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

Kufanya Maamuzi Ya Kibiblia
Somo La Sita

Mtazamo Wa Kihali:
Kutafuta Lengo Letu

© 2010 by Third Millennium Ministries
www.thirdmill.org

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

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 vletu huchukua fomu ya DVD , magazeti, Internetvideo , satellite televisheni
maambukizi, na matangazo ya redio na televisheni.
Kwa habari zaidi kuhusu huduma letu na kujifunza jinsi gani unaweza kujihusisha ,
tafadhali tembelea www.thirdmill.org
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I. UTANGULIZI
Soka mchezaji kijana katika kanisa langu hivi karibuni aliandika makala
iliyoonekana katika gazeti letu. Katika makala , alielezea soka - au "mpira" kama
inavyojulikana katika sehemu nyingi za dunia - kama yenye muda mrefu ya kucheza
kuendelea na malengo wachache sana. Yeye alikwenda mbali kama kusema kwamba
mechi ya soka bora mara nyingi kuishia katika alama ya moja na sifuri.
Naam, katika baadhi ya hisia , maisha ya kimaadili Mkristo ni kidogo kama
mchezo bora wa soka. Katika uchambuzi wa mwisho , sisi ni katika harakati za moja
grand lengo - yaani ushindi wa mwisho wa ufalme wa Mungu. Lakini hii si lengo
tunaweza kufikia papo hapo. Kwa kweli, watu wa Mungu wamekuwa kujitahidi kuelekea
lengo hili kwa maelfu ya miaka, na bado tuna kufikia . Hata hivyo, mawazo letu yote,
maneno na matendo kuchangia kwa lengo la kumtukuza Mungu kwa njia ya ushindi wa
ufalme wake.
Hili ni somo sita katika mfululizo wetu Kufanya Maamuzi Biblia, na tuna haki ya
ni " ya hali Mtazamo . Kutafuta lengo letu" Katika somo hili, sisi kuzingatia kuu lengo
hilo Mungu ameweka mbele letu , yaani, mafanikio na ushindi wa ufalme wake kama
kuenea kutoka mbinguni ili kufidia dunia nzima.
Katika masomo haya, sisi na alisisitiza kwamba hukumu ya kimaadili inahusisha
matumizi ya neno la Mungu na hali na mtu. Muhtasari hii inaonyesha ukweli kwamba
kuna tatu masuala muhimu ya kufikiria katika swali wowote wa kimaadili , yaani, neno la
Mungu, na hali hiyo, na mtu kufanya maamuzi.
Haya wasiwasi tatu ya hukumu ya kimaadili yanahusiana na mitazamo tatu
kwamba tunapaswa kuchukua kwenye masuala ya kimaadili : mtazamo wa unaozidi
kuongezeka, ambayo inalenga katika Mungu wazi kanuni ; mtazamo hali, ambayo
huzingatia juu ya umuhimu wa hali na hali ; na mtazamo kuwepo kwake , ambayo
anaongoza makini na binadamu.
Katika somo uliopita sisi ilianzisha mtazamo ya hali juu ya maadili ya Kikristo
kwa kusisitiza jinsi ya muhimu ni kuelewa ukweli wa hali letu. Na zaidi ya hii, sisi pia
aliona kwamba aina mbili ya ukweli na jukumu maalum katika maadili : malengo sisi
kutafuta kukamilisha, na njia sisi kutumia kufikia malengo hayo. Katika somo hili, sisi ni
kugeuka mawazo letu kwa moja tu ya masuala haya ya hali : malengo ya maadili ya
Kikristo . Hasa, sisi kuzingatia Ufalme wa Mungu kama mwisho au mwisho wa lengo la
maadili ya Kikristo .
Somo letu kugawanya katika sehemu kuu tatu. Kwanza, sisi kuchunguza hali ya
Utawala wa Mungu , kujibu maswali kama : ni ufalme nini? na gani wazi yenyewe katika
historia? Pili, sisi kufikiria maisha katika ufalme , kwa kuzingatia uzoefu wetu binafsi
ndani ya ufalme wa Mungu, na kutathmini yao katika suala la malengo ya jumla kuwa
Mungu ameweka kwa ajili letu. Na tatu, sisi kuelezea mpango ajili ya ufalme, kuangalia
baadhi ya maalum zaidi na ya haraka malengo Mungu ameteua kama njia ya kufikia
lengo kuu ya ufalme. Hebu tuanze na kugeuka na mazingira ya ufalme wa Mungu.
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II. MAZINGIRA YA UFALME
Sisi kujadili masuala tatu ya mazingira ya ufalme . Kwanza, sisi kuelezea
umuhimu wa ufalme wa Mungu, na kuonyesha kwa nini ni sahihi kusema kwamba
ufalme wa Mungu ni lengo la maadili ya Kikristo . Pili, sisi kutambua sehemu ya ufalme ,
wa maeneo ya utawala wa Mungu . Na tatu, sisi kuchunguza maendeleo ya ufalme , njia
ni imeingia katika historia. Hebu kwanza kugeuka mawazo letu juu ya umuhimu wa
ufalme wa Mungu.
Umuhimu
Kama tulivyoeleza katika masomo kabla ya hukumu ya kimaadili daima ina lengo
sahihi katika akili. Na kama tulivyosema mara kwa mara , lengo kubwa ya maadili ni
utukufu wa Mungu. Lakini nini sisi pia tunahitaji kutambua ni kwamba utukufu wa
Mungu ni wazi katika utawala wake na ufalme wake.
Kutoka Mwanzo hadi Ufunuo , maandiko inaonyesha kwamba Mungu ni mfalme
wa viumbe vyote. Na hufundisha kuwa lengo la historia ni kuonyesha ufalme wa Mungu
kwa njia ya utawala wa Kristo. Kwa maana hii, tunaweza kufikiria ufalme wa Mungu
kama hadithi kuu ya Biblia nzima.
Maandiko yanafundisha kwamba Mungu ni wengi utukufu kwa njia ya
kuanzishwa na ushindi wa ufalme wake katika Kristo. Hiyo ni kusema , atakuwa zaidi
kuheshimiwa sana wakati yeye ni alikubali kwa viumbe wote kama mkuu Muumba
Mungu , mfalme juu ya yote. Paulo alikuwa na mwisho huu wa mwisho wa historia
katika akili katika 1 Timotheo sura ya 1 mstari wa 17 , ambapo yeye inayotolewa
doxology hii:
Sasa Mfalme wa milele na asiyekufa, yeye aliye Mungu pekee, viwe heshima na
utukufu milele na milele . Amina. (1 Timotheo 1:17)
Hivyo , wakati sisi kusema utukufu wa Mungu kama lengo juu ya maadili, sisi pia
ni kusema kwamba ufalme wa Mungu ni lengo kubwa ya maadili. Sasa, maandiko na
mambo mengi ya kusema juu ya Ufalme wa Mungu kama lengo la maadili ya Kikristo .
Lakini kuanzisha somo hili, tutaweza kuzingatia baadhi ya njia ambazo Yesu alisema juu
ya ufalme wa Mungu katika Hotuba ya Mlimani , hupatikana katika Mathayo sura ya 5
hadi 7 .
Tutaweza kufikiria mara tatu maalum katika kuwa Yesu alizungumza ya Utawala
wa Mungu kama lengo la maadili katika mahubiri yake ya Mlimani. Kwanza, tutaangalia
mjadala wake wa Utawala wa Mungu katika Heri mwanzoni mwa Hotuba . Pili, tutaweza
kufikiria Sala ya Bwana. Na tatu, tutaweza kuzingatia mafundisho ya Yesu kuhusu
mahitaji ya kidunia. Katika kila moja ya sehemu hizi , Yesu alionyesha kwamba Ufalme
wa Mungu lazima iwe kipaumbele kuu ya maisha letu. Hebu tuanze na Heri katika
Mathayo sura ya 5 mstari wa 3 kwa 12 .
Heri
Heri ni tamko kuhusu baraka . Ipasavyo, kauli ya Yesu Mathayo sura ya 5 mstari
wa 3 kwa 12 zinaitwa " heri nane " kwa sababu kila kuanza na maneno " heri " " heri ".
Heri nane hizi kuorodhesha mambo mengi ambayo Mungu huwabariki .
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Mafundisho ya Yesu juu ya furaha ni muhimu kwa somo letu la maadili kwa
sababu , kama itakumbukwa , tuna defined maadili ya Kikristo kama :
Theologia , kutazamwa kama njia ya kuamua ambayo watu binadamu , matendo
na mitazamo kupokea baraka za Mungu na ambayo hawana.
Kwa maana nyingine hii , chochote Mungu huwabariki ni kimaadili ni njema na haki.
Hivyo, pamoja na Heri , Yesu alianza hotuba yake kwa kuhimiza watu kuishi kimaadili.
Na kwa kiasi kikubwa , alielezea baraka na maadili katika suala la ufalme wa Mungu.
Fikiria chache tu ya mifano dhahiri zaidi ya hii :


Katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 3, baraka ilikuwa: " . Wao wana ufalme wa
mbinguni" Hii baraka huo alikuwa mara kwa mara katika mstari wa 10. Ingawa
Mathayo alitumia maneno " ufalme wa mbinguni" hapa , wasomi wengi
alibainisha kuwa muda huu ni ya kipekee kwa Injili ya Mathayo , na kwamba
maana yake ni kitu kimoja kama "Ufalme wa Mungu ."
 Katika mstari wa 5, baraka ilikuwa: " . Watairithi nchi " Hii pia ni utawala baraka
, kwa sababu inajulikana dunia mpya ambayo Mungu kujenga wakati ufalme
wake huja katika utimilifu wake wote.
 Na katika mstari wa 9, baraka ilikuwa: " . Wataitwa wana wa Mungu " Hata kauli
hii ya furaha inahusu utawala wa kifalme na ufalme wa Mungu. Katika siku za
Biblia , wafalme za binadamu mara nyingi huitwa " baba " na masomo yao . Na
hiyo ni kweli katika Maandiko; Mungu mara nyingi huitwa baba letu kwa sababu
yeye ni baba letu ya kifalme. Hivyo, katika aya hii , Yesu alifundisha kwamba
Mungu itakuwa baba wa kifalme, upendo mfalme wa watoto wake heri.
Katika njia moja au nyingine , kila mmoja baraka hizi Yesu alitaja alikuwa karibu
kuhusiana na dhana ya Utawala wa Mungu . Yesu hasa umeelezwa baraka za ufalme wa
Mungu kama zawadi au lengo kwamba alikuwa kuwahamasisha wasikilizaji wake kuishi
kimaadili. Yeye aliwasilisha Ufalme wa Mungu kama lengo muhimu kwa ajili ya maadili
ya Kikristo .
Sala ya Bwana
Licha ya Heri , Sala ya Bwana katika Mathayo sura ya 6 mistari ya 9 hadi 13, pia
inalenga katika Ufalme wa Mungu kama lengo kwa maadili. Kusikiliza mwanzo wa Sala
ya Bwana katika Mathayo sura ya mstari wa 6 9 na 10 :
Baba letu wa mbinguni ,
jina lako litukuzwe ,
Ufalme wako uje,
mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama mbinguni. (Mathayo 6:9-10)
Zote nne za taarifa hizi ufalme mwelekeo.
Katika hotuba , " Baba letu wa mbinguni ," Mungu ni alikubali kama baba zetu,
lakini taarifa kwamba yeye ni hasa kama ilivyoelezwa baba letu aliye mbinguni. Mfano
wa mbinguni katika Biblia ni sawa: Ni kiti cha enzi ya Mungu. Hivyo, wakati Yesu
aliwaambia wanafunzi wake kuomba " Baba letu wa mbinguni , " alikuwa akilini
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kwamba wao kuomba kwa Mungu kama baba yao wa kifalme, Mungu mfalme aliyekuja
mbinguni, baba mkubwa wa dola yake.
Katika waraka wa kwanza, " jina lako litukuzwe ," Yesu aliwaagiza wanafunzi
wake stahi jina la Mungu. Kitabu sana huwa jina la Mungu na mtu na mamlaka yake.
Katika mazingira ya Sala ya Bwana, hii ni dua kwamba viumbe vyote bila kupiga magoti
kwa Mungu kwa sababu ya mamlaka yake hauna kifani kifalme.
Katika waraka pili , " Ufalme wako uje, " Yesu aliwahimiza wanafunzi wake
kuomba kwa ajili ya kutimiza ufalme wa Mungu duniani. Hii ilikuwa ni katika kutunza
na mafundisho yake kwamba Mungu ni kupanua Utawala wake wa mbinguni duniani.
Katika waraka tatu, " mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama ni mbinguni," Yesu
alionyesha kwamba viumbe yote mbinguni tayari kutii mapenzi ya Mungu. Lakini Yesu
aliwaagiza sisi kuomba kwamba viumbe wote duniani asingeweza kutii mfalme Mungu
katika njia hiyo hiyo. Hivyo, kwa mara nyingine tena tunaona kwamba Yesu umeelezwa
Ufalme wa Mungu kama kipaumbele cha juu kwa maadili ya Kikristo .
Mahitaji ya kidunia
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika Heri na Sala ya Bwana, sisi ni tayari
kurejea kwa mafundisho ya Yesu kuhusu mahitaji ya kidunia. Kifungu Hii inaonekana
katika Mathayo sura ya 6 aya 25 kwa 34.
Kila mtu ana mahitaji ya kidunia , kama vile chakula na nguo. Lakini Yesu
alifundisha kwamba tunapaswa uzoefu wasiwasi juu ya masuala haya . Badala yake,
tunapaswa kuzingatia ufalme wa Mungu. Kusikiliza maneno ya Yesu katika Mathayo
sura ya 6 aya 31 kwa njia ya 33 :
Usijali, akisema, "Tufanye kula? " Au " Tunywe nini ? " Au "Tufanye kuvaa ?" ...
Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo. Bali utafuteni
kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtapewa vilevile. (Mathayo 6:3133)
Si vibaya kwa kutoa kipaumbele sahihi wa kidunia mahitaji kama chakula na nguo.
Lakini hapa Yesu aliweka yakawa wazi kwamba kutafuta ufalme wa Mungu si moja tu ya
magoli mengi tuna kama wafuasi wa Kristo. Ya malengo yote tuna katika maisha ,
wasiwasi wetu wa kwanza au ya msingi lazima utukufu wa Mungu kwa njia ya ushindi
wa ufalme wake duniani.
Hivyo, tunaona kwamba mara kadhaa katika Hotuba ya Mlimani, Yesu aliweka
wazi kabisa kwamba lengo la maisha ya kikristo, kubwa mwisho kuelekea ambayo sisi ni
kujitahidi , ni utukufu wa Mungu kwa njia ya ushindi wa ufalme wake .
Baada ya kuona umuhimu wa ufalme wa Mungu kama lengo la maadili ya
Kikristo , tunapaswa kuchunguza sehemu ya ufalme kujua kwa usahihi zaidi yale mambo
yake muhimu ni .
Vipengele
Kuna njia nyingi za kuelezea ufalme wa Mungu , lakini sisi kusema ya vipengele
kuu tatu ya ufalme. Kwanza, sisi kusema jukumu la mfalme . Pili, sisi kurejea kwa watu
au raia wa ufalme . Na tatu, tutaangalia ahadi kwamba serikali uhusiano baina ya mfalme
na watu wake. Hebu tuanze na jukumu la mfalme ndani ya ufalme .
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Mfalme
Watu wa kisasa mara nyingi kuwa na wakati mgumu kuelewa nini maana ya
kusema kwamba Mungu ni mtawala wa ufalme wake, kwa sababu wengi wetu kamwe
aliishi chini ya mamlaka ya mfalme binadamu. Lakini katika ulimwengu wa zamani wa
Biblia , watu walikuwa na mazoea sana pamoja na wafalme na falme. Katika siku hizo,
wafalme walitarajiwa kutimiza majukumu yao kwa wananchi wa nchi yao. Walikuwa
kulinda na kutoa kwa ajili yao , na kutibu nao kwa wema . Wafalme pia alikuwa na
mamlaka ya kisheria ya kodi , kuongeza majeshi, na kusimamia mambo mengi ya maisha
. Wafalme wazuri ilitawala kwa busara kwa faida ya watu wao; walifanya kazi kwa bidii
na wa kuwalinda na nguvu za kigeni kama vile kutoka matatizo ya asili na ya ndani.
Katika Biblia, Mungu mara kwa mara huoneshwa kama suzerain au mkuu mfalme
wa viumbe vyote. Na wafalme wote wa dunia ni waminifu yake au wafalme mtumishi ,
wanaoishi duniani lakini utoaji kodi kwa bora kwao mbinguni. Kwa mfano, tunasoma
maneno haya katika Zaburi 103 mstari wa 19 :
Bwana imeanzisha kiti chake cha enzi mbinguni, na ufalme sheria yake juu ya
yote. (Zaburi 103:19 )
Na Zaburi 47 mstari wa 9 inasema:
Wafalme wa dunia ni mali ya Mungu , yeye ni kupandishwa sana. (Zaburi 47:9)
Utawala kuu la Mungu kama mfalme juu ya yote ni mada kuu kwamba anaendesha katika
Biblia.
Ingawa kama Muumba, Mungu ni mfalme juu ya mataifa yote , Maandiko pia kufundisha
kwamba yeye alikuwa mfalme katika namna ya pekee juu ya Israeli katika Agano la Kale
na kanisa katika Agano Jipya. Kwa kweli, wakati Mungu imara kiti cha enzi cha Daudi
juu ya Israeli , kiti cha Daudi kuwakilishwa mamlaka na nguvu za Mungu mwenyewe.
Kusikiliza kwa njia ya kuwa 1 Nyakati sura ya 29 mstari wa 23 inazungumzia mfalme
binadamu Israeli:
Solomon ameketi juu ya kiti cha enzi cha Bwana kama mfalme katika mahali pa
Daudi baba yake. (1 Mambo ya Nyakati 29:23 )
Taarifa kwamba wote Daud na Suleiman kuketi katika kiti cha wa Bwana katika
Yerusalemu. Kiti cha enzi bado ni mali ya Mungu , ili wafalme wanadamu wa Israeli
akapanda juu yake tu kama waminifu yake.
Na katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 34 na 35 , Yesu alithibitisha kwamba hii
ilikuwa bado kesi katika siku yake. Kusikiliza mafundisho alitoa kuhusu viapo :
Msiape , ama kwa mbingu, maana ni kiti cha enzi Mungu , au kwa dunia, maana
ni kiti cha miguu yake , au kwa Yerusalemu , maana ni mji wa Mfalme mkuu.
(Mathayo 5:34-35 )
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Mungu alitawala juu ya Israeli kutoka kiti chake cha enzi mbinguni, na Yerusalemu bado
ilikuwa mji mkuu wa kidunia wa ufalme wake.
Sasa kwa kuwa tumeona kwamba Mungu ni mfalme juu ya viumbe wote , na
mfalme kwa namna ya pekee juu ya Israeli na kanisa , tunapaswa kugeuka usikivu wetu
kwa watu au wananchi ambao wanaishi katika ufalme wa Mungu.
Watu
Tangu Mungu ni mfalme juu ya viumbe wote , kuna hisia ambayo utawala wake
daima imekuwa juu ya kila mtu aliye hai. Lakini wakati Biblia inazungumzia juu ya watu
wa ufalme wa Mungu , ni kawaida akimaanisha watu kwamba Mungu aliwaita tofauti na
watu wa dunia walio kufuata njia ya uovu. Agano la Kale kawaida anaongea njia hii
kuhusu Ibrahimu na kizazi chake . Na New Testament kwa ujumla inatumia lugha hii ya
kusema juu ya kanisa , kwa kuwa Wakristo wa mataifa yote imepitishwa katika familia
ya Ibrahimu katika Kristo.
Wakati Mungu alipoumba ulimwengu, yeye kuanzisha binadamu kama kibaraka
wafalme wake. Yeye alimteua Adam na Hawa, na watoto wao walikuwa kuwa, kutawala
juu ya viumbe vyote kama wafalme wake mtumishi . Ilikuwa ni kazi wao wa wanyama
wote , kama vile wenyewe, kwa mafanikio ya ufalme wa Mungu. Kusikiliza maneno ya
Daudi katika Zaburi 8 mstari wa 5 na 6:
Wewe ... taji [mtu] ya utukufu na heshima . Umemfanya mtawala juu ya kazi za
mikono yako. (Zaburi 8:5-6 )
Akizungumzia akaunti uumbaji katika Mwanzo sura ya 1, David zilionyesha kuwa
binadamu alikuwa taji na kuteuliwa kuwa kiongozi juu ya dunia nzima na wakazi wake
wote . Kwa kifupi, Mungu alifanya binadamu kibaraka wake wafalme juu ya viumbe.
Katika kitabu cha Mwanzo yenyewe, sisi pia kujifunza kuwa sehemu ya kazi ya
binadamu ni kufanya dunia nzima kufanana na bustani ya Edeni. Wakati Mungu
alipoumba dunia , kila kitu ni nzuri, lakini mahali tu kwamba Mungu kupanda kwa njia
ya fit kwa makazi ya binadamu mara bustani ya Edeni. Kama sisi kusoma katika Mwanzo
sura ya 2 mstari wa 8 na 9:
Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki, katika Edeni; na kuna
yeye kuweka mtu alikuwa sumu. Na Bwana Mungu alifanya kila aina ya miti
kukua nje ya nchi - miti ambayo itampendeza jicho na nzuri kwa ajili ya chakula .
(Mwanzo 2:8-9)
Garden iliandaliwa kwa ajili ya binadamu na wakazi na binadamu. Na ilikuwa uteuzi
kama wafalme kibaraka binadamu kueneza muundo huu duniani kote. Mungu alisema hii
ni wazi kuwa katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28 , ambapo yeye alitoa agizo hili kwa
wazazi wetu wa kwanza :
Zaeni na kuongezeka kwa idadi ; kujaza dunia na kuitiisha . (Mwanzo 1:28)
Hivyo, tunaona kwamba ni jukumu binadamu na idadi ya dunia nzima , kujaza ni pamoja
na raia wa ufalme wa Mungu, na kuboresha yake kama Mungu imepanda bustani ya
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Edeni.
Hivyo basi , tangu mwanzo sana , ufalme wa Mungu alikuwa Adamu kimataifa
katika mtazamo wake na hatima. Mungu ilitawala moja kwa moja juu ya wanadamu
wote, na yeye nia ya dunia nzima kuwa ufalme wake. Aliendelea kufanya hivyo tangu
wakati wa Adamu na Hawa hadi siku za Ibrahimu , ambaye aliishi karibu miaka 2,000
kabla ya Kristo. Tunasoma kuhusu hili katika Mwanzo sura ya 17 mstari wa 6 , ambapo
Bwana alitoa ahadi zifuatazo Ibrahimu :
Mimi nitafanya matunda sana , nami nitakufanya kuwa mataifa , na wafalme
watatoka kwako. (Mwanzo 17:6 )
Katika siku za Ibrahimu, Mungu dhiki mtazamo wake kwa ngazi ya kitaifa , na kwa
kuzingatia uzao wa Ibrahimu kama ufalme wake maalum ndani ya utawala wake mpana
wa dunia . Mwelekeo huu wa kitaifa kilele katika Yesu, mwisho kibaraka mfalme juu ya
watu wa Mungu duniani.
Yesu alizungumza juu ya utawala wake katika maeneo mengi, kama vile Mathayo
sura ya 27 mstari wa 11 , ambapo tunasoma ya mazungumzo yake na Pilato
Yesu alisimamishwa mbele ya mkuu , na mkuu wa mkoa akamwuliza , "Je, wewe
Mfalme wa Wayahudi? " " Ndiyo, ni kama wewe kusema ," Yesu akajibu.
(Mathayo 27:11 )
Chini ya utawala wa kifalme ya Yesu , lengo la ufalme wa Mungu akawa Kanisa ,
kwa maana ya kwamba alikuwa katikati juu ya kanisa . Kwa njia ya Injili , wokovu
kuenea kwa mafanikio zaidi ya watu na mipaka ya Israeli kwamba katikati ya ufalme wa
Mungu alikuwa tena taifa moja, lakini kanisa duniani kote. Ufalme wa Mungu sasa ni
pamoja na watu kutoka kila taifa na unaendelea kuenea hadi miisho ya dunia .
Kwa mfano, fikiria Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 na 10, ambapo wimbo la
mbinguni, wakimsifu Yesu ni pamoja na maneno haya:
Kwa damu yako kununuliwa Mungu watu kutoka katika kila kabila na lugha na
jamaa na taifa . Umeweka wao kuwa ufalme na makuhani wamtumikie Mungu
wetu , na watatawala duniani. (Ufunuo 5:9-10)
Baada ya kusema ya mfalme na watu , sisi kutaja sehemu ya tatu ya Ufalme : ahadi
kwamba serikali uhusiano kati yao .
Maagano
Katika ulimwengu wa kale , wafalme suzerain mara nyingi kusimamiwa himaya
yao kubwa kwa kuweka ahadi au mikataba juu ya mataifa kibaraka na wafalme wao.
Maagano haya kawaida zilizotajwa ukarimu suzerain kuelekea kibaraka , waliotajwa
majukumu kibaraka kuelekea suzerain , na alisema matokeo ya utii au uasi kwa masharti
hayo.
Vile vile, katika Biblia Mungu kusimamiwa ufalme yake kwa njia ya ahadi .
Ahadi wake walionyesha nia njema wa Mungu kwenye watu wake; waliotajwa
majukumu ya watu mbele ya Mungu, na alisema matokeo ya utii au uasi kwa majukumu
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haya , hasa, baraka kwa ajili ya utii na laana kwa ajili ya uovu .
Ni jambo la kawaida kwa kusema ahadi sita kubwa kati ya Mungu na watu wake.
Biblia inazungumzia ahadi ya Mungu na Adam katika Hosea sura ya 6 mstari wa 7 ;
agano na Nuhu katika Mwanzo sura ya 6 na 9; ahadi kwa Abraham katika Mwanzo sura
ya 15 na 17; ahadi kwa Musa hasa katika sura Kutoka 19 kupitia 24; agano na Daudi
katika 2 Samweli sura ya 7 na Zaburi 89 na 132 ; na ahadi ya mwisho katika Kristo katika
maeneo kama vile Luka sura ya 22 mstari wa 20 na Waebrania sura ya 12 mistari ya 23
kupitia 29. Maagano haya kamwe katika msuguano na kila mmoja. Badala yake,
mfululizo kusimamiwa na serikali ufalme wa Mungu kama ilikua katika historia. Tangu
mwanzo kabisa, uhusiano wa Mungu na ubinadamu imekuwa serikali na agano. Asili
Agano ya uhusiano wa Mungu kwa watu wake uliendelea katika Agano la Kale katika
historia ya Israeli. Na hata imani ya Kikristo ya New Testament ni alielezea katika suala
la agano jipya katika Kristo.
Kuelewa kwamba Mungu daima kusimamiwa ufalme wake kwa njia ya agano
yake ni muhimu sana kwa maadili ya Kikristo . Ili kuiweka katika suala la masomo letu ,
na maagano Biblia zinaonyesha ukweli wa hali letu ya: kwamba Mungu ni mfalme wetu,
na kwamba sisi ni watumishi wake ufalme . Wao kuanzisha aina ya malengo ufalme wa
Mungu huwabariki . Na wao delineate wengi wa njia sisi ni kutumia ili kufikia malengo
kwamba yeye huwabariki . Kwa kifupi, uhusiano wetu agano na Mungu inatusaidia
kuelewa jinsi kila nyanja ya maisha letu wanapaswa kufanya kazi kuleta utukufu kwa
mfalme wetu mkuu.
Sasa kwa kuwa tumegundua umuhimu wa ufalme wa Mungu kama lengo la
maadili ya Kikristo , na inaonekana katika sehemu ya ufalme , sisi wanapaswa kurejea
kwa ufupi kwa maendeleo ya kihistoria ya ufalme, mtaro kwamba ufalme wa Mungu ina
inapobainika na maonyesho katika historia.
Maendeleo
Imekuwa desturi ya muda mrefu kwa muhtasari wa hadithi ya Biblia katika suala
la awamu ya tatu ya kihistoria: uumbaji, anguko, na ukombozi. Na sisi kufuata muhtasari
huo hii ya msingi. Lakini sisi kuwaita haya awamu kwa majina mbalimbali ili kuonyesha
ufalme mkazo wetu . Sisi kusema awamu ya kuundwa kwa kama wakati ufalme alikuwa
katika hali ya amani ya awali. Sisi rejea na kuanguka binadamu katika dhambi kama uasi
binadamu dhidi ya mfalme wa Mungu. Na sisi kusema ya awamu ya ukombozi kama
wakati wa amani ya mwisho kuzidi amani ya awali ya uumbaji kama Mungu huleta
utawala wake utimilifu wake mtukufu .
Sisi kushughulikia haya awamu tatu ili kihistoria, mwanzo na amani ya awali,
kuendelea na uasi ubinadamu, na kuhitimisha kwa muda wa amani ya mwisho ya ufalme
. Hebu kurejea tahadhari letu ya kwanza kwa kipindi cha amani ya awali.
Amani ya awali
Katika mwanzo, wakati Mungu alipoumba ulimwengu, ubinadamu kuishi kwa
amani kamili na Mungu . Adam na Hawa walikuwa watumishi mtiifu. Na matokeo yake,
kulikuwa na amani kati ya Mungu na binadamu.
Kama tulivyoona , katika kipindi hiki Mungu maalumu binadamu kutumika kama
kibaraka wafalme wake. Na kwa mara ya kwanza , ubinadamu kutimia jukumu hili vizuri
, kwa mujibu wa kamili na majukumu yao mbele ya Mungu. Matokeo yake, Adamu na
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Hawa walikuwa ni heri na ushirika wa karibu na Mungu , na kuendelea kuishi katika
bustani ya Edeni ambapo maisha mara raha na na rahisi .
Kwa kweli , wengine wa maandiko mara nyingi inaonekana nyuma kuweka hii
bustani kama wakati wa amani na ustawi . Kwa mfano, katika Isaya sura ya 51 mstari wa
3, tunasoma maneno haya :
Bwana hakika faraja Sayuni na kuangalia kwa huruma juu ya magofu wake wote;
yeye kufanya jangwa yake kama Eden, wastelands yake kama bustani ya Bwana.
Furaha na furaha yatapatikana ndani yake, kushukuru na sauti ya kuimba . (Isaya
51:3 )
Wakati wa amani katika bustani ya Edeni , maisha ya binadamu ilikuwa imejaa furaha na
shangwe, ya shukrani na kuimba. Katika kipindi hiki awali , wengine wa dunia mara
changa. Lakini katika bustani, ambapo jamii ya binadamu kuwepo, kulikuwa na amani
kubwa .
Na kama sisi kusoma katika Mwanzo sura ya 3 , hii ilikuwa dunia ambayo kazi na
kuzaa mtoto walikuwa rahisi na kamili ya furaha . Hakuna adui kutishiwa vita; hakuna
wanyama kutishiwa vurugu , hakuna ugonjwa kutishiwa afya , hakuna ukame au
mafuriko au moto kutishia kuharibu nyumba na mazao. Lakini badala yake, Mungu
kumjali upole kwa Adamu na Hawa, na hata ikafikia na alipokutana nao katika baridi ya
bustani .
Kwa kifupi, hii ilikuwa ni dunia ambayo vipengele vyote vya agano la kazi vizuri
kwa neema ya binadamu. Mungu , mfalme mkuu, ilionyesha nia njema ya ajabu kwa
watu wake kwa kujenga yao , kuweka yao katika bustani idyllic, na kuwapa mamlaka juu
ya viumbe wote . Kwa upande wa majukumu ya binadamu, Bwana required yao
kumtumikia na kumtii. Na walifanya hivyo bila flaw. Na juu ya matokeo , utii binadamu
ilisababisha baraka kubwa kutoka kwa Mungu. Hii ilikuwa njia ya Mungu aliumba dunia
kwa binadamu, na hii bado ni njia ya ulimwengu ni maana ya kuwa .
Kwa bahati mbaya, historia ya ufalme wa Mungu inakwenda zaidi ya kipindi hiki
cha amani ya awali wakati wa uasi dhidi ya Mungu - wakati ambapo binadamu kuvunja
majukumu yao mapatano ya mfalme kubwa , na mutinied dhidi yake.
Uasi
Sisi wote tunajua hadithi ya ubinadamu ya awali uasi dhidi ya Mungu . Mwanzo
sura ya 3 rekodi ya kuwa nyoka kujaribiwa Hawa kula kutoka mti haramu wa ujuzi wa
mema na mabaya, na Eva alimpa katika majaribu . Yeye pia alitoa baadhi ya matunda ya
Adam, naye alikula , pia. By dhambi kwa njia hii, binadamu kukiukwa moja ya
majukumu yao agano. Na matokeo yake, walipata laana agano.
Katika kukabiliana na uasi wao , Mungu kurusha Adam na hawa nje ya bustani
na kuwalazimisha kuishi katika ulimwengu ambapo ardhi ilikuwa vigumu kazi , ambapo
wakati wa kujifungua ilikuwa chungu, ambapo ugonjwa na njaa na wanyama pori na vita
kutishiwa na watoto wao . Walikuwa bado amefungwa na majukumu agano, lakini sasa
wao walikuwa wakikabiliwa na matokeo mabaya ya kushindwa katika majukumu hayo.
Na uasi huu imekuwa sifa ya dunia katika historia. Binadamu imeendelea waasi
dhidi ya mfalme kubwa , na Mungu imeendelea adhabu ubinadamu na laana agano. Yeye
kuharibiwa dunia nzima na mafuriko katika siku za Nuhu. Aliruhusu ugonjwa na asili na
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vita ravage binadamu katika vizazi wake. Na katika hayo yote, ubinadamu hakuwa
kujifunza somo yake. Badala ya kugeuka kwa Mungu katika toba na kutunza wajibu wetu
agano , tuliendelea waasi na kuendeleza laana agano. Lakini kwa rehema , Mungu
hakuwa kuachana na sisi kwa uasi na laana. Badala yake, yeye nia ya kuleta amani ya
mwisho ya ufalme wake, kurudi baraka kwa watu wake.
Amani ya mwisho
Katika njia ndogo , Mungu alianza na kurejesha amani kwa ufalme wake mara
moja baada ya kuanguka kwa binadamu katika dhambi. Kama tunaona katika Mwanzo
sura ya 3, Mungu hakuwa na mara moja mgomo Adamu na Hawa kufa wakati wao
kufanya dhambi. Badala yake , aliruhusu yao ya kuishi . Na katikati ya kuwalaani , yeye
aliwasilisha kutoa ya kwanza ya Injili. Kusikiliza maneno ya Mungu kwa nyoka katika
Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15 :
Nami nitaweka uadui kati yako na mwanamke , na kati ya uzao wako na uzao
wake ; yeye kuponda kichwa yako, na wewe mgomo kisigino. (Mwanzo 3:15)
Hapa, Mungu alieleza kuwa uzao wa mwanamke atamponda kichwa cha nyoka.
Wanatheologia kawaida wito huu protoevangelion au "injili ya kwanza," kwa sababu ni
mara ya kwanza katika historia ya kuwa Mungu kutolewa kwa kutuma mkombozi kwa
kuwaokoa binadamu kutoka katika laana ya dhambi.
Kwa maana hii, katika historia ya dunia baada ya anguko , Mungu alikuwa
akifanya kazi kwa lengo la ukombozi kamili na mafanikio ya ufalme wake. Agano la
Kale inatuambia kwamba injili ilikuwa katika operesheni , akiupatanisha baadhi ya watu
na Mungu, na kuanzisha amani kati ya Mungu na watu wake kukombolewa. Lakini, hata
kama Mungu daima iimarishwe watu waliokuwa waaminifu kwake katika Agano la Kale
, hakuwa na kurejesha ufalme wake kwa utukufu ilikuwa kuonyeshwa katika siku za
amani ya awali.
Lakini wakati wa huduma ya kidunia ya Kristo , marejesho ya amani alichukua
leap kubwa mbele kama ilifikia hatua ya mwisho ya utimilifu wake. Yesu alikuwa
mkombozi kuelekea ambaye Agano lote la kale alisema. Alikuja duniani kama kibaraka
mfalme Mungu , ili upya ufalme waaminifu duniani , na kueneza ufalme wa mbinguni wa
Mungu juu ya dunia nzima. Yeye ni kuendelea na kazi sasa. Na wakati yeye anakuja tena
katika utukufu , Yesu kukamilisha marejesho ya ufalme , na kuleta dunia nzima katika
utukufu mwisho amani na mfalme wetu Mungu.
Sasa kwa kuwa tumegundua hali ya Utawala wa Mungu , tuko tayari kurejea kwa
pili kubwa mada letu : maisha katika ufalme wa Mungu. Katika sehemu hii, sisi
kuzingatia lengo pande mbili Mungu kwa ajili ya sisi ndani ya ufalme wake.
III. MAISHA KATIKA UFALME
Mapema katika somo hili sisi ilionyesha kuwa muhimu zaidi kimaadili lengo kwa sisi
kujiingiza ni utukufu wa Mungu kwa njia ya ushindi wa ufalme wake. Katika hatua hii,
tutaangalia maana baadhi ya vitendo ya lengo hili, hasa kama linafanywa na maisha letu
kama raia wa ufalme wa Mungu. Hasa, sisi itakuwa kuangalia majibu ya swali : "Ni aina
gani ya malengo ni sisi kujiingiza kama sisi kutafuta ufalme wa Mungu? "
Westminster Mafupi ya Kiinjili ya inatoa mwongozo muhimu kwa malengo letu katika
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maisha katika swali lake la kwanza na jibu . Akijibu swali :
Mwisho mkuu wa mtu ni nini?
Majibu ya Katekisimu :
Lengo kuu la binadamu ni kumtukuza Mungu na kufurahia naye milele.
Utagundua kwamba katekisimu inaeleza lengo mbili. Kwa upande mmoja , inasema
kwamba sisi ni kujiingiza utukufu wa Mungu . Na kwa upande mwingine, sisi ni
kujiingiza starehe ya Mungu milele.
Mjadala wetu wa lengo sehemu mbili katika Ufalme wa Mungu kufuata
mgawanyiko huo huo. Kwanza, tutaangalia nini maana ya kumtukuza Mungu kama
mfalme wetu Mungu. Na pili, sisi majadiliano juu ya nini maana ya kufurahia Mungu
katika ufalme wake. Hebu tuanze kwa lengo la kumtukuza Mungu kama mfalme wetu
Mungu.
Kumtukuza Mungu
Katika sehemu hii, sisi kuchunguza wazo kwamba Mungu ametukuzwa hasa kwa
njia ya ushindi wa ufalme wake, na sisi kufanya hivyo katika sehemu mbili. Kwanza ,
tutaweza kufafanua utukufu wa Mungu, na pili tutaweza kufikiria suala la utukufu wa
Mungu . Hebu tuanze na utukufu wa Mungu.
Utukufu wa Mungu
Kitabu anatumia neno utukufu - au Kavodi kwa Kiebrania na doxa katika Kigiriki
- kusema mambo mbalimbali juu ya Mungu. Mara nyingi sana , "utukufu" Mungu ni
muonekano wake, hasa wingu la mwanga mazingira yake , kama katika Kutoka sura ya
24 mstari wa 17 , au Ezekiel sura ya 10 mstari wa 4. Lakini wakati sisi kusema utukufu
wa Mungu kama lengo la maadili, sisi si kufikiri hasa katika suala la kuonekana kwake.
Badala yake, sisi ni wasiwasi zaidi na umaarufu wa Mungu au sifa, hasa umaarufu
anapata kwa njia ya matendo lake lenye nguvu. Kwa mfano, katika Kutoka sura ya 14
mstari wa 4, Mungu akanena maneno haya :
Lakini mimi kupata utukufu wangu mwenyewe kupitia kwa Farao na jeshi lake
lote, na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. (Kutoka 14:4 )
Katika fungu hili, Mungu alionyesha kwamba utambuzi wa utukufu wake , yaani,
umaarufu wake au sifa, itaongeza Wamisri alipoona kwamba uwezo wake waliwashinda
yao. Wangeweza atapewa utukufu wake, lakini wao bado ingekuwa kukiri yake.
Kwa maana kuhusiana na umaarufu wa Mungu na sifa, sisi pia ni nia ya utukufu
wa Mungu katika suala la heshima na sifa kwamba ni apewe. Tofauti na Wamisri ambao
walikataa kazi utukufu wa Mungu wa nguvu, Wakristo ni kufahamu nguvu ya Mungu, na
kuongeza umaarufu wake na sifa na kutangaza matendo yake na kumpa shukrani. Kwa
mfano, hii ndio maana ya "utukufu" katika Zaburi mistari 29 1 na 2, ambapo tunasoma
maneno haya :
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Mpeni Bwana utukufu na nguvu . Mpeni Bwana utukufu kutokana jina lake;
kumwabudu Bwana katika kutanda kwa utukufu wake. (Zaburi 29:1-2 )
Kama mfano mmoja tu, kusikiliza maneno ya Ufunuo sura ya 4 mistari ya 9 hadi 11 :
Kila mara viumbe hai za kumtukuza, kumheshimu na kumshukuru huyo aliyeketi
juu ya kiti cha enzi na ambaye anaishi milele na milele, wale wazee ishirini na
wanne hujiangusha mbele ya huyo aliyeketi juu ya kiti cha enzi na kumwabudu
huyo ambaye anaishi milele na milele. Wao kuweka taji zao mbele ya kiti cha enzi
na kusema: " . Wewe unastahili , Bwana na Mungu wetu, kuupokea utukufu na
heshima na nguvu, maana wewe uliumba vitu vyote, na kwa mapenzi yako
walipoumbwa na kuwa na uhai wao" (Ufunuo 4:9-11)
Mara tatu katika fungu hili short tunaambiwa kwamba Mungu inapata ibada hii wakati
amekaa juu ya kiti chake cha enzi . Na hii ni picha thabiti katika maandiko.
Sasa kwa kuwa tumeona nini utukufu wa Mungu, na jinsi inavyohusiana na
utawala wake , tunapaswa kurejea kwa utukufu wa Mungu . Katika sehemu hii, sisi
itakuwa kuuliza maswali kama : "Je, tunaweza kuongeza utukufu mfalme wetu Mungu
ya" "Kwa nini utukufu wa Mungu lengo letu " Na
Kutukuzwa kwa Mungu
Wengi kimsingi, binadamu ni wajibu kwa ajili ya kumtukuza Mungu kwa sababu
yeye ni mfalme wetu. Na kama mfalme wetu , ana haki ya kudai sifa letu na ibada . Kama
Westminster Mafupi ya Kiinjili ya inaonyesha katika swali lake la kwanza na jibu ,
binadamu Kusudi la msingi ni kuongeza utukufu wa Mungu. Na moja ya maeneo bora
kuona huyu katika maandiko ni katika akaunti ya viumbe, ambapo Mungu hasa alisema
kusudi lake kwa ajili ya kujenga ubinadamu. Kusikiliza maneno ya Mwanzo sura ya 1
mstari wa 26 kupitia 28:
Mungu akasema, "Na tufanye mtu kwa mfano wetu ... na waache kutawala samaki
wa baharini na ndege wa angani, juu ya mifugo, juu ya nchi yote , na juu ya
viumbe wote kwamba hoja ardhini. " Mungu akaumba mtu kwa mfano wake
mwenyewe ... Mungu akawabariki na akawaambia, "Zaeni na kuongezeka kwa
idadi ; . Kujaza dunia na kuitiisha utawala juu ya samaki wa baharini na ndege
wa angani na juu ya kila kiumbe hai kwamba hatua juu ya ardhi. " (Mwanzo
1:26-28)
Wakati Mungu alipoumba binadamu, yeye kwa ajili sisi kusudi. Na lengo
kwamba alikuwa kutawala juu ya nchi kama kibaraka wafalme wake, kueneza utawala
wake na baraka za ufalme wake katika dunia nzima. Na chini ya kibaraka utawala wa
kifalme wa Kristo , kwamba bado ni lengo letu. Sisi ni kuboresha dunia , kuongeza
utawala wa Mungu na baraka. Na sisi ni kuzidisha raia ndani ya ufalme wake , na
kuwafundisha kukiri, heshima na sifa suzerain mfalme wetu mkuu. Na kama sisi kutimiza
lengo hili, worthiness , umaarufu na sifa Mungu kuongezeka. Na kwa njia hii, utukufu
wake huongezeka kama vizuri .
Na tunaona ya mkazo huu juu ya utukufu wa Mungu mara kwa mara katika njia
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nyingi katika maandiko . Kwa mfano, Zaburi kufundisha sisi kutafakari juu ya Mungu
matendo mema na nguvu , ambayo huongeza sifa yake. Na yatufundishacho kuimba
kuhusu mambo haya, ambayo ni aina ya kuheshimu na kumsifu .
Na vitabu vya kihistoria kurekodi wengi wa kazi za Mungu za nguvu , huruma na
hukumu. Kupitia rekodi zao , wanafundisha sisi kukumbuka Mungu wema na uhuru, na
wao inatupa sababu zaidi kumsifu.
Vitabu vya unabii , kwa upande wake , kufundisha sisi na matumaini katika
utukufu wa Mungu ujao . Na tumaini hili ni kuwa motisha letu kujiingiza haki katika
maisha haya.
Aidha, katika sheria ya Mungu, kutii amri zote za Mungu ni kweli sawa na
heshima kwa utukufu wake. Kusikiliza kwa njia ya Musa muhtasari sheria katika
Kumbukumbu sura ya 28 mstari 58:
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 ... (Kumbukumbu 28:58 )
Kimsingi, Musa waliotajwa amri moja tu hapa . Lakini yeye ilivyoelezwa katika njia
mbili. Kuweka tu, revering jina utukufu na Mungu wa ajabu ni kitu kimoja kama makini
maneno yafuatayo zote za sheria yake . Na hii ni kwa sababu wakati tuna heshima sahihi
kwa ajili ya Mungu na utukufu wake, sisi kueleza kwamba heshima katika kutii amri
yake yote.
Yesu alifundisha wazo hili sawa katika Mathayo sura ya 22 mistari 37 kupitia 40.
Kusikiliza maneno yake huko
" 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 )
Yesu alinukuu Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 5 kufundisha kwamba amri ya
kumpenda Mungu ni msingi wa amri nyingine zote. Na bila shaka, Mungu upendo ni
pamoja na kutambua na kuthibitisha worthiness yake , kama vile kufahamu na kuheshimu
yake. Kwa kifupi, kumpenda Mungu ni njia moja muhimu ya kumtukuza yeye.
Sasa, kama muhimu kama ni kwa ajili letu kuweka mioyo letu kuanzisha juu ya
lengo la utukufu wa Mungu, akimtukuza Mungu ni sehemu tu ya pande mbili lengo letu.
Sisi pia ni kufurahia Mungu milele. Hivyo, hebu kuchunguza starehe ya Mungu kwamba
ni kama sehemu muhimu ya lengo letu mkuu.
Kufurahia Mungu
Sasa, wakati sisi kusema ya starehe letu wenyewe kama moja ya malengo ya
msingi ya maadili ya Biblia, baadhi ya Wakristo ni kidogo kushangaa . Baada ya yote,
kiwango chetu kwa ajili ya maisha ya kimaadili zinatakiwa kuwa tabia ya Mungu, si
anataka letu wenyewe na tamaa. Hivyo, ni jinsi gani sisi kutatua mvutano huu ? Ni jinsi
gani sisi kupatanisha tamaa zetu kwa furaha na mapenzi ya Mungu kwa ulimwengu
kwamba kumtukuza yeye na wamtukuza utawala wake ? Naam, si ya kushangaza , jibu ni
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kwamba starehe sahihi binadamu unaleta utukufu kwa Mungu .
Tutazungumza wa masuala ya mbili zinaonyesha kwamba starehe binadamu la
Mungu kwa kweli unaleta utukufu kwa Mungu . Kwanza, tutaangalia jukumu la
ubinadamu katika ufalme wa Mungu. Na pili, sisi kurejea mawazo letu na jukumu la
sheria ambayo Mungu aliwapa kutawala ufalme wake. Hebu tuanze kwa kuangalia
kusudi la Mungu kwa ajili ya wanadamu kama njia ya kuleta utukufu kwa mfalme wa
Mungu.
Wajibu wa Binadamu
Wakati Mungu alipoumba dunia , jukumu binadamu ilikuwa na idadi ya na utawala
juu ya ufalme wa Mungu. Lakini Mungu hakutaka tu wanataka wananchi ambao bila
kumtumikia . Mungu ni mfalme upendo. Yeye ni nzuri na neema na wema kwetu. Na
yeye anataka sisi kumpenda. Ufalme wake bora ni si moja ambayo sisi cower katika hofu
yake na kutii ili tuweze kuepukana na adhabu . Badala yake, bora ufalme kila mtu katika
miaka ya Mungu anayempenda Bwana na hisa umoja naye, na pamoja na watu wake .
Fikiria Warumi sura ya 14 mstari wa 17 , ambapo Paulo alifanya hatua zifuatazo :
Maana Utawala wa Mungu si jambo la kula na kunywa, bali ni haki, amani na
furaha katika Roho Mtakatifu. (Warumi 14:17)
Watu wa ufalme wa Mungu lazima kuwa na sifa ya furaha na amani . Kwa maneno
mengine , wanapaswa kufurahia baraka kwamba Mungu wao hutoa.
Na kusikiliza maneno haya ambayo Yesu alifundisha katika Mathayo sura ya 13 aya
44 :
Ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyofichika shambani. Wakati mtu
kupatikana, yeye kujificha tena , na kisha katika furaha yake, akaenda akauza
yote aliyokuwa nayo na kununua shamba hilo. (Mathayo 13:44)
Ufalme wa Mungu ni sababu ya furaha kubwa . Na majibu sahihi ya binadamu kwa
baraka za ufalme wa Mungu ni furaha na starehe.
Ni muhimu kufahamu kwamba Yesu alitoa mafundisho huu katika mazingira ya
kueleza siku ya kuja kwake hukumu ya Mungu. Siku hiyo, wale ambao ni waaminifu kwa
Mungu kurithi utukufu kubwa - utukufu mbali inapita bei yoyote sisi wanaweza kulipa
katika maisha haya. Na kwa sababu ya utukufu ujao , tunapaswa kufurahi katika ushiriki
wetu sasa katika ufalme , tukijua kwamba ni kuweka hazina mbinguni.
Sasa kwa kuwa tumeona kwamba starehe sahihi binadamu unaleta utukufu kwa
Mungu kwa sababu ya jukumu la ubinadamu katika ufalme wa Mungu , tunapaswa
kurejea kwa jukumu la sheria, kuona ni jinsi gani sheria za ufalme wa Mungu ni
iliyoundwa na lengo la kuleta sisi furaha .
Wajibu wa Sheria
Sheria ya Mungu ni kiwango wazi na ambayo yeye inasimamia ufalme wake, na
sisi ni wajibu wa kuishi kwa hilo. Na wakati sisi kuishi kwa mujibu wa sheria , tunapata
baraka za Mungu ana nia kwa wananchi mtiifu wa ufalme wake. Hivyo, tunaweza
kusema kwamba jukumu moja ya Sheria ni kuwafundisha sisi kuishi katika njia ambazo
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kusababisha baraka na starehe.
Sasa bila shaka, kama sisi kutumia sheria vibaya, kisha tunaomba sheria kutimiza
wajibu ambao Mungu kamwe lengo kwa ajili yake. Na kwamba inaweza kusababisha
madhara ya kutisha. Kwa mfano, kama sisi kujaribu kupata wokovu kwa kushika sheria ,
sheria kutuhukumu kifo . Hii ilikuwa ni hatua ya Paulo katika Wagalatia sura ya 3 mstari
wa 10, ambapo maoni juu ya sheria kwa maneno haya:
Wote ambao wanategemea matendo ya sheria ni chini ya laana, kwa maana
imeandikwa : "Amelaaniwa kila mtu ambaye hana kuendelea kufanya kila kitu
yaliyoandikwa katika kitabu cha Sheria." (Wagalatia 3:10)
Sheria ni laana wakati sisi kutumia ni baya , kama vile wakati sisi kujaribu kupata
wokovu kwa matendo letu wenyewe nzuri badala ya kupitia stahili ya Kristo. Na mara
kadhaa, Biblia inazungumzia katika suala ukali hasi kuhusu matumizi mabaya ya sheria.
Lakini mbali mara nyingi zaidi , Biblia inazungumzia matumizi sahihi ya sheria ya
Mungu kama baraka kubwa kwa binadamu. Na hii haipaswi kuwa inashangaza. Baada ya
yote, sheria inaonyesha Mungu kwetu, anatufundisha jinsi ya kumpendeza na jinsi ya
kupata baraka zake.
Kwa kweli, maandiko kawaida inazungumzia sheria ya Mungu kama furaha ,
kama vile katika Zaburi 1 mstari wa 2, na kama zawadi , kama katika Zaburi 119 mstari
wa 29. Na inafundisha kwamba kushika sheria matokeo katika baraka ahadi ya ufalme wa
Mungu, kama katika aya Kumbukumbu sura ya 28 1 kwa njia ya 14 . Kwa kifupi, sheria
ilitolewa kwa ajili ya faida letu , kwa ajili ya mafanikio letu, na kwa furaha letu. David
muhtasari mtazamo huu wa sheria Zaburi mistari 19 7 na 8 , ambapo yeye aliandika
maneno haya:
Sheria ya Bwana ni kamilifu, kufufua roho ... Maagizo ya Bwana ni haki , kutoa
furaha kwa moyo . (Zaburi 19:7-8)
Mungu ametupa sheria kufuata ili kuzalisha furaha katika maisha letu. Na sheria hizo ni
sheria yake. Hivyo, wakati sisi kutii sheria za Mungu , sisi kufurahia yeye na sisi
kumtukuza yeye kwa wakati mmoja. Sisi kufurahia sababu yeye huwabariki utii wetu, na
kwa sababu amtakaye letu ya kuleta furaha kwa Mungu sisi upendo. Na furaha letu mcha
Mungu huleta utukufu wa Mungu kwa kutimiza kusudi lake, kwa kutambua thamani yake
, na kwa kutoa shukrani kuelekea kwake. Katika njia zote hizi , jukumu la Sheria
inaonyesha kuwa kufurahia Mungu ni sehemu muhimu ya lengo la Mungu kwa
binadamu.
Sasa bila shaka, katika dunia letu ya sasa , starehe letu ya Mungu ni mara nyingi
kuzuia na mateso letu. Lakini tunahitaji kukumbuka kwamba katika mpango wa Mungu
kwa ajili letu , na mateso letu ni kweli njia ya starehe zetu zaidi ya Mungu . Vifungu
kama Warumi sura ya 5 mstari wa 3 kwa njia ya 5 , Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 hadi 4 ,
na 1 Petro sura ya 4 mstari wa 13 yatufundisha kwamba Mungu anatumia mateso katika
njia sawa kwamba asafishaye anatumia moto kuchoma off uchafu wa madini ya thamani.
Katika mikono ya Mungu , na mateso letu ni chombo kwamba inathibitisha imani letu na
inatuleta ukomavu wa kiroho , na kwamba hatimaye matokeo katika furaha letu.
Uzoefu kukombolewa binadamu ya furaha ni kipengele muhimu katika mpango
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wa Mungu kwa ufalme wake. Kwa kuangalia jukumu yeye kwa ajili ya binadamu, na
katika jukumu la yeye kwa ajili ya sheria yake ndani ya ufalme wake, tunaweza kuona
kwamba sehemu ya lengo la mwisho la Mungu kwa watu wake kukombolewa ni kwamba
sisi kufurahia yake. Na uzoefu wetu wa furaha kuleta utukufu kubwa kwa mfalme wetu
wa Mungu.
Hadi sasa katika somo hili , tuna kuchunguzwa hali ya Utawala wa Mungu kama
vile maisha katika ufalme wa Mungu. Katika hatua hii, sisi ni tayari kurejea tahadhari
letu na mada letu ya mwisho kuu : mpango kwa ufalme wa Mungu. Katika sehemu hii,
sisi kuzingatia malengo maalum zaidi kwamba Mungu kwa ajili ya kanisa kama inajenga
ufalme wa Mungu.
IV. MPANGO WA UFALME
Katika kila umri , mpango wa Mungu kwa dunia imekuwa moja. Ni daima
imekuwa lengo lake kwa kuanzisha ufalme wake katika dunia nzima na populating ni
pamoja na raia waaminifu na wenye haki kugeuka dunia katika peponi kwa uwepo wake
tukufu. Lakini mara zote ni muhimu kukumbuka kwamba katika kila umri Mungu
amewapa malengo badala maalum kuwaambia watu wake jinsi ya kutimiza lengo hili
kuu.
Katika sehemu hii ya somo letu , sisi kuangalia kwa karibu saa mbili maagizo
hayo ambayo Mungu aliwapa watu wake katika hatua muhimu katika historia ya
ulimwengu. Kwanza, tutaangalia Mamlaka ya Utamaduni , ambayo Mungu alimpa
Adamu na Hawa alipowaumba dunia . Na pili, tutaangalia Tume ya Mkuu , ambayo Yesu
kwa ajili ya kanisa mara baada ya kufufuka kwake. Hebu kugeuka kwanza kwa Mamlaka
Utamaduni.
Mamlaka ya Utamaduni
Sisi kuchunguza Mamlaka ya Utamaduni kwa kuangalia masuala matatu:
Kwanza, sisi kutoa ufafanuzi wa Mamlaka ya Utamaduni , akielezea ni nini na nini kwa
ujumla inahitaji . Pili, sisi kujadili mahusiano kati ya Mamlaka ya Utamaduni na viumbe
hukumu ya ndoa na kazi. Na tatu, tutaangalia utendanji mbalimbali ya Mamlaka ya
Utamaduni katika maendeleo ya kihistoria ya ufalme wa Mungu. Hebu tuanze kwa
kufafanua nini maana sisi wakati sisi kusema ya Mamlaka Utamaduni.
Ufafanuzi
Kwa maneno rahisi, kujieleza " Mamlaka ya Utamaduni " inamaanisha amri ya
Mungu kwamba binadamu kupanua ufalme wake hadi mwisho wa nchi kwa njia ya
maendeleo ya utamaduni wa binadamu. Kama tuliona mapema katika somo hili , wakati
Mungu alipoumba ulimwengu , akaamuru ubinadamu kujaza na kuitiisha dunia. Sisi
kupata amri hii katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28 , ambapo tunasoma maneno haya:
Zaeni na kuongezeka kwa idadi ; kujaza dunia na kuitiisha . (Mwanzo 1:28)
Sisi tayari kusema juu ya amri hii katika suala la wajibu wetu kueneza ufalme wa Mungu
duniani kote. Lakini wanatheolojia pia rejea hii kama Mamlaka ya Utamaduni kwa
sababu kujaza na kuitiisha dunia inahusisha kujenga tamaduni za binadamu ambapo
hakuna hata kuwepo kabla.
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Itakumbukwa kwamba wakati Mungu alipoumba ulimwengu, bustani ya Edeni
ilikuwa eneo tu kwamba yeye akageuka katika makao kamili kwa ajili ya binadamu, na
mahali tu kwamba ilikamilishwa kutosha kwa ajili yake kwa kuwa sasa katika utukufu
wake na ubinadamu. Ilikuwa ni kazi ya binadamu kwa kuboresha na na idadi ya maeneo
mengine ya dunia , kupanua jamii ya watu wa Mungu , na hivyo nafasi ya utukufu ufalme
uwepo wa Mungu, duniani kote.
Kwa maana hii, Mamlaka ya Utamaduni ni amri ya kuanzisha haki, Mungu kuheshimu idadi ya binadamu na jamii, ikiwa ni pamoja na uboreshaji wa dunia kwamba
kuongozana jamii hizi . Lengo la Mamlaka Utamaduni ni juu ya populating dunia na
wakazi , kujenga jamii mpya, na kugeuka mashamba pori na wastelands ya dunia katika
nzuri , uzalishaji, uzima bustani kwa utukufu wa Mungu.
Sasa kwa kuwa tumeona ufafanuzi wa msingi wa Mamlaka ya Utamaduni , tuko
tayari kushughulikia mada letu ya pili : kuundwa kwa sheria za ndoa na ajira, ambayo
kuwakilisha baadhi ya wasiwasi kati ya Mamlaka Utamaduni.
Taratibu Katika Uumbanji
Kuna njia nyingi kwamba Mungu zinaonyesha amri zake kwetu. Kwa mfano ,
wengi wa amri kumbukumbu katika maandiko ni matusi. Yaani , ni ilifikia na maneno.
Na pia Mungu inaonyesha amri zake kwetu kwa njia ya asili, kama vile kwa njia ya dunia
karibu nasi, ikiwa ni pamoja na asili kama vizuri kama wanadamu wengine. Lakini amri
za Mungu pia inaweza wazi kupitia matendo ya Mungu ya uumbaji. Amri viumbe ni amri
ambayo ilikuwa wazi kupitia matendo ya Mungu ya kwanza ya viumbe, wakati yeye
alifanya mbingu na ardhi.
Kama tulivyoona , Mamlaka ya Utamaduni ilikuwa ni amri ya matusi. Mwanzo
sura ya 1 mstari wa 28 inatufundisha kwamba Mungu alisema Mamlaka ya Utamaduni
kwa binadamu wakati aliwaumba , kuwaamuru kujaza dunia na kuitiisha.
Na baadhi ya mambo sawa kwamba Mungu alisema katika Mamlaka ya
kitamaduni, yeye pia umebaini kwa njia ya uumbaji hukumu ya ndoa na kazi. Kwa
mfano, viumbe agizo la ndoa ni msingi kwa makusudi kwa aliyoiumba jinsia mbili,
mwanamume na mwanamke.
Sisi wote ni ukoo na mambo ya msingi ya ndoa kati ya Adamu na Hawa. Wa
kwanza, Adamu iliundwa. Kisha Mungu alifanya Hawa kutoka ubavu wa Adamu. Na
hatimaye, Mungu iliyotolewa Hawa Adam na wakawa mume na mke.
Lakini kusikiliza kwa njia ya Musa maoni juu ya ndoa kati ya Adamu na Hawa
katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24 :
Kwa sababu hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama ataungana na
mke wake, nao watakuwa mwili mmoja. (Mwanzo 2:24)
Hapa , Musa zilionyesha kuwa Mungu aliumba wote wa kiume na kike binadamu kwa
lengo la ndoa , mtu mmoja na mwanamke mmoja.
Makusudi ya Mungu katika viumbe ni maneno ya tabia ya Mungu. Matokeo yake,
ni unaozidi kuongezeka kwa binadamu wote . Na hivyo, wakati tunaona kwamba yeye
kuundwa binadamu katika jinsia mbili kwa lengo la ndoa , hivyo tunapaswa kusema
kwamba ubinadamu ni wajibu wa kushiriki katika ndoa , na ndoa kwamba lazima
muungano kati ya mtu mmoja na mwanamke mmoja. Hii haina maana kwamba kila mtu
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binafsi anahitajika kuoa. Lakini haina maana kwamba mwanadamu kwa ujumla lazima
kuendeleza taasisi kimungu ya ndoa .
Na kuundwa kwa agizo la ndoa moja kwa moja inahusiana na amri Utamaduni
Mamlaka ya kujaza dunia , kwa kuwa watazaa na kuongezeka. Kuweka tu , maandiko
linatuelekeza kwamba watoto ni kuzaliwa ndani ya ndoa , na kwa hiyo ndoa ni muhimu
kwa kuzidisha ya binadamu.
Vile vile, kuna viumbe amri moja kwa moja jeshi sisi kufanya kazi , kupanua
ufalme wa Mungu katika dunia. Kusikiliza maelezo haya kutoka Mwanzo sura ya 2
mistari ya 15 na 18:
Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na
kuitunza ... Mungu Bwana akasema, " Ni si nzuri kwa ajili ya mtu kuwa peke
yake. Nitafanya msaidizi anayefaa kwa ajili yake. " (Mwanzo 2:15 , 18)
Adam, mwanadamu wa kwanza, iliundwa ili kufanya kazi katika bustani ya Mungu. Na
mkewe , Hawa, iliundwa ili kumsaidia kwa kazi hii.
Kwa hiyo, tunaposoma kwamba kusudi la Mungu kwa ajili ya wanadamu ni
kwamba sisi kazi kwa niaba yake , sisi lazima kuhitimisha kwamba sisi ni wajibu wa
kimaadili kazi kwa niaba ya Mungu . Na hii ni amri ya kuundwa kwa kazi moja kwa
moja inahusiana na amri Utamaduni Mamlaka ya kuwaangamiza duniani , yaani ,
kuanzisha jamii za kibinadamu duniani kote. Baada ya yote, ikiwa ni kwa njia ya juhudi
na kazi ambayo binadamu ilikuwa huwa bustani Mungu , hakika kupanua jitihada hii ni
pamoja na dunia nzima pia ingekuwa required kazi kubwa.
Kama tulivyosema katika somo hili, ufalme jengo la Mungu ni lengo la ubinadamu.
Na kuundwa kwa hukumu kuonyesha sisi mbili za njia ya msingi zaidi Mungu
ametuamuru kufanya kazi kwa lengo hili. Matokeo yake, kanisa lazima daima
kuthibitisha na kushiriki katika ndoa na kazi. Na wakati sisi kufanya hivyo , tutakuwa
kupanua ufalme wa Mungu duniani , na kumleta heshima na utukufu.
Sasa kwa kuwa tuna alielezea Mamlaka ya Utamaduni na uhusiano wake na viumbe
hukumu ya ndoa na kazi , tuko tayari kurejea kwa utendanji mbalimbali ya Mamlaka ya
Utamaduni katika mbalimbali vipindi kihistoria ya ufalme wa Mungu.
Utendanji
Kama tulivyoona , Mamlaka ya Utamaduni ilitolewa katika viumbe , kabla ya
kuanguka ya binadamu katika dhambi. Wakati huo, Mungu alikuwa katika amani na watu
wake. Na kwa sababu kulikuwa hakuna dhambi ndani ya jamii ya binadamu, lengo la
Mamlaka ya Utamaduni mara tu kupanua na kuendeleza ufalme wa Mungu, hasa kwa
kuzidisha raia ndani ya ufalme wa Mungu, na reordering ulimwengu wa asili na kuunda
jamii ya binadamu. Kwa maana hii, Mamlaka ya Utamaduni awali ilikuwa rahisi ubunifu
amri badala ya amri ya ukombozi au restorative : binadamu walikuwa na kujenga watu
zaidi kwa njia ya ndoa , na kujenga jamii kuamuru kwa njia ya kazi.
Lakini na kuanguka binadamu katika dhambi, utamaduni wa binadamu
kupotoshwa , na Mungu aliilaani binadamu kwa sababu ya dhambi. Miongoni mwa
mambo mengine , ufisadi huu na laana kutumika hasa kwa ndoa na kazi.
Kwa upande wa ndoa , Mungu aliweka laana zifuatazo juu ya Hawa katika
Mwanzo sura ya 3 mstari wa 16 :

Kufanya maamuzi Ya Kibiblia, Somo La Sita
Mtazamo Wa Kihali: Kutafuta Malengo Yetu

-20-

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

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

Nami kwa kiasi kikubwa kuongeza maumivu yako katika kuzaa ... hamu yako
itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. (Mwanzo 3:16)
Taarifa kwamba laana Hawa kutumika kwa wote uzazi, ambayo sasa kuwa na uchungu
sana kwa ajili yake, na kwa ndoa , ambayo sasa kuhusisha mapambano na migogoro.
Mungu aliilaani Adam kwa maneno haya katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mistari 17
kupitia 19:
Ardhi imelaaniwa kwa sababu ya wewe ; kwa uchungu bidii utakuwa kula yake
siku zote za maisha yako ... By jasho la uso wako utakula chakula. (Mwanzo 3:1719)
Kabla ya laana hii juu ya ardhi , ardhi kwa urahisi kujitoa kwa kazi ya binadamu. By
laana hii, ikawa vigumu zaidi kwa ajili ya binadamu kukutana na wajibu wao
kuwaangamiza duniani na kueneza ufalme wa Mungu kijiografia.
Binadamu imeendelea katika dhambi katika historia , hivyo kwamba hakuna jamii
ya binadamu vizuri hudhihirisha ufalme wa Mungu hapa duniani . Lakini Mamlaka
Utamaduni bado wajibu kwa sisi kuoa na kuzaa , na kufanya kazi ili kueneza ufalme wa
Mungu mpaka mwisho wa dunia . Hivyo, ni jinsi gani sisi kuelewa Mamlaka ya
Utamaduni katika mwanga wa rushwa duniani ?
Jibu ni kwamba Mamlaka ya Utamaduni sasa ina utendanji ya kupanua . Lengo la
Mamlaka Utamaduni ni kugeuka dunia nzima katika ufalme wa Mungu duniani, inafaa
kwa ajili ya maskani yake na watu wake. Kabla ya kuanguka , hii ilikuwa kukamilishwa
tu kwa kujenga jamii na tamaduni mpya.
Lakini sasa kazi ni ngumu. Si tu tunahitaji kuwaangamiza na kujaza dunia kwa
watu waaminifu wa Mungu . Sisi pia haja ya kurejesha na kuwakomboa kuanguka jamii
ya binadamu na purging dhambi kutoka tamaduni zetu .
Na kwa kweli, Biblia hufanya mkazo huu juu ya marejesho na ukombozi wazi
mara moja baada ya kuanguka kwa binadamu katika dhambi. Kwa mfano, wakati Mungu
alimlaani nyoka katika bustani ya Edeni , yeye pia alitoa matumaini ya ukombozi kwa
wanadamu wote. Kusikiliza maneno yake katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15 :
Nami nitaweka uadui kati yako na mwanamke , na kati ya uzao wako na uzao
wake ; yeye kuponda kichwa yako, na wewe mgomo kisigino. (Mwanzo 3:15)
Katikati ya kupeana laana baada ya anguko , Mungu iliyotolewa protoevangelion , au
"injili ya kwanza," kuonyesha kwamba hakutaka kuachana na viumbe wake kwa dhambi
na laana.
Hivyo, tunaona kwamba wote ndoa na kazi kuwa na sifa ya ukombozi. Ndoa na
uzazi, kama chungu na migogoro kama walikuwa kuwa , hatimaye kuzalisha Mwokozi
wa ulimwengu. Na kazi, hata kama ni ngumu sana, atakayewapa wanadamu muda wa
kutosha kuzalisha mkombozi. Na muundo huu ni kuendelea katika historia, hatimaye
kusababisha marejesho ya dunia nzima.
Kwa mfano, katika Mwanzo sura ya 9, baada ya mafuriko ya siku za Nuhu,
Mungu mara kwa mara amri ya kujaza dunia. Na yeye aliahidi kuendeleza dunia ili
wanadamu inaweza kuitiisha mara nyingine tena.
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Na taarifa kwamba kama Mungu kutumika Mamlaka ya Utamaduni na viumbe hukumu
kwa dunia katika siku za Nuhu, ilikuwa restorative na ukombozi kazi . Mungu alikuwa tu
kuharibiwa dunia nzima dhambi. Na sasa ni juu Nuhu kujenga ni , badala ya kuharibiwa
tamaduni dhambi na waadilifu, Mungu, na kuongeza idadi ya watu duniani na binadamu
ambayo kutii na heshima Bwana.
Vile vile, katika Mwanzo sura ya 15, 17 na 22, Mungu aliahidi kwamba Ibrahimu
ingekuwa kizazi wasiohesabika, na kwamba wao atarithi si tu Nchi ya Ahadi, lakini
hatimaye dunia nzima.
Lakini pia kulikuwa na suala ukombozi hapa . Ibrahimu alikuwa iwafikie
zilizopo tamaduni za kipagani katika Nchi ya Ahadi, na kuchukua nafasi yao na ufalme
wa Mungu. Na kizazi chake walikuwa hatimaye kueneza ushindi hela hii dunia nzima.
Na nini ni kweli kwa Nuhu na Ibrahim iliendelea kuwa ni kweli katika Biblia. Kwa
mfano, katika Kumbukumbu sura ya 28 , Mungu alithibitisha hizi Ibrahimu ahadi katika
siku za Musa . Na katika Zaburi 89 , walikuwa alithibitisha tena kwa David na kizazi
chake .
Na kama tunavyosoma katika Ufunuo sura ya 11 mstari wa 15 , Yesu hatimaye
kutawala juu ya nchi nzima , kupanua ufalme wa Mungu kwa kila kona. Na Waebrania
sura ya 10 mistari 12 hadi 14 zinaonyesha kwamba wakati Yesu anafanya hii, yeye
atatimiza zote dunia na jamii ya binadamu na kuharibu adui zake na ukombozi kabisa na
kurejesha Waumini.
Tena, ile mistari Waefeso sura ya 5 25 kwa 27 kutufundisha kwamba wakati
Kristo anakuja katika ufalme wake, yeye kuolewa na kanisa . Na kwa mujibu wa
Waebrania sura ya 2, mstari wa 13, Kristo na watoto wengi, kwa sababu kila muumini ni
mtoto wake.
Kama tulivyoona , Mamlaka ya Utamaduni linaonyesha mpango wa Mungu kwa
ufalme wake. Lakini tangu Fall, kutimizwa kwa mpango huu unahusisha mchakato wa
muda mrefu na ngumu ya ukombozi na marejesho. Hata hivyo, kwa njia ya mambo kama
ndoa na kazi, Mungu bado ni kutumia ubinadamu kutimiza wajibu Utamaduni. Bila shaka
, ufalme wake hautakuwa na kukamilika hadi Kristo anarudi katika utukufu. Lakini siku
ile inakuja , dunia nzima kugeuzwa kuwa peponi Mungu daima lengo.
Sasa kwa kuwa tuna ufahamu wa msingi wa Mamlaka ya Utamaduni katika akili ,
tuko tayari kuona nini jukumu Tume ya Mkuu ina katika mpango wa Mungu kwa ufalme
wake.
Tume Kubwa
Mjadala wetu wa Tume ya Mkuu kugawanya katika sehemu tatu. Kwanza, sisi
kutoa ufafanuzi wa Tume ya Mkuu. Pili, sisi kueleza maana ya Tume ya Mkuu. Na tatu,
sisi kuchunguza uhusiano kati ya Tume Mkuu na Mamlaka Utamaduni. Hebu tuanze na
ufafanuzi wa Tume ya Mkuu.
Ufafanuzi
Tume ya Mkuu ni kuteuliwa kwa mitume kumi na moja waaminifu wa Kristo kama
wawakilishi wake mamlaka na maagizo yake kwao kueneza ufalme wa Mungu katika
dunia nzima. Tume hii ni kawaida inaitwa "kubwa" kwa sababu anaelezea kuu ujumbe si
tu ya mitume, lakini pia ya Kanisa wao kujengwa.
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Tume ya Mkuu ni kumbukumbu katika Mathayo sura ya mistari ya 28 18 mpaka
20, ambapo tunasoma maneno haya kutoka kwa Bwana kumi na moja :
Mamlaka yote mbinguni na duniani amepewa kwangu. Kwa hiyo kwenda na
kufanya wanafunzi wa mataifa yote, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana
na la Roho Mtakatifu , na kuwafundisha kutii yote niliyowaamuru ninyi. Na
hakika mimi nipo pamoja nanyi siku zote, mwisho kabisa wa umri . (Mathayo
28:18-20)
Tume ya Mkuu ina mambo muhimu matatu: Kwanza, kauli ya Yesu kwamba alikuwa na
mamlaka ya kujenga ufalme wake, na tume ya mitume kufanya kazi. Pili, malipo ya Yesu
kwa mitume maagizo na kuidhinisha yao kujenga ufalme wake. Na tatu, uhakika wa
Yesu kwamba angeweza kuwawezesha na kulinda mitume katika jitihada hii.
Hata kama Tume ya Mkuu alikuwa mikononi tu kwa mitume , Tume ya Mkuu pia
kumfunga kanisa kuendelea na kazi zao . Baada ya yote, Yesu aliwaagiza mitume
kufanya wanafunzi wa mataifa yote - kazi kwa uwazi kubwa mno kufanywa na wanaume
tu wachache. Pia alisema kuwa pamoja nao hadi mwisho wa dahari , kuonyesha kwamba
yeye kuona kazi hii kwa njia ya kukamilika akirudi. Maelezo haya yanaonyesha kwamba
Yesu daima lengo mitume kutekeleza Agizo Kuu kwa kuanzisha kanisa kufanya kazi.
Sasa kwa kuwa tumefafanua ya Agizo Kuu, sisi wanapaswa kurejea mawazo letu kwa
maana yake. Katika sehemu hii, tutaangalia majukumu kanisa ina mwanga wa Utume
Mkuu .
Maana
Kwa kifupi imeelezwa, jukumu la kanisa ni kuendelea ufalme mpango huo
mitume kuanza. Majukumu haya kwa muhtasari katika pili kipengele muhimu wa Tume
ya Mkuu: malipo ya mitume. Malipo huu unapatikana katika Mathayo sura ya 28 mistari
ya 19 na 20 , na lina maelekezo yafuatayo:
Kwenda na kufanya wanafunzi wa mataifa yote, mkiwabatiza kwa jina la Baba na
la Mwana na la Roho Mtakatifu , na kuwafundisha kutii yote niliyowaamuru
ninyi. (Mathayo 28:19-20)
Maelekezo ya Yesu ilikuwa si tu kufuasa watu katika kila taifa , lakini kupanua ufalme
wa Mungu kwa pamoja na mataifa yao. Kwa maneno mengine , alikuwa anatafuta kwa
ajili ya upanuzi kijiografia pamoja na upanuzi masuala mbalimbali.
Ni kazi wa kanisa uinjilisti kila mtu duniani, ili waumini na familia zao ndani ya
kanisa, na kwa kuwabatiza , na kuwafundisha kutii kila kitu ambacho Yesu alivyoagiza.
Katika kila kizazi, ni lazima kazi kuleta dunia nzima katika ufalme wa Mungu.
Baada ya kuelezwa Utume Mkuu na kuletwa athari zake kwa kanisa , tuko tayari
kurejea kwa mada letu ya mwisho : Uhusiano kati ya Mamlaka ya Utamaduni na Tume
ya Mkuu.
Mamlaka ya Kitamaduni
Sisi kufikiria mambo matatu ya uhusiano kati ya Mamlaka ya Utamaduni na Tume
ya Mkuu: yanayofanana kati yao, tofauti kati yao , na vipaumbele tunapaswa mahali
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kwenye kila mmoja. Kwanza, hebu kuchunguza kufanana kati ya Mamlaka ya Utamaduni
na Tume ya Mkuu.
Yanayofanana kati ya Mamlaka ya Utamaduni na Tume ya Mkuu ni mbali kufikia.
Kwa mfano, wote wajibisha ubinadamu kujenga ufalme wa Mungu, na hata kufanya hii
lengo letu la msingi katika maisha . Na kama sehemu ya jengo la ufalme , wote zinahitaji
sisi kujaza dunia na wananchi katika ufalme wa Mungu , ama kwa wakati wa kujifungua
ndani ya ndoa au kwa uinjilisti. Na wote wawili zinahitaji sisi kuwaangamiza duniani ,
iwe kwa kujenga jamii au na mataifa ufuasi.
Tunaweza kujumlisha kufanana hizo kwa kusema kwamba Tume Mkuu ni
utendanji ya Kristo ya Mamlaka ya Utamaduni mpaka atakaporudi.
Tangu huduma ya kidunia Kristo , Tume ya Mkuu imekuwa na inaendelea kuwa ni njia
muhimu kuomba Mamlaka ya kitamaduni, na kanisa ni wajibu wa kufuata .
Mbali na uhusiano huu , pia kuna baadhi ya tofauti kati ya Mamlaka ya Utamaduni na
Tume ya Mkuu kwamba tunapaswa kuzingatia.
Moja muhimu tofauti kati ya Mamlaka ya Utamaduni na Tume ya Mkuu ni kwamba
Mamlaka Utamaduni ni kwa kila umri na Tume ya Mkuu inalenga katika hali maalum ya
kanisa kabla ya kurudi kwa Kristo. Maagizo ya utamaduni ilitolewa katika viumbe, na
tangu wakati huo daima imekuwa kazi ya binadamu kurejea dunia katika peponi fit kwa
ajili ya makao ya Mungu.
Kwa upande mwingine , Tume ya Mkuu hakupewa mpaka mwisho wa huduma ya
Yesu hapa duniani, na ilikuwa hasa ililenga katika shule ya msingi majukumu maadili ya
watu wa Mungu wakati wa kipindi cha mwisho wa historia ya ufalme .
Kwa hiyo, ambapo Mamlaka Utamaduni ni wajibu wetu msingi , Tume ya Mkuu
ni utendanji ya msingi ya wajibu kwamba wakati wa kipindi cha sasa cha historia.
Tofauti nyingine muhimu ni kuwa jamaa na mtu mwingine, Mamlaka Utamaduni ni amri
pana, ambapo Tume ya Mkuu ni amri nyembamba. Mamlaka ya Utamaduni inahitaji
ubinadamu kuolewa na kuzaa watoto kimwili ili kuzalisha zaidi binadamu. Na pia
inahitaji sisi kuzaa watoto wa kiroho ambao ni images mwaminifu wa Mungu katika
ufalme wake. Kwa upande mwingine , Tume ya Mkuu inasisitiza tu haja ya kuzaa watoto
wa kiroho na kufanya wanafunzi.
Na kitu sawa ni ya kweli ya kazi. Mpaka sasa Mamlaka Utamaduni inalenga
katika kuanzisha ufalme wa Mungu duniani kote , inahitaji sisi kufanya wanafunzi.
Lakini pia inahitaji sisi kwa kazi ya kujenga jamii ya binadamu. Kwa upande mwingine ,
Tume ya Mkuu inahitaji sisi tu kufanya kazi ya kufanya wanafunzi. Haina ni pamoja na
mahitaji maalum kwa kujenga jamii ya binadamu.
Hatimaye, akatazama kufanana na kutofautiana kati ya Mamlaka ya Utamaduni na
Tume ya Mkuu , tunapaswa kurejea kwa suala la vipaumbele .
Mara nyingi sana katika historia ya Wakristo kanisa kuwa hakukubaliana juu ya
ambayo ya mamlaka mkuu wa Mungu ina kipaumbele juu ya nyingine. Baadhi ya watu
wamesema kwamba Wakristo wanapaswa kujihusisha maisha yao na mahitaji ya
Utamaduni Mamlaka na walioshiriki katika ndoa , uzazi na kazi kama wao kujenga
utamaduni wa binadamu. Wengine wamesema kwamba mahitaji ya hawa wamekuwa
kupitisha na mamlaka injili ya kufanya wanafunzi kupitia uinjilisti na kufundisha.
Mvutano hii ina muhimu sana umuhimu vitendo kwa ajili ya kila mmoja wetu . Je, sisi
makini katika mwelekeo mmoja au nyingine ? Lazima kujenga utamaduni wa binadamu
fuatilia juu ya huduma injili? Au lazima Injili huduma kipaumbele ?
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Kwa maana nyingine, Mamlaka ya Utamaduni ina kipaumbele juu ya Utume
Mkuu katika kwamba alikuja kwanza na kuonyesha lengo la ubinadamu , yaani, ushindi
kamili ya Utawala wa Mungu katika dunia nzima.
Lakini kwa maana nyingine , Tume ya Mkuu ina kipaumbele kwa kuwa inatumika
Mamlaka ya Utamaduni na hali maalum wa ulimwengu huu , kwa kuzingatia nini hasa
kifanyike katika umri wetu. Wakati sisi kusubiri kwa Kristo kurudi katika fahari moja ya
vipaumbele wetu juu ni kuwaokoa wanaume na wanawake duniani kote kutoka katika
nguvu ya dhambi kwa njia ya utangazaji wa injili .
Matokeo yake, kutakuwa na wakati amri ya wazi ya Mamlaka ya Utamaduni na
Tume ya Mkuu kuonekana kuwa katika hali ya wasiwasi. Wakati sisi kujisikia mvutano
huu tunapaswa daima kuwa na uhakika wa kulipa kipaumbele maalum kwa vipaumbele
wa Tume ya Mkuu. Kama sisi kupata mvutano katika maisha letu kati ya amri Utamaduni
Mamlaka ya ndoa na kazi, na amri Tume ya Mkuu wa kuinjilisha na mwanafunzi ,
tunahitaji kutathmini Mamlaka ya Utamaduni katika mwanga wa Utume Mkuu .
Tunahitaji kuelewa kwamba kauli Tume ya Mkuu ni unaozidi kuongezeka tafsiri na
matumizi ya Mamlaka ya Utamaduni kwa wakati wetu. Na kwa maana hii , tunahitaji
kutoa baadhi ya kipaumbele kwa Tume ya Mkuu linapokuja suala la matumizi ya kisasa.
Katika 1 Wakorintho sura ya 9 aya 15 kwa njia ya 23, Paulo alisema ya kutoa juu ya haki
yake ya kuolewa na kulipwa kwa kazi yake. Kusikiliza maneno yake huko:
Mimi si kutumika yoyote ya haki hizi ... I kuwa mambo yote kwa watu wote ili kwa
njia zote nipate kuwaokoa baadhi yao. Mimi kufanya yote haya kwa ajili ya Injili ,
ili nipate kushiriki baraka zake. (1 Wakorintho 9:15-23 )
Kwa kumalizia, Mamlaka Utamaduni ni mpango wa kuu wa Mungu kwa ufalme
wake. Lengo lake kuu ni kueneza ufalme wake katika viumbe wote , na na idadi ya
ufalme wake na wananchi waaminifu. Na yeye imeanzisha kuundwa kwa hukumu kama
vile ndoa na kazi kama njia ya kufanikisha lengo hili.
Lakini kuanguka binadamu katika dhambi imefanya lengo hili haiwezekani kwa
sisi kutimiza. Kwa hiyo, Mungu imeanza kuwakomboa wanadamu, ili tuweze kurejesha
dunia na kurejea katika ufalme wake kamilifu. Na njia ya msingi ametoa kwa ajili ya
ukombozi hii na marejesho ni kueneza injili na ufuasishaji , mambo hayo yeye aliagiza
katika Tume ya Mkuu.
Tume ya Mkuu , basi, ni utendanji unaozidi kuongezeka ya Utamaduni Mamlaka
kwa wakati huu wa sasa ambayo hatua za mwisho za ufalme wa Mungu tayari umeanza,
lakini bado kuja kukamilika.
V. HITIMISHO
Katika somo hili , tumeona kwamba Ufalme wa Mungu ni lengo la maadili ya
Kikristo . Tumeona hali ya Utawala wa Mungu , ikiwa ni pamoja umuhimu wake,
sehemu yake na maendeleo yake ; tuna kujadiliwa na uzoefu wetu wa Utawala wa Mungu
, kuangalia wakuu wa mwisho wetu wa aina mbili ; na tumeona mpango kwa ufalme
kama ni inaelezwa wote katika Mamlaka ya Utamaduni na Tume ya Mkuu.
Mafanikio ya ufalme ni lengo la mwisho la Mungu kwa viumbe wake. Na kwa
hiyo , ni lazima kuwa lengo letu kuu , pia. Kwa kweli, kila moja ya mawazo letu ,
maneno na matendo lazima kutumika ujenzi wa ufalme wa Mungu kwa namna fulani.
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Mpaka sasa wao kufanya, Mungu na kuidhinisha anawabariki , ili waweze sawa kuitwa
kimaadili nzuri. Na kadiri kuzuia kutoka lengo la ufalme , Mungu inalaani yao, hivyo
kwamba wao ni sawa aitwaye maovu. Kila sisi kuweka nje ya kufanya maamuzi
kimaadili, sisi lazima akaunti kwa njia maamuzi letu itakuwa athari ufalme wa Mungu.
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