistari Yakobo 10
na 11 tunasoma maneno haya :
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)
Katika nia ya Yakobo, sheria ilikuwa indivisible kwa sababu wote walikuwa kutoka kwa
Mungu moja.
Nne, wote wa maandiko, si baadhi tu ya sehemu, ni kwa mafundisho yetu ya
maadili. Hii ina maana kwamba sherehe na asasi za kiraia sheria kama vizuri kama sheria
za maadili na kitu kutufundisha juu ya maadili ya kisasa. Kama Paulo aliandika 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)
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Kumbuka kwamba Paulo hakuwa orodha isipokuwa yoyote hapa. Kinyume chake, yeye
ni pamoja na " Maandiko yote . " Hii ina maana kwamba hata sheria ya sherehe na vya
wenyewe kwa wenyewe ni muhimu kwa ajili ya mafunzo sisi katika njia ya haki .
Sasa, kutambua kwamba sheria za kiraia na sherehe bado ni sehemu ya kiwango
maadili yetu katika maadili ya Kikristo ni muhimu hatua ya kwanza. Lakini pia ni
muhimu kujua jinsi ya ni pamoja na aina hii ya sheria katika tathmini ya kimaadili yetu.
Baada ya yote, sisi tayari kuanzisha kwamba sisi si tu kuendelea tabia Agano la Kale
kuhusiana na sheria hizi. Hivyo , ni sisi wanatakiwa kufanya na sheria hizo? Nini
mchakato wa maombi lazima sisi kufuata?
Katika mfululizo huu wa masomo tuna alisisitiza kuwa maamuzi ya kimaadili
daima kuhusisha maombi ya neno la Mungu na hali na mtu. Matokeo yake, hali ya sheria
yoyote , kama ni inasisitiza maadili , kiraia au sherehe mambo, hawezi kueleweka vizuri
au kutumika bila kuzingatia wote hali ambayo ni kutumika na mtu ambaye inatumika .
Na wakati wowote maelezo ya hali au mabadiliko mtu , tunaweza kutarajia matumizi ya
neno la Mungu kuwa angalau kwa kiasi fulani tofauti.
Kwa ajili ya mfano , itasaidia kuzingatia kesi mtihani kutoka Agano la Kale
ambayo sheria za kiraia ilitumika kwa hali ya kihistoria. Hivyo, fikiria kesi ya binti
Selofehadi , ambaye ni zilizotajwa katika Hesabu sura ya 27. Kwa mujibu wa sheria
kwamba Mungu alikuwa kutolewa mapema kuhusu usambazaji wa Nchi ya Ahadi,
allotments walikuwa na kusambazwa kwa familia, na walikuwa na kugawanywa kati ya
vijana. Sasa, Selofehadi alikuwa mtu ambaye alikuwa alikufa nyikani, na kuacha binti
tano lakini wana. Mujibu wa sheria ya usambazaji mali ambacho Mungu alivyoagiza,
binti Selofehadi hakuweza kurithi ardhi ya baba yao . Hivyo, binti wito kwa Musa.
Tunasoma malalamiko yao katika Hesabu sura ya 27 mistari 3 kwa njia ya 4 :
"Baba yetu alikufa katika jangwa ... na kushoto wana. Kwa nini basi jina ya baba
yetu kutoweka kutoka ukoo wake kwa sababu yeye hakuwa na mwana ? Kutupa
mali miongoni mwa jamaa ya baba yetu . "(Hesabu 27:3-4 )
Sasa, kama Bwana alikuwa amekusudia sheria kutumika woodenly au mechanically , kesi
ingekuwa wazi-kata. Kama sheria alisimama, binti Selofehadi hakuweza kupokea urithi
katika Nchi ya Ahadi. Lakini katika mstari unaofuata , jambo ajabu sana kilichotokea.
Kusikiliza maneno ya Hesabu sura ya 27 mstari wa 5 :
Basi Musa akaleta neno lao mbele za Bwana. (Hesabu 27:5)
Ni kwamba si ajabu? Musa alikuwa mikononi sheria kuhusu usambazaji wa mali, na
alikuwa mwamuzi mkuu katika Israeli. Juu ya wengine wote katika taifa hilo , yeye
alikuwa na ujuzi wa ndani wa njia za Mungu na maelezo ya sheria ya Mungu. Kama mtu
yeyote awe anajulikana jinsi ya kuhukumu kesi hii, Musa alikuwa mtu . Hivyo , kwa nini
yeye kujua nini uamuzi wa kutoa ?
Musa kuelewa kwamba sheria ya Mungu alimpa ilikuwa iliyoundwa kusimamia
hali ambapo kulikuwa na wana. Na alijua kwamba lengo la sheria hii ilikuwa kupata
nafasi kila familia ya ndani ya kabila lake , na kuhifadhi allotments yao ya ardhi za
makabila. Lakini katika kesi ya binti Selofehadi , Musa wanakabiliwa suala la jinsi ya
kutumia kiwango wazi na sheria hii na hali mpya . Alihitaji msaada kutoka kwa Mungu
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kwa sababu alijua kwamba hali mpya utaathiri jinsi alikuwa kuomba sheria. Na jibu lake
Mungu ni vyema ijulikane. Kusikiliza yale Mungu alisema katika Hesabu sura ya mistari
27 7 na 8:
Nini binti Selofehadi ya ni kusema ni haki ... Sema na wana wa Israeli , "Kama
mtu akifa na majani hakuna mwana , kurejea urithi wake juu ya binti yake. "
(Hesabu 27:7-8 )
Kifungu huenda kuorodhesha idadi ya matukio mengine ambayo urithi mtu anaweza
kuanguka na watu wengine kuliko wanawe.
Lakini jambo sisi ni kufanya ni hii: Mungu alionyesha kwamba kipengele hicho
cha tabia yake ilikuwa kutumika kwa njia tofauti katika mazingira tofauti. Katika mambo
mengi, Wakristo uso ugumu huo Musa wanakabiliwa : tuna kiwango cha sheria ya
Mungu, lakini tunahitaji kuomba kwa hali mpya. Sheria nzima lazima upya na kutumika
katika mwanga wa Kristo na kazi yake.
Kama kuhani, Kristo anatimiza masuala sherehe ya sheria. Kanuni sherehe ya
sheria bado ni kisheria, na sisi ni kufuata yao na kumwamini Kristo kama kafara yetu, na
kwa kuabudu katika Roho na katika kweli.
Kama mfalme , Kristo anatimiza masuala ya kiraia ya sheria. Na kanisa ,
ambayo ni taifa lake juu ya nchi , ni wajibu wa kufuata mambo haya si tu kwa kuishi
sawa chini ya kidunia yetu kwa serikali husika za , ambayo ni chini ya uongozi mkuu wa
Kristo , lakini pia na moja kwa moja kuheshimu Kristo kama mfalme na kushika amri
zake.
Na hatimaye, kama nabii , Kristo anatimiza masuala ya maadili ya sheria. Sisi
hutegemea maadili Kristo peke yake kama msingi kwa ajili ya kukubalika yetu mbele za
Mungu. Hata hivyo, ni lazima pia kuendana wenyewe kwa sura na mfano wa Kristo,
kutafuta kuishi kama kimaadili kama alivyofanya wakati wa huduma yake duniani, na
kama anaendelea kufanya mbinguni.
Kwa muhtasari, makundi ya maadili , sherehe na asasi za kiraia sheria ni
manufaa kwa njia nyingi, hasa wakati sisi kufikiri wao kama masuala ya kila sheria
badala ya makundi kama tofauti. Lakini makundi hayo kamwe kutumika kama msingi
kwa ajili ya kupuuza sehemu yoyote au nyanja ya sheria za Mungu. Kama tulivyoona ,
kila sheria ya Mungu bado kiwango chetu kwa maadili, na sisi ni wajibu wa kuomba kila
sheria ya Mungu na hali yetu ya kisasa. Kila kidogo ya sheria ya Mungu bado hutumika
kama kawaida yetu kwa ajili ya maadili ya Kikristo .
Sasa kwa kuwa sisi kuwa imara Mwelekeo kimsingi kwa aina ya maandiko, na
sheria ya Mungu katika maandiko , tunapaswa kuchunguza umoja wa maandiko , kwa
kuzingatia njia ambayo sheria inayohusiana na sehemu nyingine za ufunuo ulioandikwa
wa Mungu.
IV. UMOJA WA MAANDIKO
Ni kawaida sana katika kanisa kisasa kusikia waalimu wa Biblia kusema
mambo kama , "Wakristo hawana kutii sheria , na sisi tu na kuamini injili " au "Sheria tu
kwamba Mungu inahitaji sisi kutii sheria ya upendo. " Sasa, admittedly, si kila kitu Biblia
inasema kuhusu masuala haya ni wazi kabisa. Lakini kama sisi sawa kuchambua data
zote Biblia , je, sisi kugundua ni kwamba umoja wa maandiko ni mkubwa sana kiasi
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kwamba Sheria ni kabisa sambamba na kila kitu kingine katika Biblia .
Katika sehemu hii ya somo letu , tutaangalia njia nyingi ambazo Sheria inaingiliana
na mafundisho mengine katika maandiko. Sisi kuangalia kwanza njia Sheria inahusiana
na amri ya upendo . Pili, sisi kurejea mawazo yetu kwa uhusiano kati ya sheria na injili
ya neema . Tatu, sisi kuchunguza Sheria kuhusiana na historia ya ukombozi na agano
jipya. Na nne, sisi kukabiliana na suala la umoja wa amri zote za Mungu . Hebu tuanze na
uhusiano Sheria ya amri ya upendo.
Amri ya upendo
Wakati sisi kusema " amri ya upendo ," sisi ni kuzungumza kwanza kabisa amri
ya kumpenda Mungu. Na kwa maana kutoka amri hii, sisi pia ni akimaanisha amri ya
kupendana. Ingawa wala ya amri hizi inaonekana katika amri kumi, wote wana
kipaumbele hakika kwamba lazima alikubali . Kama Yesu alisema katika Mathayo sura
ya 22 mistari 37 kupitia 40:
" Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na
kwa akili yako yote. " Hii ni amri kuu ya kwanza . Na pili ni kama ni : "Mpende
jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe." Torati yote na manabii hutegemea
amri hizi mbili. ( Mathayo 22:37-40 )
Hapa, Yesu alijitambulisha amri ya kumpenda Mungu kama amri kubwa kuliko zote. Pia
imeelezwa kuwa amri ya kumpenda jirani yetu ni sheria mara ya pili muhimu zaidi. Naye
alikuwa akifundisha kwamba kila amri nyingine inategemea sheria hizi mbili . Hivyo,
kila amri nyingine ni , katika baadhi ya hisia , maelezo ya jinsi sisi ni kumpenda Mungu
na majirani zetu.
Kwa kweli, Paulo alikwenda mbali kama kusema katika mistari hii Warumi sura ya
13 9 na 10 :
Amri ... inaongozwa katika utawala hii moja: ". Mpende jirani yako kama nafsi
yako" ... Kwa hiyo upendo ni utimilifu wa sheria. (Warumi 13:9-10 )
Na katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 14 aliandika:
Sheria nzima inaongozwa katika amri moja: ". Mpende jirani yako kama nafsi
yako" (Wagalatia 5:14)
Sasa, ni muhimu kusoma maneno ya Paulo kwa uangalifu mkubwa, kwa sababu wasomi
wengi kuwa alifanya makosa ya kufikiri kwamba katika aya hizi Paulo alifundisha kuwa
Wakristo hawana kutii sheria yoyote isipokuwa sheria kumpenda jirani yetu. Kwa kweli,
hata hivyo, Paulo alikuwa akisema kwamba amri ya kumpenda jirani yetu ni namna
isiyoweza kutengwa kutoka kila amri nyingine kwa sababu amri zote za maandiko ya
kutufundisha jinsi ya kumpenda jirani yetu . Hivyo, kama sisi dhati , kikamilifu
kumpenda jirani yetu , sisi kuendelea kila sheria ambayo Mungu amewapa .
Ili kuiweka njia nyingine , wala Yesu wala Paulo nia ya kuchukua nafasi nyingi
masharti mbalimbali ya sheria na formula rahisi wanaohitaji upendo tu kwa Mungu na
jirani. Badala yake, nao wote wawili nia ya kufundisha kwamba mahitaji ya kumpenda
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Mungu na jirani ni nyanja ya kila sheria, na hivyo kwamba mtu ambaye anapenda
kikamilifu kushika kila amri ya sheria. Fikiria , kwa mfano, Kumbukumbu sura ya 6,
ambayo Yesu alinukuu katika kifungu kutoka Mathayo kwamba sisi tu kusoma.
Kumbukumbu sura ya 6 mstari wa 1 kwa njia ya 6 inasema:
Hizi ni amri , amri na sheria Bwana Mungu wako alivyoniagiza kufundisha ... ili
... kuhofia Bwana Mungu wako ... kwa kushika amri zake zote na amri kwamba
mimi kukupa ... Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho
yako yote na kwa nguvu zako zote . (Kumbukumbu 6:1-6)
Hapa tunaweza kuona kwamba , katika mazingira yake ya awali , kifungu Yesu alinukuu
juu ya kumpenda Mungu yali amefungwa kwa amri aina zote za Sheria ambayo Mungu
alikuwa amewapa kupitia kwa Musa. Upendo kwa Mungu kamwe nia ya kuchukua nafasi
mahitaji mengine. Hivyo, kama sisi kutafuta jinsi ya kutumia Sheria katika maadili ya
Kikristo , tunahitaji kukumbuka ubora na umuhimu wa upendo . Hakika, tunahitaji
kukumbuka kwamba sheria lote la Mungu ni inaongozwa katika amri ya upendo wa
Mungu na jirani. Lakini wakati huo huo , tunahitaji kutambua kwamba mkazo maandiko
juu ya amri ya upendo haina msamaha sisi kutoka kutunza sheria nyingine zote katika
Biblia . Sasa kwa kuwa sisi kuchunguza kutegemeana kati ya amri ya upendo na wengine
wa sheria , tuko tayari kuchunguza njia injili ya neema inahusiana na sheria ya Mungu.
Injili ya Neema
Kutokuelewana ya kawaida kati ya Wakristo ni kwamba, sheria ni kinyume na
injili ya neema . Wengi wanaamini kwamba kwa sababu sisi ni kuokolewa kwa neema
pasipo matendo ya sheria , tuna kabisa hakuna wajibu wa kutii sheria . Wengine
wanaamini kwamba Sheria ni vizuri kuonekana tu kama tishio na ugaidi dhidi ya wenye
dhambi , ambapo injili , kwa kulinganisha, ni nini tuokoa baada ya Sheria imelaani yetu.
Katika yote hakika, kuna maoni ya wengi kuhusu uhusiano kati ya sheria na injili ya
neema kwamba sisi hawawezi kutaja yao yote. Hivyo, ili kukabiliana na jeshi lote la fikra
uongo, sisi kuelezea mtazamo wa kibiblia juu ya uhusiano huu na kuelekeza nguvu juu ya
nini kijadi yamekuwa inayoitwa " tatu matumizi ya sheria. "
Tangu Matengenezo ya Kiprotestanti, wanateolojia mara nyingi amesema ya njia
tatu tofauti Sheria kutumika katika maandiko. Ingawa makubaliano mengi ipo kuhusu
uhalali wa matumizi mbalimbali , wanateolojia si mara zote imekuwa thabiti katika
hesabu matumizi haya. Kwa hiyo, ili kuepuka kuchanganyikiwa, katika masomo haya sisi
rejea kwa matumizi tatu ya sheria ili zifuatazo:
Matumizi ya kwanza ya Sheria ni matumizi ya ufundishaji, au matumizi ya
Sheria kama mwalimu . Wakati kutumika pedagogically , Sheria anatoa watu kwa Kristo
na kuchochea na kuwasababishia dhambi zao , na kutishia adhabu dhidi yake.
Matumizi ya pili ya Sheria ni matumizi ya kiraia . Wakati sisi kutumia Sheria kwa ajili ya
mwisho wenyewe kwa wenyewe, sisi kutumia ili kuzuia dhambi katika jamii. Matumizi
Hii ni mara nyingine zinazohusiana na nidhamu ya nje.
Matumizi ya tatu ya sheria ni matumizi unaozidi kuongezeka. Hii ni matumizi ya
Sheria kama mwongozo au utawala kwa ajili ya Wakristo waaminifu .
Matumizi ya ufundishaji au kwanza ya sheria inazungumzia njia sheria ya
Mungu enlivens dhambi ndani ya makafiri na inaonyesha yao na mahitaji yao kwa Kristo.
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Sisi wote tunajua uzoefu wa kujifunza kwamba kitu fulani ni haramu na kuwa
inayotolewa wote zaidi ya kufanya hivyo. Paulo aliandika kuhusu uzoefu wake
mwenyewe na matumizi ya ufundishaji ya Sheria katika Warumi sura ya 7 aya ya 7 na 8 ,
ambapo yeye aliandika maneno haya:
Mimi nisingalijua ni nini kutamani kweli alikuwa kama Sheria isingalikuwa
imesema , "Je, si tamaa. " Lakini dhambi ilipata nafasi tuliyopewa na amri ,
ikafanya ndani yangu kila aina ya tamaa tamaa . (Warumi 7:7-8)
Hii matumizi ya sheria ni kawaida zinazohusiana na mafundisho ya kibiblia kwamba
Waumini mara moja chini ya sheria, lakini ni sasa chini ya neema. Wakati walio kufuru
wanakabiliwa na viwango vya Sheria na adhabu , ni kuchochea dhambi hata zaidi, na
wao kutambua adhabu au laana kwamba sheria unatishia dhidi yao kwa sababu ya
dhambi zao. Tishio hili anatoa baadhi ya wasioamini kwa Kristo, ambaye neema
linawaokoa kutoka katika laana ya Sheria . Hili ni wazo nyuma ya maneno ya Paulo
katika Warumi sura ya 6 mstari wa 14 :
Dhambi haitakuwa bwana wako, kwa sababu ninyi si chini ya sheria, bali chini
ya neema . (Warumi 6:14)
Kwa maana hii, matumizi ya ufundishaji wa sheria haina kuomba moja kwa moja kwa
Waumini. Mara baada ya mtu imekuwa inaendeshwa kwa Kristo , Sheria ya kumaliza
kazi yake katika suala hili. Hivyo, pamoja na kuhusiana na matumizi ya ufundishaji, sisi
ni tena chini ya Sheria .
Matumizi ya kiraia au wa pili wa sheria inahusisha njia ya sheria restrains dhambi
kwa kutishia adhabu dhidi ya wale wanaokiuka yake. Tunaweza kufikiria njia sisi kuzuia
tabia yetu wenyewe kwa kuhofia adhabu na wale ambao wanamiliki mamlaka ya kiraia
juu yetu. Hii matumizi ya sheria ni kwa waumini na makafiri sawa, na inalenga hasa juu
ya nafasi ya Mungu kwa serikali ya kiraia kama chombo kwa ajili ya vizuizi maovu.
Katika masomo siku za baadaye sisi kushughulikia masomo mengi kuhusiana na
matumizi haya ya sheria, ili kwa sasa sisi tu kutaja hayo, na kutambua kwamba ni si
kinyume na injili ya neema .
Matumizi ya tatu au unaozidi kuongezeka wa sheria , hata hivyo, ni muhimu sana
kujifunza wakati sisi kufikiri kuhusu sheria katika suala la injili na maadili ya Kikristo .
Matumizi unaozidi kuongezeka inatumika Sheria kwa njia ambayo tumekuwa kutumia
katika mihadhara haya , yaani kama ufunuo wa mapenzi ya Mungu kwa maisha ya
Kikristo. Tunaweza kulinganisha na sheria kaya kwamba wazazi wetu alifanya kushika
sisi salama, na kwamba sisi walitii kwa sababu sisi kupendwa na kuaminiwa na wazazi
wetu. Kwa mfano, kusikiliza maneno ya 1 Yohana sura ya 3 mstari wa 4:
Kila mtu atendaye dhambi , afanya uasi; kwa kweli, dhambi ni uasi. ( 1 Yohana
3:4)
Yohana aliandika maneno haya kwa muda mrefu baada ya Kristo alikuwa kupaa
mbinguni. Hata hivyo, yeye alisema kuwa Sheria hubaki kuwa kiwango kwa tabia zetu.
Hata hivyo alikwenda mbali kama kufafanua dhambi zote katika suala la kuvunja sheria.
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Ili kuiweka tu , Sheria ni bado kiwango ambacho tabia ya Kikristo ni kuhukumiwa kuwa
mwenye haki au dhambi. Na vifungu vingi zinaonyesha kwamba wakati Sheria kutumika
kama kawaida kwa ajili tabia ya Kikristo , ni kikamilifu sambamba na Injili.
Kabla ya sisi kuokolewa, sisi wote walikuwa wenye dhambi , hawezi kutunza
sheria . Tulikuwa chini ya laana ya Sheria kwa sababu tulikuwa wavunja sheria . Lakini
sasa kwamba sisi ni kuokolewa, sisi ni kuhesabiwa kama sheria wafugaji katika Kristo
kamili, hivyo kwamba sisi kupokea sheria ya ahadi baraka ya wokovu na uzima . Paul
inajulikana hali hii kuwa "chini ya neema " kwa kulinganisha ni pamoja na kuwa chini ya
laana ya Sheria .
Kwa kifupi, wakati waumini ni si "chini ya sheria " kwa maana kwamba sisi
kuteseka na laana zake wakati sisi dhambi, sisi ni "chini ya sheria " kwa maana kwamba
sisi kupokea baraka yake, na kwa maana ya kwamba sisi ni wajibu wa kutii . Katika
Yakobo sura ya 1 mstari wa 25 , Yakobo unaweka jambo kwa njia hii:
Mtu anayeangalia kwa makini sheria kamilifu ambayo inatoa uhuru , na
akaendelea kufanya hivyo , bila ya kusahau aliyo nikasikia, lakini kufanya hivyo atabarikiwa katika kila kitu anachofanya . (Yakobo 1:25)
Sasa kwa kuwa tumeona jinsi sheria ya Mungu mchango wote amri ya upendo na injili ya
neema , tunapaswa kuangalia sheria kuhusiana na agano jipya na maendeleo ya historia
ya ukombozi.
Agano Jipya
Wakati sisi kusema ya historia ya ukombozi na agano jipya, sisi ni akimaanisha
mabadiliko ambayo yalifanyika kati ya Kale na Agano Jipya eras kama matokeo ya kazi
ya Yesu Kristo. Na katika hatua hii, sisi ni wengi nia ya njia mabadiliko haya kuathiri
matumizi yetu ya Sheria katika maadili ya Kikristo . Katika Agano la Kale , agano jipya
ametajwa kwa jina mara moja tu , na kwamba ni katika Yeremia sura ya 31 mstari wa 31
. Agano Jipya, kwa upande mwingine, inahusu mara kadhaa. Kutaja na manufaa zaidi
kwa madhumuni yetu, hata hivyo, yanaweza kupatikana katika Waebrania sura ya 8,
ambapo mwandishi ananukuu sana kutoka Yeremia sura ya 31 na inatumika kwa kanisa .
Katika Waebrania sura ya 8 mistari 8 njia ya 10, tunasoma maneno haya :
Nami nitafanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda ... Nitatia
sheria zangu katika nia zao na kuandika katika mioyo yao . Nami nitakuwa
Mungu wao, nao watakuwa watu wangu . (Waebrania 8:8-10 )
Taarifa kwamba katika fungu hili, agano jipya si kitu ambacho inatufanya tuwe na
Sheria. Badala yake, katika agano jipya, Sheria bado ni muhimu mno. Kwa kweli , Sheria
imeandikwa katika akili na mioyo yetu kama sheria za agano jipya.
Mfano wa Sheria iliyoandikwa katika mioyo yetu na akili inaonyesha kwamba sisi
kujua na upendo wa sheria. Mbali na kuacha Sheria nyuma yetu kama kitu cha zamani,
katika agano jipya sisi internalize Sheria na kuitunza kwa bidii. Kwa kweli, hii ni usahihi
jinsi sheria ilikuwa kutunzwa hata katika agano la kale. Kama Bwana alimwambia katika
Kumbukumbu sura ya 6 mstari wa 6:
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Amri hizi nitakupa leo ni kuwa juu ya mioyo yenu. (Kumbukumbu 06:06 )
Na kama Mtunzi ushahidi katika Zaburi 119 mstari wa 11 :
Mimi nimeliweka Neno lako katika moyo wangu ili nipate si makosa yao . (Zaburi
119:11)
Neno la Mungu mara zote wanatakiwa kuwa katika mioyo na akili za watu wake, na ni
kweli alikuwa katika mioyo na akili za wengi, hata katika agano la kale. Uandishi wa
sheria juu ya mioyo yetu na akili si kitu kipya au tofauti katika agano jipya , ni hatua ya
mwendelezo wa agano la kale.
Tunaweza hata kusema kwamba agano jipya inatupa sababu hata zaidi kutii sheria.
Baada ya yote, katika waumini wa Agano la Kale inaonekana nyuma kwa kuhama kutoka
Misri na kuelekea kwenye maisha katika nchi ya ahadi kama misingi ya utii wao kwa
sheria. Lakini leo , Wakristo kuangalia nyuma juu ya kazi kubwa sana ya wokovu katika
Kristo, na mbele kwa kazi hata zaidi ya Kristo kuja, kama misingi ya utii wetu kwa
Sheria yake ya pili.
Lakini tena , ni muhimu kwamba sisi wakristo tena maombi Sheria katika
mwanga wa mabadiliko ambayo yametokea kati ya maagano zamani na mpya. Kama
mwandishi wa Waebrania aliandika katika sura ya 10 mstari wa 1 ya kitabu chake :
Sheria ni kivuli tu wa mambo mema ambayo ni kuja - si hali halisi wenyewe.
(Waebrania 10:1)
Katika agano jipya , Kristo teremshiwa kama mtu ambaye Sheria imetolewa . Na
matokeo yake, sheria nyingi wajibu waumini wa miaka mapatano ya kufanya mambo
kama kufanya dhabihu sasa kutimia kwa ukweli kwamba wao kivuli , yaani sadaka ya
Kristo . Matokeo yake, sisi sawa kuweka sheria hizi kwa kutegemea Yesu kama kafara
yetu, si kwa kutoa sadaka ya ng'ombe na mbuzi .
Kwa masomo yatakayofuata, tutaangalia kwa karibu zaidi katika aina ya
marekebisho ni lazima kufanya kama sisi kuomba Sheria umri New la Kale. Lakini kwa
sasa, ni lazima kuwa wazi kuwa katika kanuni Sheria inatumika wakati wa umri agano
jipya .
Sasa kwa kuwa tumegundua Sheria kuhusiana na upendo, injili, na agano jipya ,
tuko tayari kushughulikia mada yetu ya mwisho : maelewano ya amri yote ya Mungu na
mtu mwingine.
Umoja
Katika mfumo wa kisheria wa Biblia kuna idadi kubwa ya sheria na mahitaji. Hizi
ni mbalimbali na kuwasiliana juu ya masuala mengi kwamba sheria hizi wakati mwingine
kuonekana kwa mgogoro na mtu mwingine. Migogoro kati ya sheria ni tatizo ambalo kila
yenye msingi katika uwajibikaji au utawala -oriented mfumo wa kimaadili nyuso zao.
Lakini katika kesi ya sheria za Biblia , hakuna mchanganyo ; sheria za Mungu kweli
kamwe kugongana na mtu mwingine, kama tabia ya Mungu kamwe migogoro na
yenyewe. Badala yake, mafundisho yote ya maadili ya maandiko ni katika amani
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kamilifu kwa kila mmoja.
Kama tulivyoona katika sura ya 2 Yakobo mstari wa 10, Sheria ni zima umoja :
Kwa maana ye yote atakayeishika sheria yote , ila akajikwaa katika neno moja tu
ni hatia ya kuivunja Sheria yote . (Yakobo 2:10)
Kwa sababu sheria ni umoja, amri zake mbalimbali pamoja zinahitaji utii wetu. Hiyo ni
kusema , wakati wowote matendo yetu ni katika mkataba wa kweli na ahadi yoyote ile ya
Sheria, ni katika mkataba na nzima.
Kwa hiyo, wakati wowote inaonekana kwamba sheria hasa katika maandiko
kinyume na kila mmoja , ni tu ina maana kwamba sisi bado kuja kuelewa sheria kwa
usahihi. Ukweli ni kwamba, sisi kamwe kuelewa sheria nzima kikamilifu , hivyo mara
kwa mara sisi kujisikia lenye kati ya sheria mbalimbali za Mungu. Je, sisi kutatua
mivutano haya , kivitendo akizungumza? Naam, kuna mambo mengi ambayo inaweza
kuwa alisema kuhusu hali kama hizo, lakini sisi kutaja mbili tu.
Katika nafasi ya kwanza, sheria za Mungu wanapewa na uelewa thabiti kwamba
wakati baadhi ya sheria kuchukua kipaumbele juu ya wengine. Kwa mfano, katika
Mathayo sura ya 5 mistari ya 23 na 24, Yesu anatoa maelekezo yafuatayo:
"Kama wewe ni sadaka yako mbele ya madhabahu na hapo ukakumbuka kwamba
ndugu yako ana ugomvi nawe, iache sadaka yako mbele ya madhabahu . Kwanza
kwenda na ukapatane na ndugu yako; . Kisha kuja na kutoa zawadi yenu
"(Mathayo 5:23-24 )
Yesu alifundisha kwamba maridhiano kati ya watu wa Mungu inachukua precedence hata
juu ya sadaka mmoja alifanya kwa Mungu - hivyo kiasi kwamba hata kama muumini ni
madhabahuni na tayari kuwasilisha zawadi yake, anatakiwa kuchelewesha sadaka yake
mpaka yeye imefanya mambo ya haki na ndugu yake .
Kila dhambi fulani ni alisema kuwa mbaya zaidi kuliko wengine , au baadhi ya
sheria ni alisema kuwa muhimu zaidi kuliko wengine, tunapaswa kutambua kwamba
Biblia ni kumshirikisha ngazi mbalimbali za kipaumbele kwa amri zake mbalimbali.
Hivyo, kutoa kipaumbele kwa sheria moja juu ya nyingine ni kweli kwa mujibu wa sheria
yote ya , na kwa hiyo ni si vita kati ya sheria hasa wakati wote.
Katika nafasi ya pili , sheria za kibiblia pia kupewa na uelewa thabiti kwamba
kuna isipokuwa kwa sheria . Hiyo ni kusema , katika mfumo wa Biblia ya kisheria, ni
kudhani kwamba wakati wa dharura na hali nyingine ya kawaida , kanuni ya kawaida
inaweza kuwa mipaka ya na kanuni muhimu zaidi .
Fikiria, kwa mfano , mapambano kati ya mitume na Baraza katika Matendo sura
ya 5. Katika hali hii, Baraza alivyoagiza mitume kuacha kuhubiri juu ya Yesu, lakini
Mitume walikuwa kupuuzwa amri yao . Ulinzi wa hatua yao ya mitume ni kumbukumbu
katika Matendo sura ya 5 mstari wa 29:
Lazima tumtii Mungu kuliko wanadamu ! (Matendo 5:29)
Katika kesi hiyo, kama uongozi wa Wayahudi , Sanhedrin hakuwa na mamlaka halali
baadhi juu ya Mitume. Na kama utawala kwa ujumla , Biblia inahitaji sisi kutii mamlaka
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ya binadamu. Hata hivyo, wakati baraza inapingana amri za Mungu, hii kuundwa
ukiondoa utawala ujumla kwamba sisi ni kutii viongozi wetu wa kibinadamu. Kwa
sababu ya ubaguzi hii, haki na nzuri kitu kwa mitume kufanya ni muasi Sanhedrin na
kumtii Mungu.
Lakini tena, hii si kesi ambapo sheria moja migogoro na mwingine . Baada ya
yote , Sheria ni mzima umoja akifafanua tabia ya Mungu, na tabia ya Mungu ni si katika
msuguano na yenyewe. Badala yake, Sheria unaashiria kwamba kanuni za jumla wakati
mwingine zinaonyesha kozi kinyume wa utekelezaji. Katika kesi hizi, haki ya kufanya
kitu lazima kirahisi na kuangalia kila amri na kanuni, na kupima hali na motisha katika
mwanga wa kila wajibu. Kozi bora wa utekelezaji itakuwa mtiifu kwa mwili mzima wa
Sheria katika maana yake kamili, hata kama hana kufanana na njia sisi kwa kawaida
kutumia baadhi ya kanuni.
Bila shaka, sisi kuwa waangalifu wakati sisi hawawajui vipaumbele kwa amri
mbalimbali katika maandiko. Na kwa sababu sisi ni mdogo, kuanguka binadamu,
kutakuwa hakuna shaka kuwa baadhi ya nyakati wakati hatuwezi kufikiri haki ya kufanya
kitu , na hata baadhi ya nyakati wakati sisi kufanya maamuzi sahihi. Hata hivyo, ni
lazima daima kumbuka kwamba maandiko umoja. Kwa hiyo, ni lazima kufanya kazi kwa
bidii kutafuta njia kwamba sheria za Mungu kuoanisha na kila mmoja.
V. HITIMISHO
Katika somo hili tumeangalia njia maeneo mengi na masuala ya maandiko kazi
kwa pamoja kama kiwango cha Mungu kwa maadili ya Kikristo . Tumeona kwamba aina
ya lugha na fasihi katika maandiko lazima kila mmoja kubebwa kwa njia tofauti , na
kwamba kila mmoja ana kitu maalum kwa kutuambia juu ya maadili. Sisi pia kutalii
mgawanyiko na kazi za sheria ya Mungu katika maandiko. Na sisi tumeona jinsi Sheria
umoja na yenyewe na kwa sehemu nyingine yote ya maandiko.
Kama sisi kuendelea na masomo yetu ya maadili ya Biblia, ni muhimu
kukumbuka kwamba kuna sehemu mbalimbali na masuala ya maandiko, na kwamba kila
mmoja mawasiliano ya habari ya kimaadili na sisi kwa njia tofauti. Kwa kuweka mawazo
haya katika akili kama sisi kuendelea kujifunza na kuishi maisha yetu kabla ya Mungu ,
tutakuwa na uwezo wa kushughulikia kila sehemu na nyanja ya maandiko kuwajibika
zaidi , na kwa mechi maisha yetu karibu zaidi na viwango vya Mungu ametufunulia .
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