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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
Wakati wa umri wa kati , falsafa na wanasayansi wakati mwingine kushiriki
katika mazoezi aitwaye alchemy . Hii ilikuwa ni jaribio la kurejea madini ghali, kama
vile risasi, katika madini ya thamani, kama dhahabu . Bila shaka, alchemists alijua
kwamba risasi inaweza kuwa kukumbatia kuangalia kama dhahabu , au mchanganyiko na
vitu vingine kufanana na dhahabu . Lakini pia alijua kwamba ili kwa risasi kweli kuwa na
sifa ya dhahabu , asili yake ya msingi bila kuwa iliyopita. Ingekuwa kweli na kuwa
dhahabu .
Naam, kitu kama hii ni ya kweli ya watu kama vizuri . Maneno yetu, mawazo na
matendo ni inseparably kuhusiana na asili yetu ya msingi . Hivyo, kama risasi hawezi
kweli na mali ya dhahabu , watu wenye asili rushwa haiwezi kuzalisha kazi kwamba ni
kweli nzuri. Matendo yetu daima kutafakari na uhai wetu.
Hili ni somo nane katika mfululizo wetu Kufanya Maamuzi Biblia, na tuna haki
ya ni "Mtazamo Wa mambo yaliyomo . Kuwa Mwema" Katika somo hili juu ya kuwa
nzuri, tutaanza utafutaji wetu wa mtazamo kuwepo kwake kwa kuangalia uhusiano kati
ya wema na kuwa yetu , kwa kuzingatia jinsi wema inahusiana na sisi ni nani.
Kama wewe utakuwa kukumbuka, 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. Mtindo huu inasisitiza mambo matatu muhimu ya kila
swali kimaadili , yaani, neno la Mungu, na hali hiyo, na mtu kufanya maamuzi.
Mambo hayo matatu ya hukumu ya kimaadili yanahusiana na mitazamo tatu tuna
kuchukuliwa kwa masuala ya kimaadili katika masomo haya. Mtazamo unaozidi
kuongezeka inasisitiza neno la Mungu na anauliza maswali kama "Mapenzi kanuni
Mungu yatangaza kuhusu wajibu wetu? " Mtazamo ya hali inalenga katika ukweli ,
malengo na maana katika maadili, na anauliza maswali kama "Jinsi gani tunaweza
kufikia malengo ambayo kumpendeza Mungu? " vituo vya mtazamo kuwepo kwake kwa
binAdamuu , watu kwamba kufanya maamuzi ya kimaadili. Inasababisha maswali kama "
Jinsi lazima sisi mabadiliko ili tafadhali Mungu ?" Na " watu wa aina gani tafadhali
naye?" Ni mtazamo huu kuwepo kwake ambayo yatachukuwa sisi kwa iliyobaki masomo
katika mfululizo huu.
Kama sisi zilizotajwa katika somo mapema , neno la kuwepo kwake imekuwa
kutumika kwa njia tofauti na falsafa mbalimbali. Lakini katika masomo haya, sisi
kutumia neno kwa kutaja masuala ya kibinAdamuu ya maswali kimaadili . Kwa hiyo,
chini ya kichwa cha mtazamo kuwepo kwake , sisi kuzingatia masuala kama tabia zetu,
asili yetu , aina ya watu sisi ni na iwe.
Katika somo hili hasa, sisi kuwa na wasiwasi na nini maana ya kwa mtu kuwa
nzuri. Sisi wote tunajua kwamba hata wahalifu mbaya wakati mwingine kufanya mambo
ambayo ni nzuri. Lakini ni jambo lingine kabisa kwa mtu kuwa nzuri. Kuwa mwema ina
zaidi ya kufanya na utambulisho wetu , ahadi na motisha - aina ya mambo Biblia inaeleza
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kama moyo wa mtu .
Katika somo hili juu ya kuwa nzuri sisi kuchunguza uhusiano kati ya kuwa na
wema katika suala la hatua tatu za msingi za historia ya Biblia. Kwanza, sisi kujadili
kipindi cha viumbe , kuangalia wema wa Mungu mwenyewe, na katika ukweli kwamba
binAdamuu walikuwa asili nzuri wakati Mungu kwanza alituumba. Pili, sisi kurejea kwa
kipindi cha Mwanguko, kuchunguza njia dhambi kuharibiwa wema binAdamuu. Na tatu,
tutazungumza wa kipindi cha ukombozi, wakati Mungu kutayarisha wale walio
waaminifu kwake na kuwawezesha yao kwa wema. Hebu tuanze na viumbe, kwamba
wakati ni radhi Muumba nzuri ya kufanya dunia nzuri na na idadi ya ni pamoja na
binAdamuu nzuri.
II. UUMBAJI
Mjadala wetu wa wema wakati wa kuundwa kwa kugawanya katika sehemu
mbili. Kwanza, sisi kusema ya Mungu na wema wake , akielezea ukweli kwamba wema
wote kweli maadili ni mizizi katika Mungu mwenyewe. Na pili , sisi kueleza jinsi Mungu
aliumba binAdamuu kutafakari wema wake. Hivyo katika hatua hii , hebu tuangalie
wema binafsi wa Mungu.
Mungu
Kama sisi kuchunguza wazo kwamba wema ni mizizi katika Mungu , tutaanza
kwa kuzingatia kuwa Mungu, kuangalia hasa katika tabia yake. Na wa pili, sisi kuzingatia
kipengele maalum ya tabia yake , yaani wema wake kimaadili. Tutaweza kuanza na
majadiliano mafupi ya kuwa Mungu.
Kuwa
Kuna mambo isitoshe kwamba maandiko kusema kuhusu maumbile ya Mungu ,
lakini kwa madhumuni yetu sisi kuzingatia uhusiano kati ya sifa zake muhimu na mtu
wake. Kuweka tu , sifa ya Mwenyezi Mungu ni haitengani kutoka kwa mtu wake; wao
kufafanua yeye ni nani.
Hii ni sababu moja kwamba waandishi wa maandiko kawaida kuelezea na hata jina
la Mungu kwa mujibu wa sifa yake. Kwa mfano , anaitwa "Baba wa Huruma " na "
Mungu wa wote Faraja " katika 2 Wakorintho sura ya 1 mstari wa 3. Yeye ni "Mungu
Mwenyezi" katika Ezekiel sura ya 10 mstari wa 5, "Mungu wa Haki" katika Malaki sura
ya 2 mstari wa 17 , na " Mungu wa Amani" katika Waebrania sura ya 13 mstari wa 20.
Yeye ni "Mtakatifu" katika Mithali sura ya 9 mstari wa 10, na "Mfalme wa utukufu"
katika Zaburi mistari ya 24 7 kwa njia ya 10.
Orodha inaweza kwenda juu na juu, lakini muhimu ni hii: kwa kutambua sifa ya
Mwenyezi Mungu kwa njia hii, waandishi wa maandiko walikuwa zinatufundisha juu ya
Mungu kama mtu , wao walikuwa kuelezea tabia yake ya msingi. Kwa mfano, wakati
David aitwaye Bwana "Mfalme wa utukufu" katika Zaburi 24 , hakuwa tu maana
kwamba Mungu ana kiasi fulani cha utukufu , au kwamba Mungu ni wakati mwingine
utukufu. Badala yake , maana utukufu wa Mungu ni kipengele muhimu ya tabia ya
Bwana, kwamba ni haitengani kutoka kwa mtu wake na kati ya uhai wake .
Kama tunaona kuwa Mungu , ni muhimu kukumbuka kwamba wote wa sifa za
Mungu muhimu ni kigeugeu , kwa maana kwamba kamwe hawawezi kubadilika. Kwa
mfano, Mungu hawezi kuwa takatifu siku moja lakini wasio ijayo. Hawezi kuwa na
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nguvu zote na Mwenye kujua wakati fulani, lakini mdogo katika uwezo wake na maarifa
wakati mwingine .
Maandiko yanafundisha hii katika maeneo mengi , kama vile Zaburi 102 mistari
25 kwa 27, Malaki sura ya 3 mstari wa 6 , na James sura ya 1 mstari wa 17. Lakini kwa
ajili ya muda, hebu tuangalie moja tu ya haya. Kusikiliza maneno James ' katika James
sura ya 1 mstari wa 17:
Baba wa nuru za mbinguni ... haina mabadiliko kama kuhama vivuli. (Yakobo
1:17)
Pamoja na yote mabadiliko na mabadiliko yanayotokea katika viumbe , tunaweza
mapumziko uhakika kwamba Mungu haina mabadiliko yeye ni nani. Leo, Mungu ni mtu
sawa na hiyo sifa muhimu kwamba alikuwa kabla ya yeye aliumba dunia . Yeye kubaki
mtu huyo milele.
Baada ya kusema ya kuwa Mungu, sisi ni tayari kurejea kwa wema Mungu ana
katika na yeye mwenyewe.
Wema
Wakati sisi kusema juu ya wema wa Mungu katika mazingira ya maadili, akilini
tuna usafi yake ya kimaadili na ukamilifu. Kama tulivyoona katika masomo ya awali,
Mungu mwenyewe ni kiwango mwisho wa maadili. Hakuna kiwango nje ya wema
ambayo yeye au tunaweza kuhukumiwa. Badala yake, chochote inajilainisha na tabia
yake ni nzuri, na chochote haina kuendana na tabia yake ni maovu.
1 Yohana sura ya 1 mstari wa 5 hadi 7 anaelezea wazo hili katika suala la Kuna
Yohana aliandika maneno haya "mwanga. ":
Mungu ni mwanga; ndani yake hakuna giza wakati wote. Kama sisi kudai kuwa
na ushirika pamoja naye bado kutembea katika giza , sisi uongo na si kuishi na
ukweli. Lakini tukiishi katika mwanga, kama naye alivyo katika mwanga, sisi
kuwa na ushirika na mtu mwingine, na damu ya Yesu , Mwana wake, yatusafisha
dhambi yote. (1 Yohana 1:5-7)
Katika fungu hili, mwanga ni mfano kwa ajili ya ukweli na usafi wa kimaadili , wakati
giza ni sawa na dhambi na uongo. Hivyo, kwa kuwa hakuna giza katika Mungu, ni
kikamilifu huru kutokana na dhambi katika kila nyanja ya yake. Kwa maneno mengine,
wema ni moja ya sifa za Mungu muhimu.
Sasa, kama sisi kufikiri juu ya wema wa Mungu katika uhusiano na nafsi yake ,
inasaidia kufikiri kwa mara nyingine tena katika suala la mitazamo. Itabidi kukumbuka
mara kwamba wengi katika mfululizo huu sisi nimesema juu ya umuhimu wa mitazamo.
Kwa mfano, mtindo wetu inahusisha mitazamo tatu : mtazamo wa unaozidi kuongezeka ,
mtazamo hali, na mtazamo wa kuwepo kwake . Na kila mtazamo inaonyesha sisi mzima
wa maadili kutokana na misimamo tofauti ya maoni.
Naam, kitu kama hii ni kweli mtazamo wa Mungu pia. Lakini tangu Mungu ana
sifa nyingi , ni zaidi ya manufaa kwa kufikiri wao katika suala la vito badala ya suala la
pembetatu.
Kuweka tu, kila mmoja sifa ya Mwenyezi Mungu ni mtazamo juu ya hali yake
nzima. Kila moja ya sifa ya Mwenyezi Mungu ni tegemezi kwa wengine na sifa kwa
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wengine.
Kwa mfano, fikiria tatu tu ya sifa za Mungu : mamlaka , haki na wema. Mamlaka
ya Mungu ni nzuri na tu. Hiyo ni kusema , ni vizuri na tu kwamba Mungu ana mamlaka
hii, na yeye ushawishi mamlaka yake katika njia nzuri na tu. Vile vile, haki yake ni
mamlaka na nzuri. Wakati Mungu anatangaza hukumu, wao ni siku zote mamlaka na
nzuri. Na kwa njia hiyo, wema wake ni mamlaka na haki. Wema wake anamsaidia haki
na huwabariki wale ambao ni tu, na pia seti ya kiwango mamlaka ambayo wema wote ni
kuhukumiwa.
Jadi, wanateolojia nimesema ya interrelatedness mtazamo wa Mungu chini ya
kichwa cha unyenyekevu wa Mungu. Kwa muda huu , wanateolojia maana kwamba
Mungu sio kitu cha muunganiko wa sehemu mbalimbali unrelated, lakini umoja maisha
ya uadilifu kabisa . Au kutumia mfano wetu vito, yeye si kipande cha kujitia zenye wengi
vito mbalimbali , lakini badala ya vito moja na pande nyingi.
Ni muhimu kuelewa ukweli huu kwa sababu ina maana kwamba hakuna kitu
katika kuwa Mungu anaweza kinyume na wema wake , au kutoa kiwango kupinga kwa
sisi kufuata. Kwa mfano , hatuwezi kamwe haki ya kukata rufaa Mungu kupingana na
maana ya wema wake. Katika tabia ya Mungu, kama kitu fulani ni tu, pia ni nzuri. Na
kama ni nzuri, ni lazima tu . Sifa zake siku zote kukubaliana kwa sababu wao daima
kuelezea sawa thabiti, umoja mtu .
Baada ya kuona kwamba wema wote kweli maadili ni mizizi katika maisha ya
Mungu , tuko tayari kwa kuzingatia ukweli kwamba Mungu aliumba binAdamuu kwa
kuwa nzuri. Hiyo ni, yeye alituumba kutafakari wema wake binafsi.
UbinAdamuu
Sababu ya uumbaji katika Mwanzo sura ya 1 ni ukoo kwa wakristo wengi.
Tunajua kwamba Mungu aliumba mbingu na dunia , kuchagiza yao kuwapa aina. Na
tunajua kwamba yeye kujazwa yao na wenyeji ili waweze si kuwa tupu. Na bila shaka,
mnara wa wiki ubunifu uumbaji wa binAdamuu siku ya sita. Kusikiliza Mwanzo sura ya
1 mstari wa 27 na 28 , ambapo Musa aliandika maneno haya:
Mungu akaumba mtu kwa mfano wake ... Mungu heri [ ubinAdamuu ] 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 hai kiumbe
hatua juu ya ardhi. " (Mwanzo 1:27-28)
Mjadala wetu wa wema wa ubinAdamuu kuzingatia maelezo tatu ya viumbe ya
binAdamuu yaliyotajwa katika mstari wa sisi tu kusoma. Kwanza, sisi kuzingatia ukweli
kwamba binAdamuu iliundwa kama mfano wa Mungu , uwakilishi inayoonekana ya
Mungu kwamba taswira ya wema wake. Pili, sisi kusema ya baraka ya Mungu juu ya
binAdamuu. Na tatu, sisi kutaja mamlaka ya kitamaduni ambayo Mungu kwa ajili ya
jamii ya binAdamuu. Hebu tuanze na mfano wa Mungu machafu na ubinAdamuu wakati
wa uumbaji.
Mfano
Kama tulivyoona katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27, Musa aliandika kwamba :
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Mungu akaumba mtu kwa mfano wake mwenyewe. (Mwanzo 1:27)
Sasa, wakati wanatheolojia majadiliano juu ya binAdamuu kama mfano wa Mungu ,
mara nyingi kusema ya sifa kama sababu , kiroho, asili ya maadili, milele, na haki yetu ya
awali. Na ni kweli kwamba kwa kiasi fulani binAdamuu kushiriki sifa hizi kwa pamoja
na Mungu .
Lakini labda moja ya njia bora ya kuelewa mfano wa Mungu ni kuangalia jinsi
gani ulimwengu wa kale mimba wa picha. Wakati huo Mwanzo iliandikwa , ilikuwa ni
kawaida kwa ajili ya wafalme erect sanamu na picha nyingine ya wenyewe kote falme
yao. Hizi sanamu walikuwa kutibiwa na heshima kwa sababu walikuwa surrogates
mfalme. Wao aliwakumbusha watu kwa upendo, heshima na kumtii.
Katika njia sawa, Mungu , mfalme kubwa juu ya viumbe wote , ambaye
aliteuliwa kuwa binAdamuu kuwa sanamu zake hai. Hivyo, wakati tunaona binAdamuu,
sisi kuona picha kwamba inatukumbusha Mungu . Na wakati sisi bila ya haki,
kutoheshimu binAdamuu, sisi matumizi ya kawaida Bwana ambaye picha wao ni .
Fikiria, kwa mfano , Mwanzo sura ya 9 aya ya 6 , ambapo Mungu alitoa agizo hili :
Atakayemwaga damu ya mwanAdamuu, mtu damu yake huyo itamwagwa ; kwa
mfano wa Mungu Mungu alifanya mtu. (Mwanzo 9:6 )
Sababu ya kuwa wauaji walikuwa hawahusiki mauti si tu walizochukua maisha ya
binAdamuu, ila wanafunzi hao walikuwa kudhalilishwa mfano wa Mungu. Walikuwa
vyema mashambulizi dhidi ya heshima ya mfalme kubwa .
Na zaidi ya hii, ulimwengu wa kale pia kuhusishwa Mfanos Mungu pamoja na
umwana wa Mungu. Hasa, wafalme wa zamani walikuwa walidhani kuwa sanamu za
miungu , kama vile wana wa miungu . Kwa hiyo, katika kitabu cha Mwanzo, wakati
Mungu alifanya wanaume na wanawake kwa mfano wake, yeye pia alitangaza
wanAdamuu kuwa watoto wake wa kifalme.
Kwa kweli, ni jukumu binAdamuu kama wawakilishi wa Mungu na watoto
ambao ndiyo msingi kwa ajili ya wengi wa hitimisho nyingine sisi kuteka kuhusu wema
wetu. Kwa sababu Mungu alitaka sisi kuwa wawakilishi na watoto, yeye alituumba
tukiwa na sifa ya kuwa yalijitokeza ukamilifu wake mwenyewe. Bila shaka, ubinAdamuu
hakuwa hasa kama Mungu , kubwa kamili katika kila njia. Lakini tuliumbwa bila kasoro
na bila dhambi, kulingana na kiwango cha tabia yake. Kwa njia hii, Mungu imara
ubinAdamuu na sifa yetu wenyewe ya wema, mizizi katika maisha yetu.
Baraka
Hii mtazamo juu ya viumbe wa binAdamuu kama mfano wa Mungu
imethibitishwa na ukweli kwamba Mungu alitamka baraka juu ya ubinAdamuu. Maneno
moja katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28 inaandika tukio muhimu ambayo yalifanyika
wakati binAdamuu iliundwa. Kama sisi kusoma huko
Mungu akawabariki. (Mwanzo 1:28)
Itakumbukwa kwamba katika mfululizo huu, tuna iliyopangwa maadili ya
Kikristo kama :
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Theologia , kutazamwa kama njia ya kuamua ambayo watu binAdamuu , matendo
na mitazamo kupokea baraka za Mungu na ambayo hawana.
Kwa maana nyingine hii , tuna eleza "nzuri" si tu katika suala la tabia ya Mungu, lakini
pia katika suala la kile huwabariki na kuidhinisha . Chochote Mungu huwabariki na
kuidhinisha ni nzuri, na chochote Mungu laana na inalaani ni maovu.
Hivyo, wakati Mungu heri ya ubinAdamuu katika akaunti viumbe , alisema kuwa
ubinAdamuu ilikuwa nzuri kimaadili. Na kwa kiasi kikubwa, Mwanzo anatoa hakuna
dalili kwamba ubinAdamuu alikuwa amefanya chochote kupata baraka hii. Kinyume
chake, wao alikuwa tu zimejengwa. Kwa hiyo, baraka ya Mungu ilikuwa si uthibitisho
wa tabia zao, lakini wao kuwa sana . Akawabariki kwa sababu walikuwa sifa innate wa
wema.
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika ubinAdamuu kama mfano wa Mungu, na
kuchukuliwa baraka za Mungu juu ya ubinAdamuu , tunapaswa kwa ufupi kushughulikia
Maagizo ya utamaduni kwamba Mungu kwa ajili ya jamii ya binAdamuu.
Mamlaka ya Kitamaduni
Kama tuliona mapema katika somo hili, Maagizo ya utamaduni Mwanzo sura ya
1 mstari wa 28 rekodi Mungu kwa binAdamuu. Tunasoma maneno haya hapa :
Mungu ... 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 chenye uhai kiendacho juu ya ardhi. ". (Mwanzo 1:28)
Katika kutunza na jukumu binAdamuu kama mfano wa Mungu, Mungu maalumu
ubinAdamuu kuwa kibaraka wafalme lake juu ya nchi kujaza, kuwaangamiza na utawala
ni kwa utukufu wake. Kwa zoezi hili , Mungu alionyesha kwamba binAdamuu siyo tu
kimwili na uwezo wa kukamilisha kazi hii, lakini kimaadili uwezo pia. Kama sisi
walikuwa awali kuundwa, binAdamuu walikuwa na uwezo wa kujenga takatifu, ina haki
ufalme fit kwa ajili ya makao ya Mungu. Na tulikuwa na uwezo wa waziri katika wazi
uwepo wa Bwana bila kuharibiwa . Kwa kufanya hivyo, Mungu alituumba kimaadili safi
katika uhai wetu , tuna sifa ya wema, na kuwa huru kutoka uharibifu wa dhambi . Na
matokeo yake, tulikuwa na uwezo wa kuchagua na kutenda katika njia mzuri.
Hivyo, tunaona kwamba kwa Mungu na kwa binAdamuu, wema ilikuwa na
mizizi katika maisha yetu. Kuwa Mungu ni mwaminifu, na kwa hiyo wema wake ni
mwaminifu, pia . Lakini cha kusikitisha, binAdamuu kuwa iliyopita kwa kuwa mbaya.
Mungu alituumba kwa wema innate. Lakini kama tutaona , dhambi kupotoshwa na uhai
wetu , hivyo kuwa ni tena chanzo cha wema.
Sasa kwa kuwa tuna kuchukuliwa uhusiano kati ya wema na kuwa kama ilikuwa
wazi wakati wa uumbaji , tuko tayari kurejea kwa kipindi cha Mwanguko. Hasa,
tutaangalia njia dhambi kuharibiwa kuwa binAdamuu , na hivyo kuharibiwa wema wetu.
III. MWANGUKO
Sisi wote ni ukoo na akaunti ya Biblia ya kuanguka ya binAdamuu katika dhambi,
ulioandikwa katika Mwanzo sura ya 3. Mungu aliumba Adamuu na Hawa na kuwekwa
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yao katika bustani ya Edeni. Na ingawa yeye alikuwa amewapa uhuru kubwa katika
shamba, alikuwa pia amewapa kukataza maalum: hawakuwa na kula matunda ya mti wa
ujuzi wa mema na mabaya.
Lakini bila shaka, nyoka kujaribiwa Hawa kula matunda, na yeye alivyofanya. Basi
akampa baadhi ya matunda ya Adamu, naye alikula pia. Na kama matokeo ya kuanguka
katika dhambi, Mungu aliilaani Adamuu na Hawa na madhara makubwa kwamba
inatumika si tu kwao, lakini pia kwa jamii yote ya wanAdamuu kwamba alikuwa na
tunateremsha kutoka kwao.
Sisi kutaja matokeo tatu ya kuanguka ya binAdamuu katika dhambi. Kwanza, sisi
kusema ya rushwa ya asili yetu. Pili, tutaona kwamba Mwanguko unasababishwa
mapenzi yetu kwa kuwa watumwa wa dhambi , ili sisi kupoteza uwezo wetu wa
kuchagua na kufanya mambo mema kimaadili. Na tatu, sisi kujadili njia kwamba
Mwanguko walioathirika maarifa yetu, ili sisi kuwa uwezo wa kikamilifu na kutambua
wema wa kimaadili . Hebu tuanze na rushwa ya asili yetu kwamba ilitokea wakati
binAdamuu akaanguka katika dhambi.
Hali
Wakati sisi kusema ya asili ya binAdamuu, akilini tuna tabia yetu ya msingi ,
masuala ya kati ya uhai wetu.
Kama tulivyoona , wakati Mungu alipoumba Adamuu na Hawa , walikuwa kamili
na dhambi. Na sifa zao na sifa zilikuwa nzuri na kumpendeza Mungu. Na kwa hiyo ,
tunaweza kusema kuwa asili ya binAdamuu mara kimaadili ni njema wakati wa uumbaji.
Lakini wakati Mwanguko, Mungu aliilaani Adamuu na Hawa kwa dhambi zao. Na kama
sehemu ya laana hii, yeye iliyopita maumbile yao, ili tabia ya msingi ya binAdamuu
alikuwa tena kimaadili ni njema lakini kimaadili maovu.
Katika Warumi sura ya 5 mstari wa 12 na 19 , Paulo aliandika maneno haya
kuhusu laana juu ya Adamu :
Dhambi iliingia ulimwenguni kupitia kwa mtu mmoja, na kwa dhambi hiyo mauti ,
na kwa njia hiyo kifo alikuja kwa watu wote, kwa sababu wote wamefanya
dhambi ... Kwa njia ya uasi wa mtu mmoja watu wengi walifanywa wenye dhambi
. (Warumi 5:12, 19)
Moja dhambi ya Adamuu ilisababisha kuanguka kwa binAdamuu wote katika dhambi.
Na laana sambamba juu ya ubinAdamuu kupotoshwa asili ya kila mmoja wetu , na
kusababisha vifo na dhambi. Kusikiliza Warumi sura ya 8 mistari ya 5 hadi 8, ambapo
Paulo alieleza madhara ya kuanguka kwa njia hii:
Wale ambao ni kwa jinsi ya mwili huyafikiri mambo ya mwili ... Kwa akili kuweka
juu ya mwili ... ni adui wa Mungu ; kwa haina somo yenyewe kwa sheria ya
Mungu, kwa ni hata uwezo wa kufanya hivyo, na wale walio katika mwili
hawawezi kumpendeza Mungu . (Warumi 8:5-8 [ NASB ])
Asili ya kuanguka ya binAdamuu limeharibika, hivyo kuwa ni tena mzuri. Kinyume
chake, asili yetu ya kuanguka ni maovu. Tunatamani dhambi. Sisi chuki Mungu . Sisi
waasi dhidi ya sheria yake. Sisi hawawezi kumpendeza Mungu . Na hatuwezi kupata
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kibali chake au baraka.
Baada ya kusema ya ufisadi wa asili yetu , tuko tayari kuangalia njia mapenzi ya
binAdamuu akawa watumwa wa dhambi kama matokeo ya anguko .
Mapenzi
Tunatakiwa kuanza kwa kutoa ufafanuzi wa mapenzi. Kwa kawaida, wakati
wanatheolojia kusema mapenzi yetu, wao kuwa na akili Kitivo yetu binafsi kwa ajili ya
kuamua , kuchagua, kutamani matumaini, na wanaotaka kuoana. Kuweka tu , mapenzi
yetu ni nini sisi kutumia kufanya maamuzi na uchaguzi, ikiwa ni pamoja na kufikiria
mambo ambayo tungependa kuwa na , au kufanya, au na uzoefu.
Sasa , kama ilivyo kwa sifa yetu na akili , mapenzi yetu huonyesha asili yetu.
Kabla ya anguko mapenzi ya binAdamuu alikuwa mkamilifu, kuundwa kwa kutafakari
Mungu na tabia yake, na uwezo wa kufikiri na kuchagua kwa njia waliokuwa mzuri.
Lakini kama Mwanguko imeonekana, mapenzi ya binAdamuu pia kuundwa kwa uwezo
wa kufanya maamuzi kwamba hakuwa na kumpendeza Mungu.
Kama sisi tumeona tayari, katika kuanguka kwa Adamuu na Hawa kutumika ataka
yao ya kuchagua dhambi badala ya uaminifu kwa Mungu . Na hivyo Mungu aliilaani
binAdamuu. Na matokeo moja ya hii ni kwamba utashi wetu walikuwa kupotoshwa , na
kuifanya vigumu kwa sisi kutaka kumpendeza Mungu.
Katika Warumi sura ya 6 hadi ya 8 , Paulo anatumia mfano wa utumwa kuelezea
laana hii juu ya mapenzi ya binAdamuu . Alisema kuwa dhambi hukaa ndani ya
binAdamuu kuanguka viumbe, kuwatia utumwani ataka yetu , ili sisi daima hamu na
kuchagua dhambi. Kusikiliza mara moja zaidi kwa Warumi sura ya 8 mistari ya 5 hadi 8,
ambapo Paulo aliandika maneno haya:
Wale ambao ni kwa jinsi ya mwili huyafikiri mambo ya mwili ... Kwa akili kuweka
juu ya mwili ... ni adui wa Mungu ; kwa haina somo yenyewe kwa sheria ya
Mungu, kwa ni hata uwezo wa kufanya hivyo, na wale walio katika mwili
hawawezi kumpendeza Mungu . (Warumi 8:5-8 [ NASB ])
Udhibiti wa dhambi kuanguka binAdamuu , na kuifanya vigumu kwa sisi kuwasilisha
kwa sheria ya Mungu, au kufanya chochote ambacho yanayompendeza.
Sasa, hii haina maana kwamba hatuna tena utashi, au kwamba sisi tena kufanya
maamuzi ya kweli. Kinyume chake , tunaendelea kwenu na kuchagua kulingana na asili
yetu. Lakini kwa sababu ya asili yetu imekuwa kupotoshwa, sisi ni uwezo wa kufanya
chochote ambacho heshima na kumtukuza Mungu . Dhambi taints kila kitu sisi kufikiri,
kusema na kufanya .
Sasa, katika mtazamo wa kwanza hii tathmini ya kuanguka mapenzi ya
binAdamuu inaweza kuonekana uliokithiri. Baada ya yote, watu wenye dhambi kufanya
mambo ambayo kwa hakika itaonekana kuwa nzuri. Vizuri , kwa maana moja ingekuwa
ujinga kukanusha hili . Lakini ni lazima iwe makini kuangalia zaidi ya uso ili kuelewa
tabia ya kweli ya mambo ambayo kuanguka, watu unredeemed kufanya.
Unaweza kukumbuka kuwa mapema katika mfululizo huu, sisi akageuka na
Westminster Ukiri wa Imani , sura ya 16 aya ya 7, kusaidia kuelezea suala hili tata.
Kusikiliza kwa mara nyingine tena kwa nini anasema :
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Ujenzi hufanywa na wanaume asiyezaliwa mara ya pili ... inaweza kuwa na
mambo ambayo amri ya Mungu , na ya matumizi nzuri kwa wenyewe na wengine ,
lakini, kwa sababu wao kuendelea si kwa moyo kutakaswa kwa imani , wala ni
kufanyika kwa njia ya haki , kwa mujibu wa neno , wala kwa mwisho wa kulia ,
utukufu wa Mungu; wao kwa hiyo ni dhambi, na hawawezi kumpendeza Mungu ,
au kufanya mtu kukutana na kupokea neema kutoka kwa Mungu.
Maneno haya nicely muhtasari wa mafundisho ya Biblia juu ya hali ya maadili ya
binAdamuu asiyezaliwa mara ya pili viumbe - wale ambao bado kukombolewa na Kristo.
Na kama Kuungama anasema , kuna hisia ambayo watu asiyezaliwa mara ya pili kutii
amri za Mungu , kama vile hali ambayo wanafanya mambo ambayo ni nzuri.
Yesu alifundisha kanuni hiyo katika Mathayo sura ya 7 mistari ya 9 hadi 11 , ambapo
yeye alisema maneno haya:
Ni nani kati yenu ambaye kama mwanae akimwomba mkate, atampa jiwe? Au
Mapenzi akimwomba samaki, atampa nyoka ? Kama basi ninyi, ingawa ni waovu
, mnajua kuwapa zawadi nzuri kwa watoto wako , ni kiasi gani zaidi Baba yenu
aliye mbinguni atawapa mema wale wanaomwomba (Mathayo 7:9-11 )
Watu wengi kufanya angalau baadhi ya mambo ambayo ni nje njema, kama vile upendo
na kutoa kwa ajili ya watoto wao. Kwa hiyo, kuna juu juu namna ambayo hata
wasioamini kufanya aina ya tabia ya kwamba Mungu huwabariki .
Hata hivyo, Westminster Kukiri sawa anasema maana nyingine ambayo hatua hizi
ni kweli dhambi na hawawezi kumpendeza Mungu . Na sababu ni kwamba vitendo hivi
kukutana na baadhi ya mahitaji ya haki tu .
Kukiri kwa ufupi mafunzo ya maandiko kwa kusema kwamba matendo yetu
lazima kupita vipimo tano ili kuwa kweli nzuri. Kwanza, ni lazima kuwa na kazi ambazo
amri ya Mungu . Pili, lazima iwe ya matumizi mazuri wenyewe na kwa wengine. Tatu, ni
lazima hutoka moyoni kwamba ni kutakaswa kwa imani . Nne, ni lazima kufanyika kwa
njia ya haki . Na mara ya tano , ni lazima kufanyika kwa mwisho wa kulia , ambayo ni
utukufu wa Mungu.
Hatua hii ya maoni yanaendana na mbinu kuelekea maadili tuna kuchukuliwa
katika mfululizo huu. Kwanza, ukweli kwamba matendo mema ni wale ambao amri ya
Mungu sambamba na mtazamo unaozidi kuongezeka, ambayo kazi wote ni kuhukumiwa
kulingana na kiwango cha tabia ya Mungu kama ni wazi katika Neno lake.
Pili, msisitizo juu ya matumizi mazuri, mwisho wa kulia na njia ya haki muhtasari
wa ukweli wa mambo, malengo na njia ya mtazamo hali.
Na tatu, ukweli kwamba kazi nzuri lazima hutoka moyoni kutakaswa kwa imani
sambamba na mtazamo kuwepo kwake , ambayo kazi authentically nzuri inaweza tu
kufanyika na watu ambao wema imekuwa kurejeshwa kwa njia ya imani yao katika
Mungu .
Kwa bahati mbaya kwa mwanAdamuu aliyeanguka , viumbe yetu ni rushwa, ili
sisi si kawaida na mioyo kutakaswa kwa imani . Na mapenzi yetu haina tamaa au
kujitahidi kwa mwisho wa kulia , yaani utukufu wa Mungu. Na sisi kukataa kuwasilisha
sheria ya Mungu. Hivyo, wakati watu asiyezaliwa mara ya pili bado wanaweza kufanya
uchaguzi ili kuangalia vizuri juu ya uso, uchaguzi haya ni kweli kamwe nzuri.
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Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika njia Mwanguko ina kupotoshwa asili yetu
na watumwa mapenzi yetu kwa dhambi, tuko tayari kuzungumza kuhusu elimu yetu ,
ukilenga hasa katika njia Mwanguko kuharibiwa uwezo wetu wa kuelewa kiwango cha
Mungu.
Maarifa
Inaweza kuonekana isiyo ya kawaida kwa baadhi yetu kusema Mwanguko kama
kuharibu uwezo wetu wa kupata elimu ya maadili. Baada ya yote , wasioamini wanaweza
kuchukua Biblia na kuelewa amri zake . Na maandiko yenyewe unathibitisha kwamba
wasioamini kujua mambo mengi kweli kuhusu Mungu . Lakini wakati sisi kuangalia kwa
karibu zaidi katika maandiko, tunaona kwamba wakati kuanguka na wasiokombolewa
binAdamuu wamiliki baadhi elimu ya kweli , Mwanguko imezuia yao kutoka kupata
elimu sahihi ya amri za Mungu.
Mjadala wetu wa athari Mwanguko juu ya maarifa maadili kugawanya katika
sehemu tatu. Kwanza, sisi kusema ya njia dhambi inazuia kupata binAdamuu kwa njia ya
ufunuo. Pili, sisi kutaja njia dhambi kuzuia kuelewa ubinAdamuu ya ufunuo. Na tatu, sisi
kuchunguza athari ya dhambi juu ya utii binAdamuu kwa njia ya ufunuo. Hebu tuanze
kwa njia ya kupata binAdamuu na ufunuo umekwamishwa na Mwanguko.
Upatikanaji wa Ufunuo
Moja ya njia wakuu Mwanguko ina kuzuia upatikanaji wa binAdamuu na ufunuo
ni kwa kupunguza kazi ya Roho Mtakatifu ya kuja na ndani ya kuongoza. Sasa, hii si kwa
sababu Roho Mtakatifu ni kwa namna fulani uwezo wa kuwahudumia binAdamuu
kuanguka viumbe . Badala yake, ni kwa sababu Mungu aliilaani binAdamuu kwa zuio
zawadi hizo Mungu.
Kama mtakavyokumbuka na masomo yetu ya awali , kuja ni zawadi ya Mungu ya
elimu au ufahamu kimsingi ni utambuzi , kama vile elimu kwamba Yesu ndiye Kristo,
ambayo Peter kupokea katika Mathayo sura ya 16 mstari wa 17.
Na ndani ya kuongoza ni zawadi ya Mungu ya elimu au ufahamu kimsingi ni
kusundi au angavu. Ni pamoja na mambo kama dhamiri yetu, na maana kwamba Mungu
ingekuwa sisi kuchukua kozi fulani ya tendo.
Katika baadhi ya maana , Mungu hutoa kipimo cha wote kuja na ndani kuongoza
kwa wote kuanguka binAdamuu. Kwa mfano, hata wasioamini na maarifa instinctive ya
sheria ya Mungu . Wengi wao wanataka haki, na kutambua kwamba ni makosa kuiba na
mauaji . Vile vile, walio kufuru mara nyingi na hatia na dhamiri zao wakati wao kutenda
dhambi fulani.
Lakini Roho Mtakatifu haina kutoa kipimo hicho cha kuja na ndani kuongoza kwa
wasioamini kwamba yeye hutoa Waumini. Yeye anafanya kazi ndani yao tu kutosha
kuwahukumu kwa ukiukwaji wa wao wa sheria za Mungu. Na sababu kwa hili ni rahisi:
Mungu anechagua mwenyewe katika njia kubariki wale wanaompenda na kwamba
kulaani wale wanaomchukia.
Kulinganisha Yohana sura ya 17 mstari wa 26 , ambapo Yesu aliomba maneno
haya kwa Baba yake:
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Nimekufanya inajulikana [wale ulionipa ], na itaendelea kufanya inayojulikana ili
upendo ulio nao kwangu uwe ndani yao na kwamba mimi mwenyewe uwe ndani
yao . (Yohana 17:26)
Yesu alijitambulisha kwa waumini ili kujenga upendo na umoja kati ya Bwana na watu
wake. Kwa upande mwingine, yeye hutoa adui zake kwa tu maarifa kidogo ya
mwenyewe - tu kutosha kuwaleta chini ya hukumu.
Mbali na kupunguza uwezekano wa kuanguka binAdamuu na ufunuo ,
Mwanguko pia kuzuia kuelewa ubinAdamuu ya ufunuo.
Uelewa wa Ufunuo
BinAdamuu kuanguka katika dhambi kina kupunguzwa uwezo wetu wa kufanya
hali ya ufunuo wa Mungu. Hata kama binAdamuu kuanguka viumbe bado wanapata
mengi ya ufunuo wa Mungu , hatuna wengi wa stadi zinazohitajika kuelewa yake. Bado
tuna uwezo wa utambuzi kuelewa mafundisho ya msingi ya ufunuo wa Mungu. Lakini
akili maadili inategemea zaidi utambuzi tu; inahusisha mtu mzima.
Hukumu yetu ya kimaadili si iliotenganishwa tathmini ya ukweli. Badala yake,
mambo mengi mashirika yasiyo ya utambuzi ushawishi tathmini maadili yetu , kama vile
hisia zetu , dhamiri , nia , uaminifu , tamaa , hofu, udhaifu, kushindwa , kukataliwa asili
ya Mungu , na mengi zaidi.
Katika Mathayo sura ya 13 mstari wa 13 kupitia 15, Yesu inajulikana tatizo hili
wakati alielezea matumizi yake ya mifano :
Ingawa kuona, hawaoni , ingawa kusikia , hawana kusikia au kuelewa. Kwao
yametimia yale aliyosema nabii Isaya : " Utakuwa milele kusikiliza, lakini
hamtaelewa ; utakuwa mtatazama lakini hamtaona. Kwa akili za watu hawa
imekuwa mizito, . Hawasikii kwa masikio yao, na wamefumba macho yao
"(Mathayo 13:13-15 )
BinAdamuu kuanguka viumbe bado wana macho na masikio ya kupokea ufunuo wa
Mungu. Lakini mioyo yetu ni ngumu dhidi ya Mungu na kweli yake. Na hii mara nyingi
kuzuia sisi kutoka vizuri kuelewa ufunuo sisi kupokea.
Katika Waefeso sura ya 4 aya ya 17 na 18 , Paulo alizungumza juu ya tatizo kwa
njia hii:
Lazima tena kuishi kama watu wa mataifa , katika ubatili wa mawazo yao . Wao
ni giza katika ufahamu wao ... kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao kutokana
na ugumu wa mioyo yao . (Waefeso 4:17-18 )
Rushwa ya asili ya binAdamuu katika Mwanguko ilisababisha ugumu wa mioyo yetu. Na
ugumu hii anaendelea yetu kutoka vizuri kuelewa ufunuo wa Mungu.
Kwa njia nyingi, mantiki yetu na akili bado kazi kama ni lazima - na hii ni sababu
moja kwamba Mungu bado anatuwajibisha kwa ajili ya kuelewa ufunuo wake . Lakini
Mwanguko ina kupotoshwa yetu ili sisi kumpinga Mungu na kupinga ukweli wake .
Hivyo, badala ya kukubali maarifa ya kweli kutoka kwa Mungu, sisi shaua sisi wenyewe
ndani ya kuamini uongo kwamba mioyo yetu ya dhambi mzulia.

Kufanya Maamuzi Ya Kibiblia, Somo La Nane
Mtazamo wa Mambo yaliyomo: Kuwa Mwema

-13-

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

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

Baada ya kuona kwamba binAdamuu kuanguka viumbe kuwa kupungua kwa
upatikanaji wa ufunuo na giza uelewa wa Ufunuo, tunapaswa kurejea kwa njia ya utii
wetu na ufunuo pia imekuwa kupotoshwa na Mwanguko.
Utii kwa Ufunuo
Sasa, inaweza kuonekana isiyo ya kawaida kufikiri ya utii kama kipengele cha
maarifa . Baada ya yote , sisi kwa kawaida kufikiri ya ufunuo kama kutoa sisi na maarifa
. Na sisi kufikiri ya utii kama hatua tofauti kwamba ifuatavyo maarifa . Na kuna namna
ambayo hii ni sahihi. Lakini kuna maana nyingine ambayo maarifa na utii ni kimsingi
kitu kimoja. Na kwa maana hii , Mwanguko inazuia elimu yetu ya Mungu kwa kuharibu
uwezo wetu wa kumtii.
Kuelewa jinsi ya kutokuwa na uwezo wetu kutii Mungu huzuia elimu yetu ya
kiwango wake, sisi kuzingatia mambo mawili tu ya uhusiano kati ya elimu na utii.
Kwanza, Katika maandiko, kuna uhusiano wa kubadilishana kati ya utii na maarifa . Na
pili, tutaangalia baadhi ya njia ambayo inaweza kuwa alisema kwamba , katika Biblia ,
mawazo haya mawili hayatengani na mtu mwingine. Tutaweza kuanza na wazo kwamba
utii inaongoza kwa elimu ya Mungu na ya kiwango chake.
Katika maandiko, kuna uhusiano wa kubadilishana kati ya utii na maarifa .
Upande mmoja, maarifa ya Mungu hutoa utii kwa Mungu . Tunaona hii katika vifungu
kama 2 Petro sura ya 1 mstari wa 3, ambapo Petro aliandika maneno haya:
Uwezo wake wa kimungu ametupa kila kitu tunahitaji kwa uzima na utauwa kwa
kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake. (2 Petro 1:3 )
Hapa, maarifa ni kutolewa kwa ajili ya madhumuni ya kuzalisha uzima na utauwa katika
maisha yetu.
Tena , huu hufuata utaratibu ule sisi kuja wanatarajia : kwanza sisi kupokea na
kuelewa ufunuo wa Mungu , na kisha sisi utii kuomba kwa maisha yetu. Lakini kinyume
chake pia ni kweli . Katika maandiko, utii ni muhimu kwa elimu , na matumizi mtiifu wa
ufunuo wa Mungu katika maisha yetu inaongoza kwa kumjua yeye . Kama Mithali sura
ya 1 mstari wa 7 inatufundisha :
Kumcha Bwana ni mwanzo wa maarifa . (Mithali 1:7 )
Na kama sisi kusoma katika Mithali sura ya 15 mstari 33:
Hofu ya Bwana kuwafundisha mtu hekima. (Mithali 15:33)
Katika aya hizi na wengine wengi katika maandiko , maarifa unatokana na utii. Hiyo ni
kusema , wakati sisi kuwasilisha wenyewe kwa uongozi wa Mungu, sisi ni katika nafasi
ya kuelewa ufunuo wake .
Lakini Mwanguko ina kupotoshwa asili yetu na mapenzi yetu kwa uhakika
kwamba sisi waasi dhidi ya Mungu . Kwa kweli, sisi ni uwezo wa kuwasilisha kwa neno
lake.
Na tangu maarifa unatokana na utii, watu ambao hawawezi kutii Mungu ni pia
hawawezi kumjua katika maana halisi ya neno . Au kuweka njia nyingine, kama utii
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inaongoza kwa maarifa , dhambi inaongoza kwa ujinga.
Baada ya kuona matatizo yatokanayo na Mwanguko, kwa sababu utii inaongoza
kwa elimu ya ufunuo, sisi ni tayari kufikiria wazo kwamba katika Biblia , mawazo haya
mawili hayatengani na mtu mwingine.
Katika maandiko, ni mara nyingi kesi hiyo dhana ya utii na maarifa ni kimsingi
sawa . Wakati mwingine ni kuweka katika sehemu mmoja kwa mwingine, ili dhana moja
ifuatavyo na anaelezea nyingine. Kwa mfano kusikiliza Hosea sura ya 6 mstari wa 6
katika New American Standard Bible :
Mimi furaha katika uaminifu kuliko hata dhabihu , Na katika maarifa ya Mungu
badala ya sadaka za kuteketezwa. (Hosea 6:06 [ NASB ])
Katika mstari huu, maneno uaminifu badala ya sadaka na elimu ya Mungu badala ya
sadaka za kuteketezwa ni katika sehemu na mtu mwingine, kwa maana ya kuwa maneno
pili anaeleza moja kwanza kwa ufafanuzi. Kwa hiyo, sadaka ni sawa na sadaka za
kuteketezwa, na uaminifu - aina ya utii - ni sawa na maarifa ya Mungu.
Wakati mwingine , ama utii au maarifa ni zinazotolewa kama ufafanuzi kwa
wengine. Kwa mfano, katika Yeremia sura ya 22 mstari wa 16, Bwana akasema maneno
haya:
Yeye alitetea sababu ya maskini na wahitaji, na hivyo wote wakaenda vizuri . Ni
kwamba si nini maana ya kujua mimi? (Yeremia 22:16)
Hapa , elimu ya Mungu ni iliyopangwa katika suala la utii zinazotolewa kwa Mungu ,
hasa katika mfumo wa kuhifadhi haki.
Tatu, maandiko wakati mwingine inaonyesha kufanana kati ya utii na maarifa kwa
kutumia moja kama mfano wa wengine. Fikiria Hosea sura ya 4 mstari wa 1, ambapo
Mtume mashtaka Israel kwa njia hii:
Lisikieni neno la Bwana , wewe Israeli, kwa sababu Bwana ana malipo kwa
kuleta juu yenu ambao wanaishi katika nchi ". Hakuna uaminifu, hakuna upendo,
wala kumjua Mungu katika nchi " (Hosea 4:1 )
Hosea waliotajwa mambo matatu ambayo wana wa Israeli walishindwa kufanya na
kwamba alikuwa ilisababisha hasira ya Mungu , nao walikuwa waaminifu, walikuwa
wasiopenda , na hawakujua Mungu . Kwa ikiwa ni pamoja na elimu ya Mungu katika
orodha ya mifano ya kimaadili , Hosea zilionyesha kuwa elimu ni sehemu ya utii, na
kwamba tuna wajibu wa kimaadili kujua Bwana.
Sasa , utii na maarifa wala daima maana moja. Hata hivyo, maandiko mahusiano
mawazo haya pamoja kabisa karibu, kufundisha kwamba katika akili muhimu sana ,
kama sisi hawawezi kutii Mungu , hatuwezi kujua kwake.
Mwanguko iliharibu ubinAdamuu. Laana ya Mungu juu ya Adamuu na Hawa
kupotoshwa asili , mapenzi, na ujuzi wa kila binAdamuu ambaye alishuka kutoka kwao
kutumia njia za asili . Na matokeo maadili ya hii ni kubwa : hakuna kuanguka
mwanAdamuu anaweza kufikiri, kusema au kufanya chochote ambacho ni mzuri.
Mawazo yetu wote, maneno na matendo ni dhambi katika baadhi ya hatua kwa sababu
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sisi ni kuanguka, watu wenye dhambi. Hivyo, wakati sisi kufanya maamuzi ya kimaadili ,
tuna kufikiria njia kwamba Mwanguko imeathiri kila mtu kushiriki.
Baada ya kuijadili suala la wema na kuwa katika kipindi cha viumbe na
Mwanguko , tuko tayari kuchunguza kipindi cha ukombozi, wakati Mungu kutayarisha
wale wanaomtumaini kwa ajili ya wokovu , na kuwawezesha yao kwa wema.
IV. UKOMBOZI
Kipindi cha ukombozi alianza mara moja baada ya anguko , wakati Mungu
kupanuliwa huruma kwa Adamuu na Hawa - hata kama yeye amewalaani kwa dhambi
zao. Katika masomo ya mwanzoni , tuna inajulikana kama hii protoevangelion au "injili
kwanza ," wakati Mungu kutolewa kwa kutuma mkombozi kukarabati uharibifu
uliofanywa na Mwanguko.
Lakini kipindi cha ukombozi hakuwa na mara moja kutokomeza athari zote za
Mwanguko. Badala yake, ukombozi imekuwa mchakato polepole, na itakuwa si
kukamilika hadi Yesu atakaporudi katika utukufu . Hadi wakati huo, Mwanguko
inaendelea kuwa na madhara kwa binAdamuu wote , ikiwa ni pamoja Waumini.
Hata hivyo, kama watu ni kukombolewa, kama makafiri kuwa waumini , wao ni
waliokolewa kutokana na matokeo ya Kuanguka kwa njia muhimu na ya ajabu.
Sisi kujadili ukombozi wa waamini binafsi kama mabadiliko ya Kuanguka kwa
njia sambamba mjadala wetu uliopita. Kwanza, sisi kuzingatia asili yetu , akizungumza
ya jinsi ukombozi kutayarisha wema wetu innate. Pili, sisi majadiliano juu ya mapenzi
yetu ya kibinAdamuu na uhuru wetu kutoka dhambi. Na tatu, sisi kuzingatia elimu ,
marejesho ya uwezo wetu wa kufanya matumizi sahihi ya ufunuo wa Mungu. Hebu
tuanze na jinsi asili yetu ni kurejeshwa wakati sisi ni kukombolewa.
Hali
Itabidi kukumbuka kwamba asili yetu ni tabia yetu ya msingi ; masuala ya kati ya
uhai wetu. Na kama sisi tumeona, asili yetu ya kuanguka ni maovu. Sisi chuki Mungu na
upendo dhambi. Na sisi ni uwezo wa wema wa kimaadili .
Lakini wakati sisi ni kukombolewa katika Kristo, asili yetu ni upya. Wakati Roho
Mtakatifu regenerates yetu, yeye hutupa sisi asili nzuri, moja anayempenda Mungu na
anachukia dhambi . Na yeye kutayarisha uwezo wetu wa kimaadili, hivyo kwamba sisi
kuwa na uwezo wa wema kweli. Kusikiliza Ezekiel sura ya 36 mstari wa 26 , ambapo
Mungu alizungumza kuhusu kukombolewa kwamba atakuja katika Kristo:
Mimi nitakupa moyo mpya na kuweka roho mpya ndani yenu , nami kuondoa
kutoka mioyo yenu ya mawe na kukupa moyo wa nyama. (Ezekiel 36:26)
Na katika Warumi sura ya 6 mstari wa 6 hadi 11, Paulo alizungumzia suala hilo katika
njia hii:
Utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja na [Kristo] , ili mwili wa dhambi ubatilike
na , ili tuwe tena watumwa wa dhambi - kwa sababu mtu yeyote ambaye alikufa ,
amenasuliwa kutoka katika dhambi ... [C] ount wenyewe kuwa wafu kwa dhambi
bali hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. (Warumi 6:6-11 )
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Shahidi thabiti ya Kale na Jipya ni kwamba binAdamuu kuanguka viumbe na mioyo ya
dhambi na roho. Lakini wakati Mungu redeems yetu , yeye recreates sisi kutupa mioyo
mipya , na roho ambayo ni haki badala ya dhambi. Na kwa asili hizi mpya, sisi ni kwa
mara ya kwanza , na uwezo wa kumpenda Mungu na kuwasilisha kwa neno lake , na
hivyo kupata baraka zake.
Bila shaka, ukombozi wetu ni bado kamili , hivyo kwamba hata kwa asili yetu
mpya, sisi ni bado inachafuliwa na dhambi . Hii ni kwa nini katika Marko sura ya 10
mstari wa 18 Yesu alitoa kauli :
Hakuna mtu ni nzuri - ila Mungu peke yake. (Marko 10:18 )
Kukombolewa binAdamuu ana kipimo cha wema, lakini sisi ni si viumbe kamili kama
Mungu ni . Hata hivyo, asili yetu mpya kufanya hivyo inawezekana kwa Mungu kubariki
sisi katika njia ya ajabu.
Kwa uelewa huu wa asili yetu kukombolewa katika akili , tunapaswa kurejea kwa
marejesho ya mapenzi yetu ambayo hufanyika wakati sisi kuanza uzoefu ukombozi.
Mapenzi
Mapenzi yetu ni kitivo yetu binafsi kwa ajili ya kuamua , kuchagua, kutamani
matumaini, na wanaotaka kuoana. Kama tulivyoona , Mwanguko katika dhambi alifanya
hivyo haiwezekani kwa sisi kutumia utashi wetu katika njia safi na haki. Paulo alieleza
ufisadi huu katika suala la utumwa, kufundisha kwamba yetu kuanguka, unredeemed
utashi ni katika utumwa wa dhambi kwamba huishi yetu. Kwa sababu ya utumwa hii
dhambi , hatuna uwezo wa kufanya maamuzi yanayompendeza Mungu , na sisi hawana
haja ya kumpendeza.
Lakini wakati sisi kuja imani katika Kristo, kushikilia dhambi juu ya mapenzi
yetu ni kuvunjwa, hivyo kwamba sisi ni tena kulazimishwa kuwa na hamu na kuchagua
dhambi. Aidha, Roho Mtakatifu huishi sisi , kuimarisha na kusonga ataka yetu na upendo
na kutii Bwana. Bwana akasema ya suala hili la ukombozi katika Ezekiel sura ya 36
mstari wa 27, ambapo alitoa baraka hii kuongozana na ukombozi :
Nitaiweka Roho yangu ndani yenu na hoja wewe kufuata amri zangu na kuwa
makini na kuweka sheria zangu. (Ezekiel 36:27 )
Na kama Paulo aliandika katika Wafilipi sura ya 2 mistari 12 na 13 :
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)
Sasa, tunahitaji kukumbuka kwamba upya wa mapenzi yetu haina kabisa kutatua tatizo la
dhambi katika maisha yetu . Sisi bado ni indwelt na dhambi, ili sisi lazima kila wakati
kupigana juu yake . Lakini tofauti ni hili: sisi ni tena watumwa na dhambi, kulazimishwa
kufanya zabuni yake. Hata hivyo, bado inaweza kuwa vigumu sana kukataa dhambi.
Paulo alieleza mapambano haya katika Warumi sura ya 7 mistari 21 kupitia 23 , ambapo
yeye aliandika maneno haya kuhusu maisha ya Mkristo :
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Wakati nataka kufanya vizuri, uovu ni haki pale na mimi. Kwa kuwa wangu ndani
mimi furaha katika sheria ya Mungu , lakini naona sheria nyingine kazi katika
viungo vya mwili wangu, kupiga vita madawa ya sheria ya akili zangu na
maamuzi yangu mfungwa wa sheria ya dhambi katika kazi ndani ya wanachama
wangu. (Warumi 7:21-23)
Tunaweza kujumlisha mafundisho ya Biblia juu ya mapenzi ya binAdamuu kwa njia hii :
Katika uumbaji, mapenzi yetu alikuwa na uwezo wote wa dhambi na kukataa dhambi.
Lakini wakati binAdamuu akaanguka katika dhambi, tumepoteza uwezo wetu wa
kupinga dhambi. Wakati huo huo, dhambi alikuja kukaa katika sisi kama bwana, kuwatia
utumwani ataka yetu .
Katika ukombozi, ataka yetu ni kurejeshwa na mastery dhambi ni kuvunjwa , ili
sisi ni mara nyingine tena na uwezo wa kupinga dhambi. Na Roho Mtakatifu huishi sisi
ili kuimarisha na kuwahamasisha sisi dhidi ya dhambi.
Kwa bahati mbaya, katika hatua hii ya sasa ya ukombozi, dhambi bado huishi
yenu, akawaachia mapambano kati ya ushawishi wa dhambi na ushawishi wa Roho
Mtakatifu . Lakini wakati Yesu atakaporudi kukamilisha ukombozi wetu , sisi kuwa huru
kutokana na dhambi kupokea uwepo mbele, na kusukumwa tu na Roho Mtakatifu, ili sisi
kamwe kuchagua dhambi tena .
Sasa kwa kuwa tuna kuchukuliwa asili yetu na mapenzi, sisi ni tayari kwa
majadiliano juu marejesho ya elimu yetu wakati sisi ni kukombolewa.
Maarifa
Kama kabla, mjadala wetu wa elimu kugawanya katika sehemu tatu. Kwanza,
sisi majadiliano juu ya upatikanaji yetu na ufunuo , la pili, uelewa wetu wa ufunuo , na
tatu, utii wetu kwa ufunuo. Hebu tuanze kwa njia ya kupata yetu kwa ufunuo kurejeshwa
katika ukombozi.
Upatikanaji wa Ufunuo
Kama mtakavyokumbuka , Mwanguko kwa kiasi kikubwa kunazuia upatikanaji
wa binAdamuu na kuja kutoka kwa Roho Mtakatifu , ambayo ni zawadi ya Mungu ya
elimu au ufahamu kimsingi ni utambuzi.
Tuliona vilevile ya kwamba Mwanguko kunazuia upatikanaji wa wetu na Roho
Mtakatifu ndani ya uongozi , ambayo ni zawadi ya Mungu ya elimu au ufahamu kimsingi
ni nia au angavu.
Lakini katika ukombozi , tuna kupata zaidi ya huduma hizi ya Roho Mtakatifu.
Badala ya kutoa sisi tu ufunuo wa kutosha lawama juu yetu , Roho anatusadikishia
ukweli wa injili na mambo mengine mengi ambayo ni sehemu ya ukombozi wetu. Yeye
hufanya dhamiri zetu nyeti kwa tabia ya Mungu na inatupa nia Mungu. Kwa mfano,
kusikiliza maneno ya Yohana katika 1 Yohana sura ya 2 mstari wa 27 :
Upako [Mmoja Mtakatifu ] inafundisha juu ya mambo yote . ( 1 Yohana 2:27)
Na katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 17 , Paulo alizungumzia kuja na ndani ya
kuongoza katika njia hii:
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Mimi kuendelea kuuliza ili Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo ... inaweza kukupa
roho ya hekima na ufunuo, ili kwamba unaweza kumjua . (Waefeso 1:17)
Licha ya kurejesha upatikanaji yetu na ufunuo , ukombozi pia kutayarisha uelewa wetu
wa ufunuo, tena kwa njia ya huduma ya Roho Mtakatifu .
Uelewa wa Ufunuo
Kama tulivyoona , Mwanguko unasababishwa yetu kuwa maadui wa Mungu na
kupinga ukweli wake , ili badala ya kukubali maarifa ya kweli kutoka kwa Mungu, sisi
shaua sisi wenyewe ndani ya kuamini uongo . Lakini wakati sisi ni kuokolewa, Roho
Mtakatifu mabadiliko mioyo yetu, ili sisi kumpenda Mungu badala ya kumchukia. Na
yeye imebadilisha akili zetu ili kwamba sisi ni uwezo wa kufahamu ukweli kwamba
Mungu inaonyesha.
Katika 1 Wakorintho sura ya 2 mistari 12 hadi 16, Paulo alieleza uelewa wetu
kukombolewa ya ufunuo kwa njia hii:
Tuna ... kupokea ... Roho aliyetoka kwa Mungu , ili tupate kuelewa kile ambacho
Mungu hiari yetu ... Mtu bila Roho haina kukubali mambo yanayotoka kwa Roho
wa Mungu, kwa wao kwake huyo ni upuzi , wala hawezi kuelewa yao ... Lakini sisi
tunayo akili ya Kristo. (1 Wakorintho 2:12-16 )
Bila Roho wa Mungu kukaa katika sisi , tunataka kuwa na uwezo wa kuelewa ukweli wa
Mungu. Uasi wetu dhidi ya Mungu wingu sababu yetu , na sisi ingekuwa kuamini kila
aina ya makosa kuhusu tabia ya Mungu na matendo. Lakini Roho Mtakatifu walinzi
mioyo yetu na akili zetu , na kuharibu uwezo dhambi kutudanganya , na kuwawezesha
kuelewa ufunuo. Kusikiliza maneno ya Paulo katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 9 :
Tangu siku ile tuliposikia kuhusu wewe, sisi si kusimamishwa kuomba kwa ajili
yenu na kumwomba Mungu akujaze na ufahamu wa mapenzi yake kwa njia ya
hekima yote na ufahamu wa rohoni . (Wakolosai 1:9 )
Paulo alijua kwamba hakuna muumini ana ufahamu kamili ya ufunuo wa Mungu. Hivyo,
yeye daima kuomba kwa waumini katika Kolosai kupokea ufahamu zaidi. Na tu kama
wao, sisi pia haja huduma mara kwa mara ya Roho Mtakatifu ili kwamba ufahamu wetu
inaweza kuongezeka.
Hadi sasa, tumeona kwamba ukombozi kutayarisha elimu yetu kwa kutupatia
upatikanaji wa ufunuo na kwa kutusaidia kuunda ufahamu sahihi wa ufunuo. Katika
hatua hii, sisi ni tayari kwa majadiliano juu ya njia ya ukombozi kutayarisha elimu yetu
na kukuza utii kwa ufunuo.
Utii kwa Ufunuo
Hapo awali katika somo hili, sisi ilivyoelezwa uhusiano kati ya utii na maarifa
kwa njia mbili. Kwanza, katika maandiko kuna uhusiano kati ya kubadilishana utii na
maarifa . Na pili, katika Biblia mawazo haya mawili hayatengani na mtu mwingine.
Na mjadala wetu wa njia ya ukombozi ya kukuza utii kwa ufunuo kufuata mfano kama
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huo. Kwanza, sisi kusema ukweli kwamba kuna uhusiano wa kubadilishana kati ya
ukombozi na utii. Na pili, tutaangalia baadhi ya njia ambayo inaweza kuwa alisema
kwamba , katika Biblia , mawazo haya mawili hayatengani kutoka moja ya ukombozi
mwingine ni utii. Tutaweza kuanza na ukweli kwamba ukombozi inaongoza kwa utii.
Kitabu anaweka wazi kwamba moja ya sifa kuu ya ukombozi ni utii inazalisha
katika maisha ya waumini. Chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu na nguvu anayekaa
ndani yao, waumini tabia tofauti na wengine wa dunia . Kuanguka binAdamuu anachukia
Mungu na hawawezi kutii yake. Lakini kukombolewa binAdamuu anapenda Mungu na
haina kumtii. Mtume Yohana aliandika kuhusu wazo hili mara kwa mara, kama vile
katika 1 Yohana sura ya 2 mstari wa 3 kwa njia ya 6 . Kusikiliza maneno yake huko:
Tunajua kwamba sisi nimekuja kujua yeye kama sisi kutii amri zake. Mtu ambaye
anasema , "Najua yake," lakini hafanyi kile anawaamuru ni mwongo, na ukweli
haumo ndani yake . Lakini kama mtu kumt'ii neno lake, upendo wa Mungu
umekamilika kweli kweli ndani yake. Hii ni jinsi gani tunajua naye: Mtu anadai
kuishi ndani yake lazima kutembea kama Yesu alivyofanya. (1 Yohana 2:3-6)
Maandiko mara nyingi kusema ya kazi hii ya Roho katika suala la matunda ya Roho.
Kwa mfano, katika Mathayo sura ya 3 Yohana Mbatizaji alidai kuwa wanafunzi wake
kuzaa matunda katika kutunza na toba. Na katika Wagalatia sura ya 5, Paul ukilinganisha
mambo mabaya kwamba dhambi hutoa katika maisha ya makafiri mambo mema ambayo
Roho Mtakatifu hutoa katika maisha ya waumini. Kusikiliza maneno ya Paulo katika
Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23 :
Matunda ya Roho ni upendo, furaha , amani, uvumilivu , wema, fadhili , uaminifu,
upole na kujizuia. (Wagalatia 5:22-23)
Kupitia kupokea uwepo wake na ukombozi mbele, Roho Mtakatifu huzaa matunda ya
haki katika maisha yetu. Yeye hutuongoza kutii Mungu kwa njia nyingi, ili sisi
kuonyesha fadhila nyingi kimaadili na kiroho.
Baada ya inaonekana katika ukweli kwamba ukombozi inaongoza kwa utii, sisi
wanapaswa kurejea na ukweli kwamba mawazo haya mawili hayatengani kutoka kwa
mtu mwingine - kwamba kukombolewa ni kumtii Bwana .
Vifungu vingi katika maandiko zinaonyesha kuwa ukombozi na utii ni kitu kimoja
moja na . Kwa kawaida, wao kufanya hivyo kwa kufafanua waamini kwamba ni wale
ambao ni watiifu kwa Bwana . Wakati mwingine, hii ni kwa sababu ya kubadilika kwa
Kristo ni kitendo cha utiifu. Hii ni pamoja na mambo kama imani yetu katika Kristo na
toba yetu kutoka dhambi zetu. Kwa mfano, katika 1 Petro sura ya 1 mstari wa 22 na 23 ,
mtume alitoa agizo hili :
Sasa kwa kuwa kujitakasa kwa kuitii ile kweli na upendo ndugu zenu kwa kweli ,
kupendana kwa undani , kutoka moyoni. Kwa kuwa alizaliwa tena . (1 Petro 1:2223)
Peter alisema hapa ya kubadilika kwa Kristo, wakati sisi ni kuzaliwa mara ya pili . Na
yeye kutambuliwa uongofu huu kama utii kwa kweli.
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Wakati mwingine , ukombozi ni sawa na utii kwa sababu watu kukombolewa ni mtiifu
kwa Bwana katika njia nyingi tofauti. Sisi kufuata amri zake kwa sababu sisi kumpenda.
Kama Waebrania sura ya 5 mstari wa 9 anasema:
[Yesu] akawa chanzo cha wokovu wa milele kwa wote wanaomtii. (Waebrania 5:9
)
Katika hali hii, mwandishi wa Waebrania alikuwa akimaanisha unaoendelea kazi ya Yesu
kikuhani mbinguni , ambayo yeye inao wokovu wetu kwa njia ya maombezi yake daima
kwa niaba yetu. Yeye hana huu kwa ambao maisha yao ni sifa kwa utii kwake wale wote
, yaani, kwa wale wote wanaoamini na ni indwelt na Roho Mtakatifu.
Kama tunaona uhusiano kati ya ukombozi na utii , hatua tunataka kukumbuka ni
hii: Ukombozi hutoa utii kwa Mungu, na utii kwa Mungu hutoa elimu ya Mungu na njia
zake.
Kumbuka mara nyingine tena kuwa Mwanguko kupotoshwa elimu yetu sehemu
kwa kufanya kuwa vigumu kwa sisi kumtii Bwana . Alama , kwa njia moja kwamba
ukombozi kurudisha nyuma laana ya Mwanguko ni na kurejesha utii wetu , ambayo kwa
upande inazalisha maarifa ya Mungu.
Katika mwanga wa ukweli kwamba ukombozi kutayarisha elimu yetu ya Mungu ,
ni lazima mshangao yetu kwamba maandiko mara nyingi muhtasari wa ukombozi katika
suala la elimu ya Mungu . Lina maarifa hii kwa sehemu ya bidhaa za utambuzi , kama
vile kujua ukweli wa injili. Lakini pia ni pamoja na uzoefu na mahusiano maarifa , kama
vile wakati sisi kusema ya kujua mtu . Tunaona mafundisho hayo katika maeneo kama
vile Zaburi 36 mstari wa 10, Danieli sura ya 11 mstari wa 32 , na 2 Yohana mstari wa 1.
Yesu aliomba katika Yohana sura ya 17 mstari wa 3 :
Hii ni uzima wa milele ili wapate kujua wewe, Mungu pekee wa kweli, na Yesu
Kristo, uliyemtuma . (Yohana 17:3)
Hivyo, katika kipindi cha ukombozi, wema wetu innate ni kurejeshwa katika upya wa
asili yetu , katika marejesho ya mapenzi yetu, na katika maarifa mapya ya Mungu. Na
kwa njia ya ukombozi hii ya viumbe yetu , sisi kupata uwezo wa kufanya kazi nzuri - ya
kusema na kufikiri na kufanya yale Mungu huwabariki .
V. HITIMISHO
Katika somo hili tumeanza utafutaji wetu wa mtazamo kuwepo kwake kwa
kuchunguza uhusiano kati ya wema na ustawi. Tumeangalia wema kihistoria, mwanzo na
wakati wa uumbaji , ambapo tuliona kuwa wema ilikuwa na mizizi katika maisha ya
Mungu , na kwamba ubinAdamuu iliundwa na kuwa innately nzuri. Next, tuliona
kwamba Mwanguko kuharibiwa innate wema binAdamuu , na kufanya sisi uwezo wa
tabia mzuri.
Na hatimaye , tumeona kwamba katika kipindi cha ukombozi, wema wa
uhai wetu ni kurejeshwa wakati sisi kuja wokovu katika Kristo , na kufanya sisi uwezo
wa tabia mzuri.
Kama sisi kazi ya kufanya maamuzi ya Biblia katika dunia ya kisasa , ni muhimu
kukumbuka kwamba wema kweli kila mara huhusisha vinavyolingana tabia yetu kwa
tabia ya Mungu. Habari mbaya ni kwamba sisi ni kuanguka na indwelt na dhambi ,
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hawezi kuonyesha wema wa Mungu. Lakini habari njema ni kwamba, wakati Roho
Mtakatifu inatumika ukombozi kwetu, yeye hukaa ndani ya sisi na inatupa asili mpya, ili
kwamba sisi ni uwezo wa kuishi katika njia ambazo Mungu na kuidhinisha huwabariki .
Na kama sisi kuweka mambo haya katika akili, tutakuwa na uwezo mkubwa wa kujibu
maswali yetu kimaadili katika njia ambazo tafadhali Bwana wetu utukufu.
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