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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 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
Moja ya askari wa upelelezi maarufu katika fasihi ya Kiingereza ni Sherlock
Holmes. Uwongo Sherlock Holmes ilitakiwa kuwa mshauri wajanja sana ambaye
alisaidia polisi kutatua kesi ngumu. Na Holmes ' uzuri katika kutatua kesi alikuwa
alisema kuwa mbili. Kwa upande mmoja, yeye alikuwa na nguvu kubwa ya uchunguzi, ili
aweze kugundua maelezo husika wote sahihi ya kesi. Na kwa upande mwingine , alikuwa
incredibly mantiki, ili aweze kuelewa jinsi mambo haya kuhusiana na uhalifu alikuwa
anajaribu kutatua.
Naam, katika baadhi ya njia, kufanya maamuzi ya Biblia inahitaji kuwa
Wakristo kama Sherlock Holmes. Tuna kutambua maelezo mengi sahihi. Na sisi pia
kuwa kufikiri ni jinsi gani mambo haya yote yanahusiana na maswali kimaadili sisi ni
kujaribu kujibu.
Hili ni somo saba katika mfululizo wetu Kufanya Maamuzi Biblia, na tuna haki
ya ni " ya hali Mtazamo . Uelewa wa Mambo" Lengo letu katika somo hili ni kutambua
sehemu kubwa ya hali ya kimaadili sisi kukutana katika dunia ya kisasa, na kueleza jinsi
kila huzaa sehemu ya juu ya maamuzi ya kimaadili ni lazima kufanya.
Katika masomo haya, mtindo wetu kwa ajili ya kufanya maamuzi ya Biblia
imekuwa kwamba hukumu ya kimaadili inahusisha matumizi ya neno la Mungu na hali
na mtu. Hii mtazamo juu ya maadili ina aliwakumbusha sisi kwamba kuna mitazamo kuu
tatu kuchukuliwa juu ya kila jambo la kimaadili : kuzingatia neno la Mungu , ambayo sisi
kuitwa mtazamo unaozidi kuongezeka ; lengo la mtu , ambayo sisi kuitwa mtazamo
kuwepo kwake ; na kuzingatia hali hiyo, ambayo sisi kuitwa mtazamo hali. Kwa baadhi
ya masomo sasa , tumekuwa kuzingatia juu ya masuala mbalimbali ya mtazamo hali, na
sisi kuangalia zaidi katika hili mwelekeo wa maadili ya Kikristo katika somo hili pia.
Itakumbukwa kwamba katika masomo ya mwanzoni sisi kutambuliwa mambo ya
msingi zaidi ya hali yetu ya kimaadili kama ukweli. Mambo haya ni pamoja na kila kitu
kilichopo. Mbali na hayo , sisi kutambuliwa aina mbili maalum ya ukweli kwamba ni
muhimu hasa katika maadili. Kwanza, sisi alizungumza ya malengo yetu , ambayo ni
matokeo yaliyokusudiwa au uwezo wa mawazo yetu, maneno , na matendo. Na pili , sisi
aliyesema juu ya njia , ambayo ni njia sisi kufikia malengo yetu .
Katika somo hili, tutaangalia kwa undani zaidi katika jamii mpana wa ukweli kwa
ujumla. Hasa, sisi kuchunguza umuhimu wa kuzingatia ukweli juu ya Mungu, dunia
karibu nasi, na binadamu wakati sisi kufanya maamuzi ya kimaadili.
Somo letu kugawanya katika sehemu tatu. Tutaanza kwa kutambua ukweli wa
Mungu mwenyewe , mtu ambaye sisi kuishi na hoja na kuwa na uhai wetu . Next, sisi
kuelezea ukweli wa viumbe kwa ujumla, kuangalia ulimwengu mbalimbali za asili. Na
hatimaye, sisi kuzingatia ubinadamu kama sehemu muhimu ya hali ya maadili yetu. Hebu
kugeuka kwanza kutolewa kwa Mungu kama kweli kwanza kabisa katika hali ya maadili
yetu.
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II. MUNGU
Sisi kusema ya Mungu kama kweli mwisho katika hali yetu kwa sababu yeye ni
mmoja ambaye huwapa kuwepo na maana ya kila ukweli nyingine . Ukweli mwingine
kuwepo tu kwa sababu Mungu imeunda yao na inaendelea kuendeleza yao. Nao maana tu
kwa sababu Mungu kwa mamlaka inateua maana yao ndani ya viumbe wake. Na hii ina
maana kwamba ni lazima daima kutafsiri kila ukweli katika mwanga wa kuwepo kwa
Mungu na tabia. Hivyo, wakati sisi kuacha kufikiria umuhimu wa maadili ya ukweli , ni
muhimu kuanza na Mungu.
Mjadala wetu wa Mungu kama kweli mwisho katika maadili ya Kikristo
kuzingatia mambo matatu ya kawaida ya tabia ya Mungu : mamlaka yake, ambayo ni
pamoja na haki yake ya kutawala juu ya viumbe wote ; ya utawala wake, ambayo ni
uwezo wake na utawala juu ya viumbe wote , na uwepo wake , kuwepo kwake na
udhihirisho ndani ya viumbe . Tutaanza kwa kuangalia mamlaka ya Mungu, au haki ya
kutawala , juu ya viumbe wote .
Mamlaka
Kutoka bima ya bima maandiko kufanya ni wazi kwamba Mungu ana mamlaka
nalo, na haki ya kutawala , juu ya viumbe vyote. Haki hii kutawala inatokana na ukweli
kwamba Mungu ni muumba na mpaji wa viumbe vyote. Hakuna mabaki ya viumbe ya
kuwa Mungu hana kuleta kuwepo, au kwamba hautegemei juu yake kwa kuwepo kwake
kuendelea. Mamlaka ya Mungu kama Muumba ana angalau tatu sifa ya msingi kwamba
tunapaswa kukumbuka daima katika maadili ya Kikristo . Kwanza, mamlaka yake ni
kabisa. Pili, ni ya kipekee. Na tatu, ni kamilifu. Hebu tuangalie kwa karibu katika
mawazo haya, kwa kuanzia na asili kamili ya mamlaka ya Mungu kama Muumba.
Kamili
Mamlaka ya Mungu ni kamili kwa maana ya kwamba Mungu ana kamili na jumla
uukuu juu ya kile imeunda. Kitabu mara nyingi unaeleza mamlaka kamili wa Mungu kwa
kulinganisha na mamlaka kwamba mfinyanzi ina zaidi ya udongo wake. Tunaona motif
hii katika maeneo kama vile Isaya sura ya 29 mstari wa 16, Isaya sura ya 45 mstari wa 9 ,
aya Yeremia sura ya 18 1 hadi 10 , na Warumi sura ya 9 mstari wa 18 kupitia 24.
Kusikiliza kwa njia ya Paulo alizungumzia mamlaka ya Mungu katika Warumi sura ya 9
aya ya 20 na 21 :
Je, nini ni sumu kumwambia ambao walianzisha yake, "Kwa nini umenitengeneza
namna hii ? " Je, si mfinyanzi wana haki ya kufanya nje ya donge moja ya udongo
baadhi ufinyanzi kwa ajili ya vyeo na baadhi kwa ajili ya matumizi ya kawaida?
(Warumi 9:20-21 )
Maswali ya Paulo kejeli kutufundisha kwamba kwa sababu Mungu ni Muumba wa wote ,
ana uukuu na haki ya kufanya chochote anachotaka na kile inajenga.
Na nini ni ya kweli ya mamlaka kamili wa Mungu juu ya watu Binafsi ni kweli pia
ya mamlaka yake juu ya mapumziko ya viumbe. Mungu inaweza kufanya lolote
amtakaye kwa kila kitu amefanya. Yeye ana uukuu na haki ya kutenda juu yake kama
anaona inafaa , kuhitaji yake chochote yeye anataka , na hakimu ni kulingana na viwango
vya yake mwenyewe.
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Hivyo, wakati Mungu inaonyesha hukumu zake za kimaadili, ni kweli na kamwe chini ya
uchunguzi . Kwa ujumla, Wakristo kwa kawaida kukubali wazo kwamba Mungu ana haki
ya amri yao , na kuamua hukumu zao kimaadili. Lakini wote pia mara nyingi , sisi
kukataa kukubali hukumu ya kimaadili Mungu isipokuwa wao ni kuthibitishwa na
kiwango fulani mengine, na sisi kuangalia kwa visingizio kwa ajili ya kuepuka
kuwasilisha kwa aliyo wazi. Lakini kama sisi tumeona, mamlaka ya Mungu katika
maadili ni kabisa. Hukumu zake za kimaadili, mtazamo wake juu ya mema na mabaya ,
lazima kukubalika kama kweli tu kwa sababu yeye amesema hivyo.
Kipekee
Pili, badala ya kuwa na mamlaka kamili , Mungu pia ina mamlaka ya kipekee juu
ya kila kitu yeye imeunda.
Tunaposema kuwa mamlaka ya Mungu kama Muumba ni ya kipekee, tuna maana
kwamba Mungu tu ana mamlaka kamili . Mamlaka kamili ni tu kwa Muumba, na Mungu
ni Muumba tu . Kwa hiyo, Mungu peke yake ana mamlaka hii ya mwisho. Mamlaka
nyingine zipo, kama vile roho , malaika, na watawala wa dunia. Na hata watu Binafsi
binafsi na kipimo cha mamlaka juu ya maisha yao wenyewe. Lakini aina hizi zote za
mamlaka ni kutumwa na Mungu, ili mamlaka ya Mungu ni daima bora kwa mamlaka
kiumbe . Na matokeo yake, kila mamlaka mdogo inaweza overruled na mamlaka zaidi ya
Muumba. Hii ina maana kwamba hukumu ya Mungu ya maadili ni zaidi ya maswali
halali. Na ni kwa nini Biblia inasisitiza kuwa maamuzi yetu ya kimaadili kufanywa katika
kuwasilisha mwisho kwa Mungu .
Kamilifu
Tatu, pamoja na kuwa na mamlaka kamili na ya kipekee, Mungu pia ana mamlaka
kamilifu juu ya ulimwengu.
Tunaposema kuwa mamlaka ya Mungu ni kamilifu, sisi maana kwamba hadi juu ya
kila kitu yeye imeunda, katika kila undani. Na kuna maana angalau mbili muhimu ya
ukweli huu. Kwanza, viumbe wote ni chini ya mamlaka ya Mungu. Kwa maneno
mengine, licha ya ukweli kwamba mwanadamu mara nyingi waasi dhidi ya Mungu na
kukataa kuwasilisha amri zake, hukumu yake ya kimaadili kuomba kwao . Hakuna jambo
ambapo sisi kuishi au sisi ni nani, na bila kujali utamaduni wetu au dini , wanadamu wote
ni kuwajibika kwa Mungu . Na pili , kwa sababu Mungu aliumba vitu vyote , hakuna hata
kipengele kimojawapo mmoja wa viumbe kuwa ni kimaadili neutral. Yeye aliumba kila
kitu kwa kusudi, na kwa ajili yake tabia ya maadili. Kila kitu katika viumbe kazi ama
kama Mungu anataka , na hiyo ni nzuri , au ni nje ya mkataba na mapenzi yake , na hiyo
ni mabaya . Viumbe vyote , chini kwa undani yake ya mwisho, ni chini yake. Hivyo,
kama sisi kutafuta kumtumikia Mungu, sisi lazima daima kufikiria na kuwasilisha kwa
mamlaka yake .
Baada ya Kugundua mamlaka ya Mungu, sisi wanapaswa kurejea mawazo yetu na
ukweli pili kuhusu Mungu: utawala wake juu ya viumbe wote , utawala wake nguvu ya
kila kitu kilichopo.
Kudhibiti
Kutoka mwanzo, tunahitaji kutambua kwamba matawi mbalimbali ya Kanisa la
Kikristo kuelewa uongozi wa Mungu juu ya viumbe wake kwa njia tofauti. Lakini
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wakristo kukubaliana kwa kiasi kikubwa , kwa sababu Maandiko ni wazi sana juu ya
mambo fulani ya uongozi wa Mungu .
Sisi kikomo mjadala wetu mbili masuala ya msingi kuhusiana na udhibiti wa
Mungu juu ya uumbaji . Kwanza, sisi kusema tabia ya uukuu wa uongozi wa Mungu . Na
pili, sisi itaonyesha tabia ya maadili ya utawala wake. Fikiria kwanza asili ya mamlaka ya
uongozi wa Mungu juu ya viumbe.

Ukuu
Kwa karne nyingi, Wakristo mara kwa mara anashikilia kudhibiti ukuu Mungu juu
ya uumbaji . Bila shaka, wanateolojia na madhehebu kuwa tofauti juu ya baadhi ya
mambo. Lakini tukizungumza kwa upana , Wakristo daima anashikilia mafundisho ya
kibiblia kwamba Mungu ana uwezo ukomo na haki ukomo kudhibiti kiumbe kwa
vyovyote vile yeye anaona inafaa. Aidha, kwa sababu yeye ni nzuri na wajibu wa mfalme
juu ya viumbe wake, anatumia uwezo wake na haki kwa ajili ya faida ya ufalme wake.
Kwa bahati mbaya, katika njia mbalimbali, Wakristo na wasio Wakristo wakati
mwingine alisema kuwa udhibiti ukuu Mungu juu ya viumbe wake ni kinyume na wazo
la uwajibikaji wa binadamu maadili. Wao sahihi kuamini kuwa mawazo haya wote
wanaweza kuwa kweli. Aidha Mungu ni ukuu, au sisi ni kuwajibika - lakini si wote.
Katika miaka ya karibuni , hali hii imekuwa walionyesha katika harakati inayojulikana
kama theism wazi . Open theism kuwafundisha kwamba ili kwa Mungu kushikilia
binadamu kuwajibika kwa maamuzi maadili yetu na tabia, binadamu lazima kuwa na
udhibiti wa mwisho juu ya maisha yetu. Ni anasisitiza kwamba kama Mungu ana ukuu
udhibiti wa ulimwengu, kisha yeye hana haki ya kushikilia sisi kuwajibika kwa ajili ya
nini cha kufanya.
Kwa hiyo, ili kulinda wajibu wa kimaadili wa binadamu, theism wazi inafundisha
kuwa Mungu ama mdogo uukuu wake kwa hiari , au ni kwa asili yake sana hawawezi
kudhibiti viumbe vyote. Inahitimisha kwamba Mungu hajui nini kitatokea, kwamba ana
tu ushawishi mdogo juu ya mambo kutokea katika viumbe, na kwamba yeye ni mara
nyingi kuchanganyikiwa kwa njia historia ya kuwa mamlaka. Kwa kifupi, theism wazi
anakanusha kudhibiti ukuu Mungu ili kuthibitisha uwajibikaji wa binadamu .
Sasa , kihistoria, Teolojia ya Kikristo imetoa daima kufundishwa kuwa udhibiti
wa Mungu ukuu ni kabisa sambamba na wajibu wa binadamu. Kwa kweli, badala ya
kuona uongozi wa Mungu kama precluding wajibu wa mwanadamu teolojia ya Kikristo
amefuata maandiko na kusisitiza kwamba binadamu ni wajibu wa kimaadili Mungu just
kwa sababu Mungu ana ukuu udhibiti wa viumbe. Hebu kinafafanua nini sisi maana.
Upande mmoja, maneno mengi ya Biblia kufundisha kwamba Mungu ana
mpango grundlig kwa ajili ya viumbe wake, na kwamba yeye udhibiti wa uumbaji ili
kutekeleza mpango huu. Kwa mfano, Biblia wakati mwingine anaongea juu ya kusudi
lake mwaminifu, kama katika Waebrania sura ya 6 mstari wa 17 , au ya uchaguzi na
mipango akafanya mbele ya msingi wa dunia , kama katika Mathayo sura ya 13 mstari
wa 35 na Waefeso sura ya 1 mstari wa 4. Wakati mwingine , lina maana ya mpango
ambao yeye udhibiti wa viumbe vyote, kama ilivyo katika Warumi sura ya 8 aya ya 28.
Hata inazungumzia uteuzi wake wa watu Binafsi na matukio, kama vile katika Sura ya 4
mstari wa 28 na Warumi sura ya 8 mstari wa 29.
Kwa sasa, Wakristo wenye ujuzi kudhibiti Mungu wa ulimwengu na
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zinazohusiana kwa njia mbalimbali na mambo kama maarifa yake, mapenzi yake kazi na
watazamaji , na amri yake mazuri na permissive . Lakini katika uchambuzi wa mwisho,
Ukristo wa kihistoria daima alisema kwamba kwa sababu Mungu ni Muumba , hawezi na
hana zoezi ukuu udhibiti wa viumbe wake.
Kwa upande mwingine, badala ya kuona uongozi wa Mungu ukuu kama namna
fulani kinyume na wajibu wa kimaadili , Ukristo ameona uongozi wa Mungu ukuu kama
msingi kwa ajili ya wajibu kimaadili. Kusikiliza kwa njia Paulo alisema uhusiano kati ya
kudhibiti ukuu na wajibu wetu katika Wafilipi sura ya 2 mistari 12 na 13 Mungu:
Kazi nje ya wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka, kwa maana ni
Mungu ambaye anatenda kazi ndani yenu , kutaka kwenu na kutenda kulingana
na kusudi lake jema . (Wafilipi 2:12-13)
Taarifa hapa kwamba Wakristo wa Filipi walipaswa kuishi kimaadili na heshima kwa
sababu Mungu alikuwa akifanya kazi katika maisha yao , kusababisha athari yao kwa
mapenzi na kutenda kulingana na mpango wake ukuu. Kwa njia hii, utawala wake uukuu
wa maisha yao ilikuwa msingi wa wajibu wao kimaadili. Badala ya kuona uukuu wa
Mungu na uwajibikaji wa binadamu kama pande kipekee Paulo, kuelewa ukuu wa
Mungu kuwa msingi kwa ajili ya uwajibikaji wa binadamu .
Sasa kwa kuwa tuna amesema juu ya tabia ya uukuu wa uongozi wa Mungu juu
ya viumbe , tuko tayari kusema juu ya tabia ya maadili ya kudhibiti kuangalia yake katika
njia za Mungu ina iliyoundwa kuundwa kwa kuwa na mazingira mazuri ya maadili.
Maadili
Kanuni moja muhimu sana katika maadili ya Kikristo ni kwamba Mungu hana
nguvu binadamu katika hali ya maadili ambapo hakuna kutoroka. Maandiko
yanafundisha sisi kwamba hakuna jambo jinsi tata dilemmas maadili kuonekana, Mungu
hutoa njia na nafasi ya kuepuka dhambi. Kanuni hii ya jumla ya ni kuweka nje katika 1
Wakorintho sura ya 10 mstari wa 13, ambapo Paulo aliandika maneno haya:
Jaribu halikuwapata ninyi, isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu . Na Mungu ni
mwaminifu, naye si basi wewe kujaribiwa zaidi ya kile unaweza kubeba. Lakini
wakati wewe ni kujaribiwa , naye pia kutoa njia ya kujinasua ili uweze kusimama
chini yake. ( 1 Wakorintho 10:13)
Katika mazingira yake ya awali, aya hii inajulikana majaribu kufanya ibada ya sanamu
kwamba kanisa la Korintho alikuwa wanaendelea na . Lakini kanuni ya jumla ni kweli
pia : Mungu hairuhusu sisi kuwa mbele na hali ambayo chaguzi zetu zote ni dhambi.
Yeye daima inachochea hali katika namna ambayo tuna njia ya nje, ufumbuzi kuwa ni
sifa na si dhambi.
Bila shaka, wakati mwingine njia hii ya kutoroka siyo rahisi dhahiri. Wengi wetu
tunajua kutokana na uzoefu kwamba baadhi dilemmas maadili ni vigumu sana kutatua.
Na kuchukua faida ya njia ya nje , tupate kwanza kuwa na mabadiliko ya wenyewe kwa
kiwango kikubwa. Lakini tunaweza kuwa na uhakika kwamba nafasi kwa aina hizi za
mabadiliko daima huko.
Hii ni nini maana sisi wakati sisi kusema kwamba uongozi wa Mungu ni maadili.
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Maagizo viumbe ili kwamba hali ya maisha yetu kamwe udukuu uchaguzi wetu
unethical. Anatawala ulimwengu mzima ili kwamba kuna daima ni njia ya kuepuka
majaribu ya dhambi.
Baada ya kuijadili mamlaka ya Mungu na kudhibiti kama ukweli ya msingi katika
hali yetu, sisi ni tayari kurejea kwa kipengele tatu ya tabia ya Mungu : uwepo wake kati
yetu kama yeye inahusisha mwenyewe katika dunia .
Uwepo
Mjadala wetu wa uwepo wa Mungu ndani ya viumbe kugawanya katika sehemu
tatu . Kwanza, sisi kusema ya Mungu kama mfalme agano. Pili, sisi kusema yeye kama
Bwana aliyefanyika mwili. Tatu, tutazungumza yake kama huduma ya Roho wake. Hebu
hoja kwanza na jukumu Mungu kama agano mfalme juu ya viumbe, na hasa juu ya
ubinadamu.
Mfalme wa Agano
Mungu imekuwa sasa na ubinadamu kama mfalme zetu, agano tangu yeye
kuundwa Adamu na Hawa. Kama tulivyoona katika somo la kabla, wazazi wetu wa
kwanza walikuwa umba kama mfano Mungu, wafalme wake kibaraka ambao kazi yao ni
kueneza ufalme wa Mungu katika dunia. Na Mungu alikuwa dhahiri sasa kubariki nao
wakati wao walikuwa waaminifu , na kuwalaani wakati wao kufanya dhambi.
Pamoja na kuanguka kwa mwanadamu katika dhambi, Mungu tena kutembea na Adamu
na Hata katika baridi ya bustani . Hata hivyo, Mungu hakuwaacha viumbe wake ; alikaa
sasa na wanadamu kama mfalme zetu, agano .
Bila shaka, Mungu daima imekuwa invisibly kila mahali . Lakini yeye pia
alionekana katika maonyesho wengi inayoonekana , kama vile nguzo la moto na wingu
kwamba sisi kusoma kuhusu katika Kutoka sura ya 13. Mbali na hayo , alifanya uwepo
wake inayojulikana kwa miujiza , kama vile zimefunguliwa ya Bahari ya Shamu katika
Kutoka sura ya 14. Pia alikuwepo katika njia maalum na watu Binafsi fulani, kama vile
Eliya ambaye aitwaye moto ushuke kutoka mbinguni katika 2 Wafalme sura ya 1. Mungu
alikuwa mara nyingi sasa kama mfalme agano la Israeli , sadaka ya ulinzi na baraka kwa
watu Binafsi wake, na laana na kuharibu adui zao. Na Mungu bado ni mfalme wetu leo ,
kama vile Yesu alivyotufunza katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 34 na 35 .
Mbele na sisi Mungu kama mfalme zetu, agano ina maana kwamba yeye ni hapa
kutekeleza hukumu zake juu ya dunia yote na wakazi wake. Kama Waebrania sura ya 4
mstari wa 13 anavyosema:
Hakuna katika viumbe vyote kilichofichika mbele ya Mungu. Kila kitu ni wazi na
kuweka wazi mbele ya macho yake ambaye ni lazima kutoa akaunti. (Waebrania
4:13)
Mungu anaona kila kitu kwa sababu Mungu ni sasa kila mahali. Na yeye majaji sisi juu
ya msingi ya kile anaona. Unaweza kukumbuka kwamba katika masomo ya mwanzoni
tuna defined maadili ya Kikristo kama :
Theology , kutazamwa kama njia ya kuamua ambayo watu Binafsi binadamu ,
matendo na mitazamo kupokea baraka za Mungu na ambayo hawana.
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Maamuzi yetu ya kimaadili lazima daima akaunti kwa ajili ya uwepo na sisi Mungu kama
hakimu, sasa na katika siku zijazo. Kwa hiyo, uwepo wake na sisi kama kifalme hakimu
ni daima ukweli muhimu kufikiria kama sisi kufanya maamuzi ya kimaadili. Hatuwezi
kuishi mbali na Mungu , sisi kuishi katika uwepo wake chini ya hukumu yake na baraka .
Na jukumu Mungu kama agano mfalme katika akili , tuko tayari kurejea kwa
uwepo wa Mungu na sisi kama Bwana aliyejifanya katika mtu wa Yesu Kristo.
Bwana mwenye Mwili
Wakati Yesu alizaliwa mjini Bethlehemu Mary , Mungu alikuwa pamoja nasi
katika njia mpya. Pengine tofauti ya wazi zaidi ni kwamba alikuwa kimwili sasa na
kutembea kwa uukuu miongoni mwa jamii kama mmoja wetu. Ingawa tunaweza orodha
wengi, wengi matokeo maadili ya mwili wake, sisi kikomo mjadala wetu na masuala ya
nne .
Kwanza, Waebrania sura ya 2 mstari wa 17 kuwafundisha kwamba msamaha wa
matokeo ya dhambi kutoka asili ya Yesu binadamu na uwepo wa kimwili duniani, hasa
kwa njia ya kifo chake msalabani . Na msamaha huu hufanya hivyo inawezekana kwa
Mungu kutubariki kwa matendo yetu mema.
Pili , ilikuwa ni njia ya maisha yake hapa duniani binadamu kwamba Yesu alipata
firsthand ukuuma kwa sisi katikati ya majaribu sisi uso. Kusikiliza maneno ya Waebrania
sura ya 2 mstari wa 18 :
Kwa sababu yeye mwenyewe kuteswa alipokuwa kujaribiwa, anaweza kuwasaidia
wale ambao ni kujaribiwa . (Waebrania 2:18 )
By upatanishi mbele ya Baba mbinguni, Yesu kuhakikisha kwamba matendo yetu ni
kuhukumiwa rehema , si kwa ukali. Na yeye motisha Baba kupanua neema yake kwetu
sisi, kuimarisha sisi kukataa dhambi , na kutumia msamaha kwa sisi juu ya msingi ya kila
siku.
Tatu, mbele ya kidunia Yesu na sisi hutoa sisi na muundo mkuu wa haki kwa
maisha ya binadamu wote . Kitabu kumbukumbu maelezo mengi katika maisha ya Kristo
, na kila mmoja wao inatoa kwa sisi picha ya tabia kikamilifu kimaadili , mawazo, hisia,
na hukumu. Na Mungu ni sasa kufanana na mfano wa Kristo, si tu kutoa mfano wa
kuigwa kwa sisi kwa kuiga, lakini pia kuwawezesha sisi kuwa kama yeye .
Na nne, ushindi wetu wa kimaadili ni kuhakikisha kwa kuwapo kwa Yesu .
Huduma ya Yesu hapa duniani alianza marejesho kamili ya ufalme wa Mungu. By
kuwashinda maadui zake na sisi juu ya msalaba, Yesu kutuwezesha kuwepo katika vita
kimaadili, na yeye kuhakikisha ushindi wetu wa mwisho.
Hatuwezi kuwa katika uwepo wa binadamu Kristo hapa duniani hivi sasa.
Lakini uwepo wake wa zamani katika nchi ilikuwa muhimu kwa ajili ya kuonyesha
kimaadili , na hata kwa ajili ya kufanya kimaadili iwezekanavyo. Na uwepo wake
kuendelea kimwili mbinguni ni sehemu muhimu ya unaoendelea msimamo wetu
kimaadili mbele ya Mungu.
Sasa kwa kuwa tuna amesema juu ya Mungu kama mfalme zetu, agano na
Bwana mwili, tunapaswa kurejea kwa uwepo wa Mungu kama humhudumia yetu roho,
ambao ni mbele ya moja kwa moja ya Mungu kwamba sisi kawaida kukutana katika
ulimwengu wa sasa .

Kufanya maamuzi Ya Kibiblia, Somo La Saba
Mtazamo wa Kihali: Kuelewa Uhakika

-9-

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

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

Roho Mwenye Kuhudumu
Wakati Yesu kupaa mbinguni yeye iliyomiminwa Roho yake juu ya kanisa . Roho
Mtakatifu mawaziri nasi kwa njia mbalimbali, lakini sisi kikomo wenyewe wawili wa
wizara yake ya msingi kati yetu. Kwanza, Roho Mtakatifu huishi waamini binafsi ,
kuwezesha na kuwahamasisha sisi kufanya maamuzi ya kimaadili.
Katika Warumi sura ya 8 mstari wa 9 na 10 , mtume Paulo aliandika maneno haya
kuhusu kupokea uwepo wa Roho Mtakatifu:
Wewe ... ni kudhibitiwa si kwa dhambi ya asili lakini kwa njia ya Roho , ikiwa
Roho wa Mungu anaishi ndani yenu. Na kama mtu hana Roho wa Kristo, yeye
hana mali ya Kristo. Lakini kama Kristo yumo ndani yenu , mwili wako umekufa
kwa sababu ya dhambi, bado roho yako ni hai kwa sababu ya haki. (Warumi 8:910 )
Paulo alisema Roho Mtakatifu anafanya mambo mawili kwamba ni kati ya maadili ya
Kikristo . Kwanza , anatupa maisha ya kiroho. Na pili, yeye udhibiti wa kwetu. Hebu
fikiria kila ya mawazo haya kwa undani zaidi.
Kwa sababu ya kuanguka ya binadamu katika dhambi , wanadamu wote ni
kuzaliwa katika hali ya kifo cha kiroho . Hii inafanya sisi kimaadili impotent ; hatuna
uwezo wa kufanya chochote ambacho Mungu hatimaye anaona kuwa nzuri. Lakini
wakati Roho Mtakatifu anatupa maisha mapya, yeye pia inatupa uwezo wa kimaadili,
hivyo kwamba tunaweza kufanya matendo mema. Na hii ina maana kwamba tunaweza na
lazima kutegemea Roho Mtakatifu kutusaidia kukataa dhambi.
Lakini Roho Mtakatifu mabadiliko mioyo na akili zetu ili sisi kumpenda Mungu
na hamu ya baraka zake. Kwa kifupi, yeye inatupa hamu ya kuishi kimaadili. Na alama ,
tuna wajibu wa kimaadili kuwasilisha kwa utawala wake juu ya maisha yetu, na
kujiingiza tamaa zetu maisha ya utauwa katika nafasi ya tamaa yetu ya dhambi.
Licha ya kukaa katika sisi , Roho Mtakatifu pia mawaziri na karama waumini na
uwezo isiyo ya kawaida na kufanya kazi ya huduma kwa kanisa . Roho Mtakatifu ana
vipawa waumini kwa njia mbalimbali katika historia. Ingawa Roho makao ya waumini
wote hata katika Agano la Kale , akawapa karama ya kiroho tu kwa watu Binafsi binafsi
maalum, kama vile manabii, makuhani na wafalme. Lakini Agano la Kale pia inaonekana
mbele kwa siku wakati Roho itatolewa juu ya yote ya watu Binafsi wa Mungu. Kusikiliza
maneno ya Petro katika Matendo sura ya 2 mistari ya 16 kupitia 17:
Hii ni yale yaliyosemwa na nabii Yoeli: "Katika siku za mwisho , asema Mungu,
nitawamwagia roho yangu juu ya watu Binafsi wote wana wenu na binti zenu
watatabiri, vijana wenu wataona maono, wazee wenu wataota ndoto. . "(Matendo
2:16-17 )
Joel alikuwa ametabiri ya wakati Roho Mtakatifu ambayo itatolewa juu ya waumini
wote, kupanua karama ya kiroho kwa kila mtu yeye makao ya . Na Peter kufundishwa
kwamba hii ikawa siku ya Pentekoste . Kutoka siku hiyo mbele , kila muumini katika
kanisa imekuwa vipawa kiroho.
Kutokana na vifungu kama vile 1 Wakorintho sura ya 12, Warumi sura ya 12 na
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Waefeso sura ya 4, kama vile kutoka historia ya kanisa , tunajua kwamba baadhi ya
zawadi ya kiroho ni haki ya kawaida - mambo kama kuwahudumia , kuhubiri, kufundisha
, kuinjilisha, kutia moyo, kuchangia, na utawala . Zawadi zaidi ya kuvutia, kama vile
maono , miujiza na lugha ni chini ya kawaida. Lakini bila ya kujali ambayo vipawa vya
kiroho tuna , hatua tunataka kufanya ni hii : Roho Mtakatifu humpa zawadi ili kujenga
kanisa. Kwa hiyo, kila zawadi sisi wamiliki , wajibu wetu wa kimaadili ni kwa matumizi
yao kwa manufaa ya watu Binafsi wa Mungu. Kusikiliza mafundisho ya Paulo juu ya
jambo hili katika 1 Wakorintho sura ya mistari 12 7 na 11:
Kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho ni kutolewa kwa ajili ya manufaa ... [
zawadi ] haya yote ni kazi za Roho huo, na yeye huwapa ya kila mmoja, kama vile
yeye ndiye huamua . (1 Wakorintho 12:07 , 11)
Moja ya wazi maana maadili ya kuishi katika uwepo wa Roho Mtakatifu ni kwamba sisi
ni wajibu wa kutambua na kutumia vipawa kwamba Mungu ametupa.
Baadhi ya mambo zaidi ya msingi kwamba sisi lazima kuzingatia katika hali
yoyote ya kimaadili zinazohusiana na Mungu mwenyewe : kabisa , kipekee , mamlaka
yake kamili ; ya utawala wake ukuu na maadili juu ya uumbaji; na uwepo wake na sisi
kama mfalme agano, Bwana mwili, na huduma Roho . Wakati sisi ardhi wenyewe katika
ufahamu sahihi wa Mungu ni nani, sisi ni bora zaidi tayari kufanya maamuzi ambayo
kumpendeza, na kuleta baraka yake kwetu.
Baada ya kutambua ukweli kuhusiana na Mungu mwenyewe , tuko tayari
kurejea kwa ukweli kwamba kufanya juu ya kuundwa kwa kwa ujumla, ikiwa ni pamoja
na kimwili yake na mambo yake ya kiroho.
III. UUMBAJI
Kijadi theolojia utaratibu amesema juu ya kila kitu kilichopo kama kimsingi
wanaoishi katika moja ya ulimwengu wa tatu za msingi ina . Kwanza, kuna ulimwengu
wa isiyo ya kawaida, kwamba ulimwengu ambao ni juu ya asili. Ingawa sisi mara nyingi
kutumia muda kwa kutaja kitu ambacho si sehemu ya dunia yetu ya asili, ina matumizi
zaidi ya kiufundi katika teolojia utaratibu. Hasa , lina maana ya Mungu na matendo yake ,
kwa kuwa Mungu mwenyewe tu ni kweli ya juu, na nguvu zaidi na mamlaka zaidi kuliko
ulimwengu wa kawaida.
Pili, kuna ni ulimwengu wa asili . Hii ni dunia Mungu aliumba katika Mwanzo
sura ya 1, dunia ambayo sisi kuishi na kazi. Na bila shaka, ni upande wa kuundwa kwa
kuwa ni maarufu sana kwa binadamu.
Na tatu, kuna ulimwengu wa Kabla Ya Asili , kwamba ulimwengu ambao ni zaidi
ya asili. Ni si juu ya asili kwa njia ambayo Mungu, lakini ni badala ya kando ya asili
kama kipengele tofauti ya viumbe. Hii ni ulimwengu wenyeji na roho asiyeonekana kama
vile malaika na mapepo.
Sambamba na ufahamu huu wa jadi, mjadala wetu wa ukweli wa kuundwa kwa
kugawanya katika sehemu mbili. Kwanza, sisi tutaangalia mambo Kabla Ya Asili wa
viumbe , kwa kuzingatia jinsi ulimwengu wa kiroho wenyeji na malaika na mapepo ,
inahusiana na maadili ya Kikristo . Na pili, sisi kushughulikia ulimwengu wa asili na
uhusiano wake na maadili. Hebu tuanze na Kabla Ya Asili , masuala usioonekana wa
viumbe.
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Kabla Ya Asili
Kwa bahati mbaya, Wakristo wa kisasa , hasa katika tamaduni za magharibi ,
mara nyingi makini kidogo na malaika asiyeonekana na mapepo inayozunguka na
kushirikiana na sisi . Na hii haipaswi kuwa inashangaza. Baada ya yote, uzoefu wetu
binadamu ni kawaida mdogo kwa dunia ya asili. Sisi daima kuingiliana na watu Binafsi
wengine ikiwa ni pamoja na mazingira yetu ya kimwili, na sisi kwa kawaida kujaribu
kueleza wengi wa dunia na matukio ya karibu nasi kama matukio ya asili. Hivyo , sisi
mara chache mahali mkazo sana juu ya dunia Kabla Ya Asili . Lakini ukweli ni kwamba
malaika na mapepo kuwa na athari kubwa juu ya mambo kutokea katika maisha yetu. Na
matokeo yake, dunia Kabla Ya Asili ni muhimu kuzingatia linapokuja suala la kufanya
maamuzi ya kimaadili.
Sisi kuzingatia maeneo Kabla Ya Asili wa viumbe chini ya vichwa viwili tofauti
kuhusiana na maadili ya Kikristo . Kwanza, sisi kuelezea wenyeji wa ulimwengu Kabla
Ya Asili na uhusiano wao na ulimwengu wa kawaida. Na pili, sisi kurejea na mada ya
vita vya kiroho, mapambano cosmic kati ya mema na mabaya ambavyo vinaendelea
karibu nasi. Hebu kugeuka kwanza kwa wenyeji wa ulimwengu Kabla Ya Asili , yaani,
malaika na mapepo.
Wakazi
Sayansi ya kisasa anaongea ya binadamu kama kwa kiasi kikubwa peke yake
katika ulimwengu wa viumbe mantiki. Sisi wote kutambua kwamba tunaishi katika dunia
ndogo circling jua kiasi kidogo katika galaxy kubwa ambayo ni tu sehemu ndogo ya
ulimwengu.
Lakini Maandiko yanafundisha kwamba Mungu pia wakazi ulimwengu pamoja na
idadi kubwa ya watu Binafsi kiroho , unaojulikana kama malaika na mapepo. Wote
malaika na mapepo ni akili, viumbe mantiki ya kuwa na utashi na haiba.
Wakati Mungu alipoumba viumbe hawa , waumini wote walikuwa malaika - safi
na kamili, kumtumikia Mungu katika Utawala wake wa mbinguni . Lakini baadhi ya
malaika hao kwa makusudi waliasi dhidi ya Mungu , akaanguka chini kutoka hali hii heri
katika hukumu . Biblia kawaida anatumia malaika mrefu na kutaja malaika wale wenye
heri kwa sababu alibakia mwaminifu kwa Mungu , na mara nyingi inahusu kuanguka,
malaika waasi kama mapepo. Wote malaika na mapepo kuwa na ushawishi juu ya
mambo mengi ambayo kutokea katika ulimwengu wa kawaida.
Tutaangalia athari za malaika wote na mapepo na katika mazingira yetu ya
maadili. Hebu tuanze na mada ya malaika kabla ya kushughulikia suala la mapepo.
Malaika kutumika kama wajumbe waaminifu wa Mungu na mawakala. Wao kuwasiliana
neno lake kwa binadamu, na wao kiutendaji na ubinadamu kwa niaba ya Mungu . Wakati
mwingine haya ni matukio makubwa. Kwa mfano, katika 2 Wafalme sura ya 19 mstari
wa 35 tunajifunza kwamba malaika wa Bwana aliwaua 185,000 askari wa Asukuu katika
usiku mmoja ili mguu uvamizi wa Yuda Senakeribu . Lakini wakati mwingine malaika
kufanya kazi kwa njia zaidi mundane. Kwa mfano, Zaburi 91 mstari wa 11 na 12,
inafundisha kuwa Malaika pia kazi ya kuzuia wafuasi waaminifu wa Mungu kutoka
stubbing vidole vyao.
Waebrania sura ya 1 mstari wa 14 muhtasari wa kazi muhimu ya malaika na
kuuliza swali hili rhetorical:
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Si malaika wote roho watu Binafsimikao , wakitumwa kuwahudumu wale
watakaourithi wokovu? (Waebrania 1:14)
Na jibu , bila shaka, ni "ndiyo." Lakini ni nini huduma hii kufanya na maamuzi yetu ya
maadili?
Kwa jambo moja, malaika wa Mungu ni daima kufanya kazi ili kuhakikisha
kwamba sisi daima kuwa na nafasi ya kuishi kimaadili. Huduma zao wanapaswa kufanya
sisi na ujasiri zaidi wa matunzo ya Mungu na utoaji . Na imani hii lazima kuhimiza sisi
kufanya maamuzi ya kimaadili hata wakati maamuzi haya kujenga matatizo kwa ajili
yetu.
Zaidi ya hapo, Mungu ni kweli kwa kutumia wokovu wetu ili kufundisha busara
na malaika wake mbinguni. Malaika hakuna haja ya wokovu, na wokovu si inapatikana
kwa mapepo. Matokeo yake, wokovu ni siri yao. Hivyo, kwa kuangalia wokovu wa
Mungu wa binadamu, wao kujifunza zaidi kuhusu utukufu wa Bwana , na ni bora na
uwezo wa kumsifu.
Agano Jipya linaongea juu ya jambo hili katika maeneo mengi, ikiwa ni pamoja
na katika Waefeso sura ya 3 mstari wa 10, ambapo Paulo aliandika maneno haya:
Dhamira [Mungu] ni kwamba sasa , kupitia kanisa, hekima mbalimbali ya Mungu
ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. (Waefeso 3:10)
Kama sisi kutubu dhambi na ni heri na Mungu, malaika kujifunza zaidi juu ya njia ya
Bwana na yatambakisha sifa kubwa zaidi. Kwa hiyo, moja muhimu sababu ya kuzingatia
katika maamuzi yetu ya kimaadili ni njia maamuzi yetu kusababisha malaika na sifa na
heshima ya Mungu.
Kwa uelewa huu wa malaika katika akili, sisi wanapaswa kurejea mawazo yetu
kwa mapepo, na kwa wajibu wao kucheza kama ukweli katika hali yetu.
Kama malaika , mapepo ni uwezo wa kiutendaji na ulimwengu wa asili , ambayo wao
kufanya ili kutudukuu. Katika Agano Jipya , njia ya kawaida zilizotajwa mapepo
kushambulia Wakristo ni kwa kumjaribu yao katika ibada ya sanamu.
Maandiko pia inaonyesha kwamba mapepo unaweza madhara sisi katika njia
nyingine , kama vile. Kwa mfano, katika Ayubu sura ya 1 na 2 , tunaona kwamba Shetani
, mkuu wa pepo , ilikuwa ni ruhusa kwa kuharibu mali ya Ayubu na afya , na kuua
familia yake. Sasa, kama sisi kujifunza katika sura hizi, hii ilikuwa hali isiyo ya kawaida
ambayo Mungu aliruhusu Shetani kuwa na ushawishi sana katika maisha ya Ayubu. Hata
hivyo, inaonyesha aina ya mambo ambayo mapepo wanaweza kufanya katika ulimwengu
wa asili .
Kama tutaona katika sehemu ya pili , shughuli za mapepo kuwa na athari nyingi
kwa ajili ya maisha yetu. Wao mara kwa mara kutujaribu, kujaribu kuongoza sisi mbali
na uchaguzi kimaadili. Na kwa sababu hiyo, ni lazima daima kumbuka kwamba wao ni
ukweli muhimu katika hali yetu.
Sasa, kuna isitoshe maana maadili ili tupate kujifunza kutokana na shughuli za
wenyeji wa ulimwengu Kabla Ya Asili . Lakini kwa madhumuni yetu, sisi kuzingatia vita
vya kiroho kwamba huenda juu ya kati yao, na jinsi unaathiri maisha yetu katika
ulimwengu wa asili .
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Vita vya kiroho
Tangu Shetani na mapumziko ya mapepo waliasi dhidi ya Mungu , wamekuwa
imefungwa katika vita dhidi ya malaika takatifu ya Mungu. Kwa sababu mgogoro huu ni
vita kati ya roho mema na mabaya , yaani malaika na mapepo , sisi mara nyingi kusema
ni kama vita vya kiroho. Vita hii ni zilizotajwa mara nyingi katika maandiko, lakini
akifahamika kifungu ni mafundisho ya Paulo juu ya silaha za Mungu katika Waefeso sura
ya 6 . Kusikiliza maneno ya Paulo kutoka kwa Waefeso sura ya 6 mstari wa 12 :
Kushindana kwetu sisi si juu ya damu na mwili, lakini juu ya falme na mamlaka
juu ya wakuu wa giza hili , juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa
roho. (Waefeso 6:12)
Hapa Paulo zilionyesha kuwa adui zetu ni pamoja na watawala mapepo , mamlaka,
nguvu na vikosi katika dunia Kabla Ya Asili . Vita hii ya kiroho ni mapambano kati ya
majeshi ya mema na majeshi ya uovu. Aidha, ushawishi mkubwa sana kwetu kwa njia ya
kimaadili kama malaika kutusaidia kupata njia ya kutii Mungu na mapepo hutujaribu
dhambi.
Habari njema ni kwamba Yesu vilema uwezo mapepo kwa overtake yetu. Kupitia
kifo chake na ufufuo , yeye tayari alishinda yote ya maadui zake. Paulo alifundisha
ukweli huu katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 15 , kuandika maneno haya ya kutia
moyo :
Baada ya silaha nguvu na mamlaka , [Yesu] alifanya tamasha umma wao ,
akizishangilia na msalaba . (Wakolosai 2:15)
Lakini, hata kama Kristo alishinda vita , mapepo bado yanaendelea katika mapigano
dhidi yetu. Na wataendelea kushambulia sisi mpaka Mungu , hakimu yao siku ya
mwisho. Kwa sababu hii, sisi lazima askari macho, mavazi kwa ajili ya vita katika silaha
zote za Mungu , kutegemea neema ya Bwana kwa nguvu kusimama dhidi ya vikosi
mapepo. Ni lazima kamwe kusahau kwamba vita hii ya kiroho ni ya kweli na nguvu hiki
katika hali yetu ya maadili.
Kwa uelewa huu wa dunia Kabla Ya Asili katika akili, tuko tayari kushughulikia
athari za maadili ya asili , vifaa dunia ambayo sisi kuishi.
Asili
Maelezo ya dunia ya asili ni karibu limitless , hivyo tutakuwa na kuelekeza nguvu
zetu kwenye ulimwengu wa asili kwa ujumla. Kwanza, sisi kusema ya mahali ya dunia ya
asili katika hali yake ya awali wakati wa uumbaji. Pili, tutaangalia njia ambazo kuanguka
binadamu katika dhambi imeathiri ulimwengu wa kawaida. Na tatu, sisi kujadili athari
kwamba ukombozi binadamu kutoka katika dhambi ana kwa ulimwengu wa kawaida.
Hebu tuanze na mada ya viumbe, na kwa nafasi ya kuwa ulimwengu wa asili ina ndani
yake.
Uumbanji
Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1, Musa ilivyoelezwa viumbe wa nzima
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ulimwengu wa asili kwa njia ambayo alisisitiza umuhimu kati ya binadamu juu ya nchi.
Kutoka akaunti yake , tunaweza kuona kwamba binadamu ni sehemu ya asili. Kwa
mujibu wa Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 , Mungu alituumba kwa mavumbi ya ardhi .
Na kwa sababu sisi ni sehemu ya asili, tuna wajibu wa kimaadili kulinda yake.
Musa pia aliweka wazi kwamba binadamu ni mabwana au watawala juu ya asili.
Mungu hakutuumba kuwa ni sawa na mimea na wanyama, lakini kutawala juu yao.
Kusikiliza maneno ya Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28 :
Mungu heri [ ubinadamu ] na akawaambia " Zaeni na kuongezeka kwa idadi ;
kujaza dunia na kuitiisha . Kutawala juu ya samaki wa bahari na ndege wa
angani na juu ya kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya ardhi. " (Mwanzo
1:28)
Tangu mwanzo kabisa, Mungu amewaita binadamu kutawala dunia - kwa kusimamia
kwa njia ili kudumisha maisha na ukuaji, kugeuza dunia katika ufalme kwamba ni fit kwa
ajili yake na kukaa ndani.
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika hali ya awali ya ulimwengu wa asili
wakati wa uumbaji, tuangalie mawazo yetu na kuanguka binadamu katika dhambi, na
hasa kwa athari alikuwa kwenye dunia ya asili.
Kuanguka
Wakati Adamu na Hawa akaanguka katika dhambi, Mungu alijibu kwa laana zote
binadamu na dunia, kuwaingiza yao na rushwa. Hii husababishwa duniani kupinga
uongozi wa ubinadamu kwa njia nyingi. Kwa mfano, ikawa vigumu kwa binadamu
kufanya kazi nchi kwa kufanya hivyo kuzalisha chakula . Tunasoma kuhusu hili katika
Mwanzo sura ya 3 mistari 17 kupitia 19, ambapo Mungu aliweka laana zifuatazo juu ya
Adam :
Ardhi imelaaniwa kwa sababu ya wewe ; kwa uchungu bidii utakuwa kula yake
siku zote za maisha yako . Itakuwa kuzalisha miiba kwa ajili yenu, na wewe kula
mimea ya shamba. By jasho la uso wako utakula chakula. (Mwanzo 3:17-19)
Kama matokeo ya laana hii, dunia ya asili ni walioathirika na dhambi kwa njia
nyingi. Tunaweza kujumlisha hali ya ulimwengu wa asili kwa njia hii : asili ni wote
mpokeaji wa laana Mungu na chombo cha laana ya Mungu. Hiyo ni kusema , asili ni
wote kupotoshwa na dhambi na ni mara nyingi uadui kwetu. Haya ni maelezo muhimu ya
hali yetu ya asili ya kuzingatia katika maadili. Nature ni si kama awali ilikuwa
iliyoundwa na kuwa , ni mara nyingi utata maamuzi yetu kimaadili kwa sababu ni
kupotoshwa na dhambi, na mara nyingi hutumika kama chombo cha Mungu ya nidhamu
kwa ajili yetu.
Wakati huo huo, ulimwengu wa asili haijawahi kabisa kupotoshwa na
Mwanguko. Nchi bado ni mali ya Mungu , na hivyo anafanya kila kitu ndani yake. Bado
anatangaza wema wake , na ukuu, na Mungu bado anatumia kutupatia mambo mengi
mazuri . Kama sisi kusoma katika Zaburi 19 mstari wa 1:
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Mbingu zatangaza utukufu wa Mungu Na anga kutangaza kazi ya mikono yake.
(Zaburi 19:1)
Na kama Paulo aliandika katika 1 Timotheo sura ya 4 mstari wa 4 na 5:
Kila kitu alichokiumba Mungu ni chema, wala hakuna cha kukataliwa kama
kikipokewa kwa shukrani , kwa sababu ni takaswa kwa neno la Mungu na
maombi. (1 Timotheo 4:4-5)
Hali bado ni nzuri. Bado ni uumbaji wa Mungu, na bado ni njia ya Mungu anatumia
kutuhudumia na kutubariki . Hivyo, wakati sisi uso maswali kimaadili, ni lazima daima
kumbuka kwamba wote rushwa na baraka za asili kuendelea kuwa makala muhimu ya
hali yetu.
Baada ya kusema juu ya asili kuhusiana na wote viumbe na kuanguka katika
dhambi, sisi ni tayari kurejea kwa mada ya ukombozi na jukumu la ulimwengu wa asili
ina katika historia ya ukombozi.
Ukombozi
Wakati binadamu akaanguka katika dhambi, ulimwengu wa asili akawa wote
chombo cha laana na mpokeaji wa laana. Lakini katika ukombozi, wote ya madhara hayo
ni kuachwa. Ulimwengu wa asili inakuwa chombo cha ukombozi, kama Mungu anafanya
kazi ndani ulimwengu wa asili kukamilisha ukombozi kwa ajili ya binadamu. Na pia
inakuwa mpokeaji wa ukombozi kama Mungu purges rushwa kutoka kwa ulimwengu wa
asili kwa njia ya ukombozi wa ubinadamu.
Hali kazi kama njia ya ukombozi katika idadi ya njia. Kwa jambo moja, Mungu
anatumia mambo katika ulimwengu wa asili kama zana katika mchakato wa ukombozi.
Matukio katika ulimwengu wa kawaida kushuhudia ukuu wa Mungu . Wao sasa fursa
kwa sisi kumwamini kwa ajili ya wokovu . Na mahali sisi katika hali ambayo
kusababisha ukuaji wa uchumi wetu wa kiroho na ushindi. Kwa upande mwingine ,
wakati mwingine Mungu yanapewa kipaumbele kawaida, utaratibu wa kawaida kwa njia
ya miujiza , mabadiliko ya asili, hivyo kwamba inatoa sisi na ishara na maajabu kujenga
imani yetu . Fikiria Warumi sura ya 8 mstari wa 28 , ambapo Paulo aliandika maneno
haya:
Katika mambo yote Mungu hufanya kazi kwa manufaa ya wale ambao kumpenda,
ambao wameitwa kufuatana na kusudi lake . (Warumi 8:28)
Kwa muda mambo yote , Paul maana kila hali, kila tukio hilo, kila kiumbe, kila kitu , kila
wazo - kila kitu. Na kuwa ni pamoja na kila kitu kilichopo au kinachotokea katika
ulimwengu wa kawaida. Mungu ni kudhibiti yote kwa faida yetu , kuendeleza ukombozi
wetu.
Hivyo, wakati sisi tunakabiliwa na maamuzi ya kimaadili , tunahitaji kuuliza
maswali kama : Je, ni Mungu mafundisho yangu kwa njia ya uzoefu wangu wa dunia ya
asili? Jinsi gani wanaweza mwingiliano yangu na dunia asili kusaidia mimi kuwa zaidi
kama Kristo? Na jinsi gani naweza kutumia ulimwengu wa asili kuleta utukufu kwa
Mungu ?
Zaidi ya hapo, ulimwengu wa asili yenyewe hatimaye kuwa mpokeaji wa
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ukombozi. Mungu kuboresha wote mbinguni na duniani kujenga mbingu mpya na dunia
mpya. Kitabu anataja huu uumbaji mpya katika maeneo mengi , kama vile Isaya sura ya
65 mstari wa 17 , Isaya sura ya 66 mstari wa 22 , 2 Petro sura ya 3 mstari wa 13 na
Ufunuo sura ya 21 mstari wa 1. Vifungu kama hizi zinaonyesha kuwa rushwa ya dunia ya
asili itadumu hadi ukombozi binadamu ni kukamilika katika kurudi kwa Kristo. Katika
hatua hiyo, nchi atapelekwa hatima utukufu kwamba Mungu akakikadiria kwa tangu
mwanzo. Paulo aliandika kuhusu hili katika Warumi sura ya 8 mistari 19 kupitia 21,
ambapo tunaona maneno haya:
Kuundwa kwa kusubiri katika hamu matarajio ya wana wa Mungu kufunuliwa ...
[ T] yeye viumbe vyenyewe navyo vitaokolewa kutoka utumwa wa kuoza na
kuletwa katika uukuu wa utukufu wa watoto wa Mungu. (Warumi 8:19-21 )
Ukweli kwamba Mungu ni ukombozi ulimwengu wa asili inaonyesha kwamba yeye
anaweka thamani kubwa juu yake. Hivyo, kama sisi kufanya maamuzi kimaadili, sisi pia
unahitaji kufikiria jinsi ya uchaguzi wetu itakuwa athari viumbe vya asili . Na hiyo ina
maana kwamba tuna kuuliza maswali kama : Nini athari maamuzi yangu na juu ya dunia
ya asili? Jinsi gani naweza kuongeza na kuboresha utawala binadamu juu ya dunia? Na
jinsi gani ninaweza kuhamasisha dunia fit kwa ajili ya uwepo wa utukufu wa Mungu?
Kila sisi mbinu swali kimaadili , tuna kuchukua akaunti ya njia ya kuwa viumbe
ushawishi mkubwa sana kwetu . Na sisi na kukumbuka jinsi matendo yetu athari viumbe
pia.
Sasa kwa kuwa sisi kutambuliwa ukweli wa msingi yanayohusu Mungu
mwenyewe , kama vile ukweli wa kuundwa kwa kwa ujumla, sisi ni tayari kwa
kuzingatia ukweli kuhusiana na ubinadamu, mnara wa uumbaji wa Mungu.
IV. UBINADAMU
Sisi kushughulikia ukweli kuhusiana na ubinadamu katika njia mbili. Kwanza,
tutaangalia binadamu katika mazingira ya jamii, kuangalia ukweli kuhusiana na jitihada
zetu za kuishi na watu Binafsi wengine. Na pili, tutazungumza ya binadamu kama watu
Binafsi binafsi, kuelekeza nguvu katika jitihada zetu za kuishi na sisi wenyewe. Hebu
kugeuka mawazo yetu katika hatua hii kwa jamii ya binadamu kama kipengele muhimu
ya hali yetu.
Jamii
Tutaangalia mambo matatu ya jamii ambayo yanahusiana na somo letu la maadili
ya Kikristo . Kwanza, tutaangalia mshikamano kampuni ya jamii ya binadamu, njia
ambayo Mungu maoni wanadamu kama kundi umoja. Pili, sisi kuongea kwa ufupi ya
kawaida ya uzoefu wetu wa kibinadamu. Na tatu, sisi kutaja jamii ya binadamu . Hebu
tuangalie kwanza katika mshikamano wa jamii ya kibinadamu kama sisi kusimama mbele
ya Mungu .
Mshikamano
Katika mjadala wetu wa binadamu kampuni mshikamano, tutazungumza ya
mamlaka ya utamaduni kama kazi ya ushirika ambayo ilitolewa kwa binadamu wakati wa
uumbaji. Na sisi kusema Mwanguko kama kushindwa ushirika kwa ajili ya wanadamu
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ambayo ilisababisha katika matokeo ya ushirika. Hatimaye, sisi kuangalia katika
ukombozi kama sheria ya kampuni ya jamii ya kibinadamu. Hebu fikiria kwanza kuhusu
kampuni kazi ya binadamu ndani ya viumbe , yaani mamlaka ya kitamaduni.
Katika somo kabla, sisi alizungumza ya mamlaka ya utamaduni kama amri ya
Mungu kwamba binadamu kupanua ufalme wake hadi mwisho wa nchi kwa njia ya
maendeleo ya utamaduni wa binadamu. Mamlaka hii ilitolewa moja kwa moja kwa
Adamu na Hawa walipoumbwa . Kusikiliza maneno ya Mungu kwa wazazi wetu wa
kwanza katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28 :
Zaeni na kuongezeka kwa idadi ; kujaza dunia na kuitiisha . (Mwanzo 1:28)
Bila shaka, Mungu kamwe lengo Adam kwa baba na Hawa kuzaa watoto kutosha kujaza
dunia nzima kwa watu Binafsi na tamaduni. Badala yake, lengo yao kuwa wa kwanza wa
vizazi vingi ya binadamu. Na yeye nia ya kwamba mwanadamu bila muungano kutimiza
jukumu hili.
Matokeo yake, binadamu wote wana mshikamano na kila mmoja. Hiyo ni
kusema , Mungu kwa ajili ya kazi hii ya kujaza na kuitiisha dunia kwa wanadamu kwa
ujumla, kama umoja wa kampuni chombo. Lakini Mungu si kwa ajili ya kila nyanja ya
mamlaka ya utamaduni na kila mtu. Maagizo ya utamaduni wajibu kwa binadamu kwa
ujumla kuzaliana na kujenga tamaduni. Na wajibu wa mtu binafsi ni tu kufanya sehemu
yake, kwa kushirikiana na wanadamu wote katika kufanikisha kazi hii ya ushirika.
Hii mshikamano kampuni ya wanadamu katika Maagizo ya utamaduni
inatufundisha kitu muhimu sana kuhusu maadili. Ni inatufundisha kwamba tangu
mwanzo sana , Mungu ana nia ya binadamu kuchukua watu Binafsi wengine katika
akaunti wakati sisi kufanya maamuzi ya mtu binafsi. Tuna kufikiria jinsi maamuzi yetu
yanayowahusu, kama vile jinsi ya tunaweza kufanya kazi pamoja kukamilisha kazi yetu
ya kampuni ya kupanua ufalme wa Mungu mpaka mwisho wa dunia .
Na kazi ya kampuni ya ubinadamu katika akili , hebu kushughulikia mada ya
kushindwa yetu ya ushirika wakati wanadamu akaanguka katika dhambi.
Wakati Mungu alipoumba Adamu na Hawa, yeye kwa ajili yao kazi ya kampuni
ya mamlaka ya kitamaduni. Lakini pia kwa ajili yao majukumu ya mtu binafsi ambayo
ilichangia kwa mafanikio ya kazi hiyo. Basi, katika Mwanguko , Adamu na Hawa kila
kukiukwa majukumu yao kwa ajili ya mtu binafsi, na katika mchakato wao kukiukwa
kazi ya ushirika wao walikuwa wamepewa.
Kwa njia hii, Mwanguko kushiriki si tu dhambi za Adamu na Hawa kama watu
Binafsi binafsi, lakini pia kuvunjika kwa uhusiano wao , wao muundo wa familia na
Mungu. Na hivyo jamii ya binadamu ilikuwa umoja katika uasi wake dhidi ya Mungu.
Ukweli kwamba Mwanguko na kushindwa kampuni ina mbali madhara makubwa
kwa maadili ya Kikristo . Inaonyesha kuwa tuna wajibu wa si tu kuwa kimaadili safi
kama watu Binafsi binafsi, lakini pia kukuza maadili ya watu Binafsi wengine.
Inaonyesha kwamba sisi wanatakiwa kuunda familia na jamii, na kuanzisha mazoea ya
kimaadili ndani ya mahusiano hayo . Na inatufundisha kwamba tunahitaji kuwa na
wasiwasi wa majaribu kwamba kuja kwetu kwa njia ya mahusiano hayo .
Sasa kwa kuwa tuna kuchukuliwa kazi ya kampuni ya binadamu na kushindwa
yetu ya ushirika katika kazi hiyo , tunapaswa kugeuka usikivu wetu kwa matokeo ya
kampuni ya kuanguka ya binadamu katika dhambi.
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Ili kuelewa madhara ya kampuni ya Mwanguko , inasaidia kukumbuka kwamba
wakati Mungu aliumba Adamu na Hawa , aliingia katika agano pamoja nao. Miongoni
mwa mambo mengine , ahadi hii hitajika Adamu na Hawa kumtii Mungu , na kuelezwa
matokeo ya utii wao au uasi . Lakini ahadi hii hakuwa tu serikali uhusiano wa Mungu na
Adamu na Hawa kama watu Binafsi binafsi. Badala yake, serikali Adamu na Hawa kwa
pamoja.
Kwa kweli, Maandiko yanafundisha kwamba kila binadamu ambaye
amewahi kuwepo au milele kuwepo ulikuwemo katika agano la hii.
Hivyo, wakati Adamu na Hawa kukiukwa ahadi ya Mungu kwa kula kutoka mti
wa ujuzi wa mema na mabaya , madhara kwa sababu ya uasi wao akaanguka si tu juu
yao, lakini pia juu ya dhuriya zao . Kwa sababu ya mshikamano ya kampuni ya jamii ya
binadamu, kosa hili moja hatia kila mtu wa jamii ya binadamu kwa laana agano. Kama
Paulo muhtasari katika Warumi sura ya 5 mstari wa 18 :
Matokeo ya kosa moja hukumu kwa watu Binafsi wote . (Warumi 5:18)
Isipokuwa tu kwa huyo ni Yesu , ambaye hakuwa atashuka kutoka Adamu na Hawa
baada ya namna ya kawaida kwa uzazi wa binadamu , lakini alichukuliwa mimba katika
tumbo la Mariamu kwa Roho Mtakatifu. Kila mwanadamu yeyote akaanguka chini ya
laana agano Adamu alipofanya dhambi .
Kama matokeo ya anguko , sisi wengine ni mzaliwa wa chini ya laana ya Mungu
ya kifo, na zinazopelekwa hukumu ya milele. Na pamoja na kuzaliwa na hatia na
kuhukumiwa , sisi pia ni mzaliwa wa rushwa, indwelt na watu Binafsimwa kwa dhambi
na hawezi kufanya kitu chochote nzuri. Kama Paulo aliandika katika Warumi sura ya 8
mstari wa 7 na 8:
Akili dhambi ni adui wa Mungu . Haina kuwasilisha kwa sheria ya Mungu, wala
hawezi kufanya hivyo. Wale kudhibitiwa na dhambi ya asili hawawezi
kumpendeza Mungu . (Warumi 8:7-8 )
Kwa kweli, matokeo ya Mwanguko ni hivyo kali kwamba mbali na kazi ya Mungu ya
ukombozi, hakuna njia kwa sisi kufikiri, kusema au kufanya chochote ambacho ni kweli
kimaadili.
Kwa sababu sisi ni hivyo kupotoshwa na dhambi, sisi daima kuwa na swali hisia zetu
maadili na intuitions . Hatuwezi tu kufuata mioyo yetu , huku wakikumbuka kwamba
siku zote kutuongoza katika usafi wa maadili.
Matokeo moja ya tatizo hili zima la dhambi ni kwamba jamii ya binadamu haina
kutimiza agizo utamaduni katika njia ya Mungu lengo. Sisi kujenga na kupanua ustaarabu
wa binadamu duniani kote, lakini dhambi anayekaa ndani yao ya kawaida husababisha
yetu ya kujenga kwa njia ambayo inashindwa heshima na kumtukuza Mungu.
Sisi ni zinatakiwa kusaidia mtu mwingine katika kazi ya kujenga ufalme wa
Mungu duniani, lakini uharibifu wa dhambi anarudi sisi katika vikwazo. Hivyo hivyo ,
kama sisi kutafuta kuleta utukufu kwa Mungu , sisi si tu kufanya kazi vyema na kujenga
ufalme wake, lakini sisi kuwa na kudumisha kuangalia macho kwa dhambi. Sisi kuwa na
mtihani na kuthibitisha nia yetu wenyewe na tabia, kama vile wale wa watu Binafsi
karibu nasi.
Baada ya kuijadili binadamu kampuni kazi na kushindwa ushirika, kama vile
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matokeo ya kampuni ya kwamba kushindwa , hebu kurejea kwa reconstitution kampuni
ya miundo yetu kijamii ya binadamu .
Katika dunia ya kisasa , ni kawaida kwa Wakristo kuzingatia masuala ya mtu
binafsi ya wokovu - mambo kama msamaha wa dhambi, na uzima wa milele kwa watu
Binafsi binafsi. Lakini kama sisi tumeona katika masomo ya awali, mpango wa Mungu
kwa ajili ya viumbe ni si tu kuokoa mwenyeji wa waamini binafsi . Badala yake, ni
kujenga ufalme , ni kujenga mfumo wa mpya wa kijamii na jamii mpya wenyeji na watu
Binafsi upya. Kusikiliza na 1 Petro sura ya 2 mstari wa 9, ambapo Petro alielezea kanisa
katika suala ushirika:
Lakini nyinyi ni watu Binafsi mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu , watu
Binafsi mali ya Mungu . (1 Petro 2:9 )
Mungu si tu ukombozi watu Binafsi binafsi. Badala yake, yeye ni ukombozi watu Binafsi
, ukuhani, taifa . Hiyo ni kusema , yeye ni ukombozi watu Binafsi binafsi na kuweka yao
katika jamii kukombolewa.
Sisi wote ni kufahamu kwamba Yesu ni mfalme wetu, na kwamba sisi ni ufalme
wake. Na sisi wote kutambua kwamba aliyemteua kijamii na mamlaka miundo ya watu
Binafsi wake hata leo , kama vile familia na ofisi kanisa . Na wakati Yesu atakaporudi
katika siku zijazo, kampuni miundo ya kijamii itakuwa kabisa kukombolewa pia. Na
mambo haya ni muhimu kwa maamuzi ya kimaadili sisi kufanya. Tunahitaji kuzingatia si
tu juu ya ukombozi wetu binafsi lakini pia juu ya matengenezo ya mcha Mungu miundo
ya kijamii, kama vile familia, makanisa kanisa, hata mataifa, ambao wote ni sehemu ya
utawala mkubwa kwamba Mungu ni kujenga juu ya nchi.
Sasa kwa kuwa tuna alielezea mshikamano kampuni ya wanadamu katika
shughuli zetu kwa Mungu , tunapaswa kuzingatia ukweli kuhusiana na kawaida ya
uzoefu wetu wa kibinadamu.
Ufanano
Ndani ya jamii ya binadamu, sisi ni kugawanywa katika makundi mengi ndogo ya
watu Binafsi . Sisi ni wanachama wa mataifa , tamaduni, ndogo tamaduni , makanisa,
familia na kadhalika. Historia yetu si tu wasifu wa watu Binafsi binafsi, lakini akaunti
kuhusu mataifa na makundi ya watu Binafsi. Sisi kuwepo na kujitawala katika miundo ya
kijamii kama vile familia na nchi. Na sisi kuwa pamoja tamaduni kwamba kumfunga sisi
pamoja na mitindo ya mavazi , chakula , muziki, sanaa , usanifu, na mambo mengine
mengi. Ndani ya kila mmoja makundi haya ya kijamii, kuna kufanana kwamba kumfunga
kundi pamoja ya msingi. Uhusiano huu na tofauti na kuchukuliwa maanani wakati wa
kufanya maamuzi ya kimaadili.
Muhtasari mafupi ya wazo hili yanaweza kupatikana katika 1 Wakorintho sura
ya 9 mistari ya 20 kwa njia 22, ambapo Paulo aliandika maneno haya:
Walio chini ya Sheria nikawa kama chini ya sheria (ingawa mimi siko chini ya
sheria ) ... Kwa hao wasio na sheria nalikuwa kama moja ya kutokuwa na sheria (
ingawa mimi si ukuu kutokana na sheria Mungu bali niko chini ya sheria ya
Kristo ) ... mimi kuwa mambo yote kwa watu Binafsi wote ili kwa njia zote nipate
kuwaokoa baadhi yao. (1 Wakorintho 9:20-22 )
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Paulo alifundisha kwamba ni muhimu kwa sisi kukabiliana tabia zetu na uzoefu wa
pamoja wa watu Binafsi karibu nasi. Alichukua maanani binadamu mazingira ya kijamii
ambayo alijikuta , na yeye iliyopita tabia yake katika mwanga wa kile alichokiona. Kwa
mfano , alifuata mila Wayahudi katika mazingira ya Wayahudi, na watu Binafsi wa
mataifa mengine mazoea katika mazingira ya watu Binafsi wa mataifa. Bila shaka,
alihakikisha si kukiuka kitu chochote ambacho maandiko kufundisha. Lakini kwa kiasi
kwamba alikuwa na uwezo , yeye kufanana maombi yake ya sheria ya Mungu kwa
uzoefu pamoja ya wale walio karibu naye. Na kufuata mfano wake , ni lazima kufanya
hivyo.
Baada ya kusema ya mshikamano ya kampuni ya jamii ya binadamu mbele ya
Mungu, na juu ya umuhimu wa ufanano katika uzoefu yetu ya kibinadamu, sisi ni tayari
kwa kuzingatia somo la jamii, ukweli kuhusiana na kawaida mahusiano yetu na kila
mmoja, kama kama wanachama wa jamii ya binadamu, au kikundi kidogo , au kama
watu Binafsi binafsi.
Jumuiya
Sisi kugawanya mada ya jamii katika sehemu mbili. Kwanza, tutaangalia athari za
binadamu na juu ya kila mmoja. Na pili, sisi kushughulikia majukumu sisi kubeba
upande wa kila mmoja . Hebu tuanze na athari za watu Binafsi kuwa na wengine ndani ya
jamii yao.
Kuna inaweza kuwa hakuna shaka kwamba maamuzi na matendo ya watu Binafsi
binafsi mara nyingi athari watu Binafsi karibu nao. Wakati maamuzi haya na vitendo
kuendana na mafundisho ya Maandiko, athari wengine katika njia ambazo kumtukuza
Mungu. Wakati wao si , wao athari wengine kwa njia ya kukuza dhambi. Sisi athari
wengine katika jamii yetu kwa njia wasiohesabika . Lakini kwa ajili ya somo hili, sisi
lengo mjadala wetu juu ya athari kwamba waumini na juu ya kila mmoja katika kanisa .
Katika 1 Wakorintho sura ya 12 mistari ya 26 na 27, Paulo alieleza athari kwamba
Wakristo na juu ya kila mmoja kwa kutumia mfano wa mwili wa binadamu. Kusikiliza
nini aliandika huko:
Kama sehemu kimoja kikiumia, kila sehemu inakabiliwa na na hayo, kama
sehemu moja ni kuheshimiwa, kila sehemu anafurahi nayo. Basi ninyi ni mwili wa
Kristo, na kila mmoja wenu ni sehemu yake. (1 Wakorintho 12:26-27 )
Katika fungu hili , Paulo alifundisha kwamba Wakristo ni lazima kutibu mtu mwingine
kwa heshima na heshima kwa sababu ya kile kinachotokea kwa Mkristo mmoja huathiri
kila muumini katika dunia . Kwa maana hii, athari kwamba tuna juu ya kila mmoja ni
pana sana, hivyo kwamba ni lazima daima kuchukua kanisa lote maanani kila wakati sisi
kufanya maamuzi. Kwa kiasi kwamba sisi ni uwezo wa kuamua matokeo matendo yetu
na juu ya waumini wengine , ni lazima kufanya maamuzi ambayo faida yao na si
kuwadukuu, na kwamba kukuza yao ya kuishi katika njia ya kimaadili.
Paulo alitoa mfano halisi sana ya hii katika 1 Wakorintho sura ya 8, ambapo yeye
alitoa maelekezo kuhusu chakula ambayo yamekuwa sadaka kwa sanamu. Kwa ujumla,
yeye alifundisha kwamba ilikuwa ni kukubalika kwa ajili ya Wakristo kula chakula hiki.
Lakini yeye sifa hii kwa kusema kwamba kama kula chakula hii husababishwa waumini
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wengine kuanguka katika dhambi ya kuabudu sanamu , basi Wakristo wanapaswa
kujiepusha na vyakula hivi. Kusikiliza yale aliandika katika 1 Wakorintho sura ya 8
mstari wa 13 :
Kama kile kula husababisha kuanguka kwa ndugu yangu kuanguka katika
dhambi, mimi kamwe kula nyama tena , hivyo kwamba mimi si kumfanya
kuanguka. (1 Wakorintho 8:13)
Ili kwa maamuzi yetu kuwa Biblia, sisi lazima kuzingatia athari matendo yetu na juu ya
wengine.
Kujua umuhimu wa athari tuna juu ya kila mmoja, sisi wanapaswa kurejea
mawazo yetu na mada kuhusiana majukumu sisi kubeba kuelekea mtu mwingine. Kama
hatukuwa wakati wa kujadili athari tuna juu ya wengine, sisi kuzingatia hasa juu ya
majukumu ambayo sisi kubeba upande wa kila mmoja katika kanisa .
Kitabu inatufundisha kuhusu majukumu yetu upande wa kila mmoja katika
maeneo mengi . Hivyo, kwa ajili ya mfano , sisi kuzingatia amri ya Bwana kwamba sisi
kupendana. Amri hii imetajwa mara nyingi katika maandiko, lakini hebu tuangalie njia
Yohane aliyosema juu yake katika waraka wake wa kwanza . Kusikiliza maneno ya 1
Yohana sura ya 3 mistari 11 hadi 18:
Tunapaswa kupendana ... Hii ni jinsi gani sisi kujua upendo ni : Yesu Kristo
aliyatoa maisha yake kwa ajili yetu. Nasi vilevile tunapaswa kuyatoa maisha yetu
kwa ndugu zetu. Kama mtu ana mali vifaa na anaona ndugu yake katika haja
lakini hana ukuuma juu yake, jinsi gani wanaweza upendo wa Mungu kuwa ndani
yake? Watoto wangu, upendo wetu usiwe na maneno au kwa ulimi lakini kwa
vitendo na katika kweli. (1 Yohana 3:11-18 )
Yohana zilionyesha kuwa tuna wajibu wa kupendana katika njia sawa kwamba Yesu
aliyetupenda. Na wajibu huu anayajua vyema yote ya maisha. Ni madai wakati wetu,
fedha zetu, mali zetu, hata maisha yetu. Na hii ni wajibu wa lazima yalijitokeza katika
maamuzi yetu yote ya kimaadili.
Sasa kwa kuwa tuna kushughulikiwa ukweli kuhusiana na wanaoishi na wengine
katika jamii ya binadamu, sisi ni tayari kurejea tahadhari yetu wenyewe kama watu
Binafsi binafsi.
Watu Binafsi
Kama tulivyoona , binadamu na mambo mengi katika kawaida. Sisi wote ni
wajibu kwa Mungu moja. Tunaishi katika hiyo asili dunia na ni kusukumwa na moja ya
vikosi vya Kabla Ya Asili . Na sisi wanaishi katika jamii na wengine wengi ambao ni
kama sisi. Lakini pia kuna njia nyingi za muhimu ambayo kila mtu ni ya pekee. Sisi sote
tuna haiba tofauti , historia tofauti, uwezo tofauti, na kadhalika. Na hawa tofauti ya mtu
binafsi ni muhimu ukweli ya kuzingatia wakati wa sisi tunakabiliwa na maamuzi ya
kimaadili.
Sisi kusema aina nne za ukweli kuhusiana na binadamu kama watu Binafsi
binafsi. Kwanza, sisi kusema ya tabia binafsi . Pili, sisi kutaja umuhimu wa uzoefu wa
kila mmoja. Tatu, sisi kushughulikia suala la mwili wa binadamu na ushawishi wake. Na
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nne, sisi kuzingatia umuhimu wa majukumu Mungu kwa ajili ya kila mtu . Hebu tuanze
na tabia binafsi kama kweli muhimu katika hali yetu.
Tabia
Wakati sisi kusema ya tabia, akilini tuna mambo kama mapendekezo yetu binafsi
na majaribu , kama vile utakaso wetu. Kila mmoja wetu ana uwezo fulani na udhaifu. Na
kila mmoja wetu ana kipekee na uhusiano binafsi na Roho Mtakatifu. Na yote ya mambo
haya kuathiri uwezo wetu na mwelekeo wa kufanya maamuzi ambayo heshima ya
Mungu.
Mbali na masuala ya tabia binafsi , ni lazima pia sababu katika uzoefu wa kila
mtu wakati sisi ni kufanya maamuzi ya kimaadili.
Uzoefu
Uzoefu binafsi ni kidogo kama alama za vidole. Alama za vidole ni yote
yaliyotolewa juu ya matuta kwamba fomu mifumo, kama vile matao na loops na whorls .
Na ingawa kila mtu ana alama za vidole linajumuisha mambo haya ya kawaida , kila
alama ya vidole ni ya kipekee.
Na kitu kimoja ni ya kweli ya uzoefu wetu. Zaidi ya uzoefu wetu ni ya kawaida
sana, lakini mchanganyiko wa uzoefu ni ya kipekee kwa kila mtu . Katika jamii ya
uzoefu wetu, tupate ni pamoja na mambo kama vile urithi wetu , ukomavu wetu , elimu,
nafasi zetu , hali yetu na msimamo , na bila shaka , kila kitu sisi milele kufikiri, kusema
au kufanya . Na kama sifa za hali ya maadili yetu , uzoefu huu sehemu kuamua
majukumu yetu ya maadili.
Sasa, kwa maana ya moja sisi wote uso majaribu huo, yaani majaribu ya kukiuka
sheria ya Mungu. Lakini kila mmoja wetu anahisi majaribu hii katika njia tofauti. Kwa
mfano , sisi wote ni kujaribiwa kwa kuiba. Lakini maelezo maalum ya majaribu hii
tofauti kwa kila mmoja wetu. Na sisi wote ni kujaribiwa ngono, lakini majaribu maalum
sisi uso kutofautiana kutoka mtu hadi mwingine. Hivyo, wakati sisi kuikabili mada ya
maadili ya Kikristo , tunahitaji kutambua kwamba kila mmoja wetu vita vita kipekee ya
kiroho. Na maelezo ya vita yetu ya kipekee ni mambo muhimu kwamba tunahitaji
kufikiria .
Kwa mfano, kuhusiana na urithi wetu, sisi wote ni heshima kwa wazazi wetu.
Lakini hatuna wote kushiriki wazazi sawa. Badala yake, sisi ni kwa kila mmoja heshima
ya wazazi yetu wenyewe. Na kwa kuzingatia ukomavu , njia ya sisi ni kwa heshima ya
wazazi wetu mabadiliko kama sisi umri. Wakati sisi ni vijana , sisi ni kwa heshima yao
kwa kiasi kikubwa kwa kutii na kuheshimu yao. Wakati sisi kukomaa na wazazi wetu ni
mzee sana, tunaweza kuhitaji heshima yao kwa njia mbalimbali, kama vile kwa kujali
kwa ajili ya mahitaji yao ya kimwili. Kila uzoefu inatoa sisi na majukumu matokeo
kwamba ni katika baadhi ya njia ya kipekee kwetu. Na wakati sisi wanakabiliwa na
maswali kimaadili , haya ni mambo ya muhimu kwamba tunahitaji kufikiria .
Kwa uelewa huu wa tabia na uzoefu binafsi katika akili , tunapaswa kurejea kwa
ukweli kuhusiana na mwili wa binadamu, na ushawishi wao kubeba juu ya hali ya
maadili yetu.
Mwili
Kuna mambo mengi kuhusiana na miili yetu kuja kucheza katika hali ya kimaadili
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, kama vile umri yetu ya kimwili, uwezo wetu na ulemavu, asili yetu, na uwezo wetu wa
akili. Kwa mfano, katika Kumbukumbu sura ya 1 mstari wa 35 kupitia 39, Mungu
wanajulikana kati ya watu Binafsi wazima na watoto katika nchi ya Israeli kwa njia hii:
Si mtu wa kizazi hiki kibaya wataona nchi nzuri , niliyowaapia baba zenu kuwapa
, isipokuwa Kalebu ... [na] Joshua ... Na ndio kidogo ... watoto wako ambao
hawana bado kujua mema na mabaya - wataingia nchi. Nitakupa na wao
itachukua milki yake . (Kumbukumbu 1:35-39 )
Wakati taifa la Israeli wakaasi juu ya Mungu katika jangwa, Bwana hatia watu Binafsi
wazima nzima ya kizazi, na ubaguzi wa Joshua na Kalebu. Lakini hakuwa kulaani watoto
wa kizazi hiki kwa sababu hawakuwa bado kujua mabaya na mazuri. Katika hili na njia
nyingine nyingi, maandiko inaonyesha kwamba wajibu wetu wa kimaadili ni sehemu
kuamua na ukomavu yetu ya kimwili na uwezo wetu wa akili.
Lakini andiko pia hufundisha kwamba baadhi ukweli kuhusiana na miili yetu si ya
kutosha kushawishi wajibu wetu kimaadili. Kama mfano maarufu katika maandiko,
kuzingatia ukweli kwamba dhambi hukaa miili yetu, tupinga kuwa na uwezo wa kumtii
Mungu. Hata hivyo, Mungu hapuuzi dhambi tunazozifanya kama matokeo ya tatizo hili
wanaoishi katika miili yetu. Kusikiliza maelezo ya Paulo wa tatizo hili katika Warumi
sura ya 7 mstari wa 18 kupitia 24:
Hakuna anakaa nzuri ... katika mwili wangu ... Kwa ninaifurahia sheria ya
Mungu katika utu wa ndani, lakini mimi naona sheria iliyo mbali katika viungo
vya mwili yangu ... maamuzi yangu mfungwa wa sheria ya dhambi iliyo katika
viungo yangu ... nani imenikomboa kutoka mwili huu wa mauti? (Warumi 7:18-24
[ NASB ])
Dhambi hukaa ndani ya miili yetu kunatuchochea dhambi. Lakini kama Paulo alionyesha
, ufumbuzi wa utata hii si kukataa hatia yetu , lakini kwa kupiga kelele kwa mwokozi.
Na uhusiano kati ya asili na tabia ni sawa na hii . Wanasayansi wengi
wamependekeza kwamba kuna mafuatanisho kati ya asili, kwa upande mmoja, na tabia
kama vile kosa la jinai , ulevi na ushoga kwa upande mwingine. Kwa hiyo, inaweza kuwa
kweli kwamba jeni yetu kama vile dhambi kupokea uwepo kufanya hivyo ni vigumu
zaidi kwa ajili yetu kutii amri ya Bwana. Hata hivyo, amri za Mungu ni unaozidi
kuongezeka kwa ajili yetu. Kwa hiyo, hata wakati miili yetu kufanya hivyo ni rahisi na ya
asili kwa ajili yetu kwa dhambi, hawana udukuu sisi kutoka dhambi Biblia wazi inalaani.
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika ukweli kuhusiana na tabia, uzoefu binafsi,
na mwili wa binadamu, tuko tayari kushughulikia umuhimu wa maadili ya majukumu
ambayo Mungu kwa ajili ya kila mmoja wetu.
Majukumu
Kila mmoja wetu ana majukumu mbalimbali katika maisha . Katika ulimwengu
wa kidunia , sisi mara nyingi kujaza majukumu kama vile mzazi , mtoto , ndugu, mke ,
mwajiri, mfanyakazi, na wengine wengi pia. Zaidi ya hapo, Mungu amewaita watu
Binafsi kwa nyadhifa mbalimbali na ajira ndani ya kanisa , ili tuweze kuwa na wazee,
mashemasi, wainjilisti, walimu , na kadhalika. Na kama au si sisi kushikilia nafasi katika
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kanisa , Mungu kiroho vipawa kila muumini kwa njia tofauti, na anatarajia yetu kwa
kutumia vipawa vyetu kwa waziri wa ndugu na dada zetu katika Kristo. Na kila
mojawapo ya majukumu haya inatoa sisi na majaribu na wajibu mbalimbali.
Kwa mfano, kama sisi ni mawaziri katika kanisa , ni wajibu wetu kwa serikali,
kufundisha na kukaripia watu Binafsi wa Mungu katika hekima na mcha Mungu mtindo.
Lakini kama sisi ni watoto katika kanisa , sisi itakuwa ni makosa kudhani aina hii ya
mamlaka na tabia. Kama mfano mwingine, kuzingatia ukweli kwamba New Testament
kuwafundisha wazima watu Binafsi wazima, na hasa waume na akina baba, kufanya kazi
kwa msaada wao wenyewe na familia zao. Kama Paulo aliandika katika 1 Timotheo sura
ya 5 mstari wa 8 :
Kama mtu yeyote haitoi kwa ndugu zake, na hasa kwa ajili ya familia yake ya
karibu, mtu huyo ameikana imani tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. (1
Timotheo 5:8 )
Kwa hiyo, tunaweza kuona kwamba ni jukumu la baadhi ya watu Binafsi kufanya kazi
kwa kuwasaidia wengine , hasa wale walio katika nafasi ya mtoa familia. Na alama ,
wakati sisi ni kushtakiwa kwa kutoa kwa ajili ya familia zetu, sisi uso majaribu ili
kuepuka wajibu huu.
Kwa shahada moja au nyingine , jambo hili huo ni ya kweli ya kila jukumu
nyingine sisi kujaza. Kila nafasi kufungua sisi majaribu fulani na kuweka juu ya sisi
majukumu fulani. Na kwa njia hii, kila jukumu ni ukweli muhimu na tata katika hali yetu
ya maadili.
Hivyo, tunaona kwamba linapokuja suala la kufanya maamuzi ya Biblia, kuna
ukweli wa mambo mengi ambayo ni lazima kuzingatia kwamba ni kuhusiana na maisha
yetu kama binadamu, wote kama washiriki wa jamii wanaoishi na kila mmoja, na kama
watu Binafsi wanaoishi na sisi wenyewe.
V. HITIMISHO
Katika somo hili sisi wamezungumzia makundi makubwa ya ukweli sisi lazima
kukumbuka ili kujibu maswali kimaadili kwa njia ya Biblia. Sisi kutambuliwa idadi ya
mambo muhimu kuhusu Mungu mwenyewe, hasa mamlaka yake , kudhibiti na mbele.
Tulivyoielezea ukweli kwamba kufanya juu ya kuundwa kwa kwa ujumla, kuangalia
wote asili na ulimwengu wa Kabla Ya Asili . Na tumeona binadamu , katika mazingira ya
jamii na katika ngazi ya mtu binafsi. Haya makundi matatu ya msingi kutupa nzuri ya
kuanzia kwa ajili ya kuchunguza ukweli wa hali yetu ya maadili.
Wakati sisi mbinu maadili kwa mtazamo wa hali, ni muhimu sana kwamba
tunatambua na akaunti kwa ajili ya ukweli wote kuwa na ushawishi majukumu yetu
mbele za Mungu. Msingi zaidi ya mambo haya ni daima kuwepo kwa Mungu na tabia,
lakini ukweli kuhusiana na mazingira yetu na sisi wenyewe pia mahali majukumu ya
kimaadili juu yetu. Hivyo, ukweli zaidi sisi akaunti kwa ajili ya , kujiamini zaidi
tunaweza kuwa na kwamba uchaguzi maadili yetu ni maamuzi kweli ya Biblia.
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