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Kuhusu Huduma Ya Milenia Ya Tatu
Ilianzishwa mwaka 1997, Huduma ya Milenia Ya Tatu ni shirika lisilo la kujitafutia faida
la Kikristo; hujitolea katika kutoa Elimu ya Biblia, Kwa Dunia, Bila malipo. Katika
kukabiliana na kuongezeka kwa haja ya kimataifa kwa ajili ya sauti, msingi wa Biblia ya
mafunzo ya uongozi wa Kikristo , katika kusambaza seminari mtaala hasa kwa ajili ya
viongozi wa Kikristo ambao hawana wingi wa vifaa vya mafunzo . Kwa kujenga na
kufadhili masomo ya kirafiki, katika lugha 5 (Kiingereza, Kihispania , Kirusi, Kichina
Mandarin na Kiarabu), Milenia Ya Tatu ina maendeleo njia ya gharama nafuu kwa ajili
ya mafunzo ya wachungaji na viongozi wa Kikristo duniani kote. Masomo yote
yaliyoandikwa iliyoundwa na zinazozalishwa katika nyumba, ni sawa katika muundu na
ubora wa zile za Channeli ya Historia ©. Mwaka 2009 kazi ya Milenia ilishinda tunzo
mbili Telly kwa ajili ya utoanji bora wa video katika Matumizi ya michoro na Elimu.
Vifaa vyetu huchukua fomu ya DVD, magazeti, Intaneti video, satiliti televisheni
maambukizi, na matangazo ya redio na televisheni.
Kwa habari zaidi kuhusu huduma yetu na kujifunza jinsi gani unaweza kujihusisha,
tafadhali tembelea www.thirdmill.org
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I.
UTANGULIZI
Kwa kipindi cha mirenia mbili, mabilioni ya watu kuwaabudu , ikifuatiwa na
alitangaza Injili ya Yesu wa Nazareti. Hakuna takwimu nyingine katika historia imekuwa
kama sana admired au alikuwa na athari kama vile katika jamii. Wasanii, wanamuziki na
waandishi ilimfanya somo la sanaa zao. Mataifa yote na tamaduni zimejengwa karibu
mafundisho yake. Katika sehemu nyingi za dunia, hata kalenda ni kuhesabiwa kutoka
wakati wa kuzaliwa kwake.
Lakini kama maalumu kama Yesu, yeye bado ni somo la uchunguzi makali.
Wasomi wa kila aina utafiti yake. Wasiwasi kujaribu kudhoofisha yake. Na wafuasi wake
kujifunza naye kwa njia kila imaginable.
Na ukweli ni kwamba kujifunza kuhusu Yesu ni muhimu kwa kila mtu, kwa
sababu siku moja tutakuwa na kujibu swali " Yesu Kristo ni nani?" Kwa Wakristo, jibu
lazima utambuzi, kwa sababu tumekuwa kusoma kwa ajili ya karne katika Imani ya
Mitume.
Hii ni somo la tatu katika mfululizo wetu Imani ya Mitume , na sisi haki yake "
Yesu Kristo." Katika somo hili, sisi kurejea mawazo yetu kwa makala ya imani yenye
kuthibitisha imani katika Yesu Kristo, Mwana wa Mungu , mtu wa pili wa Utatu. Makala
hizi kusoma kama ifuatavyo:
Naamini katika Yesu Kristo, Mwana wake wa pekee, Bwana wetu,
ambaye alichukuliwa mimba kwa Roho Mtakatifu,
na kuzaliwa na bikira Mariamu.
Aliteseka chini ya Pontio Pilato,
alisulubiwa, akafa, akazikwa;
Yeye alishuka kuzimu.
Siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu.
Alipaa mbinguni na ameketi upande wa kulia wa Mungu Baba Mwenyezi.
Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu.
Wakati kuna njia nyingi za muhtasari wa yale imani anasema juu ya Yesu, sisi
kuzingatia dhamira tatu ambayo yamekuwa ya kawaida focal pointi katika historia ya
theolojia. Kwanza, sisi kusema ya uungu wa Yesu Kristo, kuangalia mambo kama asili ya
uungu wake, na uhusiano wake na wanachama wengine wa Utatu. Pili, tutaangalia
ubinadamu wake, na kujadili uhusiano kati ya asili yake ya kimungu na binadamu. Na
tatu, sisi majadiliano juu ya kazi yake, sio tu wakati wa huduma yake duniani, lakini pia
baada ya yake. Hebu kuanza kwa njia ya uungu wa Yesu Kristo kushughulikiwa katika
Imani Ya Mitume.

II.

UUNGU

Tunapozungumzia kuhusu uungu wa Kristo, au hata vizuri zaidi, uungu
wa Kristo - na ukweli kwamba yeye ni Mungu kamili - tunazungumzia
kuhusu madai ya kati ya Agano Jipya kuhusu Kristo ni nani. Tunaambiwa
kwamba Yesu ni Mungu kamili na mwanadamu kamili. Sasa tukiwa
hatuna aidha ya hizo, hatuna tena Yesu. Njia pekee tunaweza kueleza Yesu
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katika suala la uungu wake ni hasa kama Biblia inatangaza yake.
Tunaambiwa kwamba yeye ni Mwana wa Mungu aliye hai. Huu ni ukweli
wa msingi kuhubiri na kanisa la kwanza. Na nini tuna, kwa mfano, kutoka
Mtume Paul - kile alichokiandika katika Wakolosai - hakika yetu ni
kwamba kweli yeye (Yesu) ni nguvu kubwa juu ya kila kitu. Katika
kuungana naye, vyote ni kuundwa. Yeye ana nguvu zote chini ya miguu
yake. Hiyo inaweza kuwa alisema pekee wa Mungu. Wewe kuchukua nje,
hatuna injili, hatuna Yesu, na hatuna Ukristo. [Dr. R. Albert Mohler, Jr.]
Imani ya Mitume anataja uungu wa Yesu katika maneno haya:
Naamini katika Yesu Kristo, Mwana wake wa pekee, Bwana wetu.
Wakristo daima lengo maneno kama “Kristo ",” Mwana wa Mungu, " na "Bwana"
zinaonyesha uungu wa Yesu.
Kwa madhumuni yetu, sisi kuzingatia mbili tu ya suala Imani ya Mitume anatumia
kwa uhakika na Yesu uungu. Kwa upande mmoja, tutaangalia ukweli kwamba Yesu ni
Mwana wa Mungu. Na kwa upande mwingine, sisi kuchunguza nini maana kwa Yesu
kuwa Bwana . Hebu tuanze na maana ya neno "Mwana wa Mungu " kwamba maandiko
inatumika kwa Yesu.
Mwana wa Mungu
Jambo la kwanza tunapaswa kutambua kuhusu lugha "Mwana wa Mungu” ni kwamba
maandiko mara nyingi anatumia majadiliano juu ya viumbe ambayo si ya Mungu kwa
njia yoyote. Kwa mfano, malaika inajulikana kama wana wa Mungu katika vifungu kama
Ayubu sura ya 1 mstari wa 6 na sura ya 2 mstari wa 1. Katika baadhi ya matoleo ya
kisasa ya Biblia , aya hizi ni kutafsiriwa kusema "malaika" badala ya wana wa Mungu.
Lakini katika vifungu kutoka Job , Kiyahudi kweli anasema , " benay Haelohim ,"
ambayo maana yake halisi "wana wa Mungu . " Na sisi kupata lugha sawa katika vifungu
vingine .
Taifa la Israeli ni pia kuitwa mwana wa Mungu katika mistari kama Kutoka sura ya
4 aya ya 22 , na Hosea sura ya 11 aya 1.The wafalme wanadamu wa Israeli walikuwa pia
inajulikana kama wana wa Mungu katika maeneo kama vile 2 Samweli sura ya 7 mstari
wa 14, na Zaburi 2 mstari wa 7. Adam, kwanza binadamu, anaitwa mwana wa Mungu
katika Luka sura ya 3 aya ya 38 .
Na kama Wakristo wote tunajua , katika vifungu vingi katika waumini waaminifu
maandiko Mungu wanaitwa wana wake. Tunaona hii katika maeneo kama vile Mathayo
sura ya 5 mstari wa 9 na 45, Luka sura ya 20 mstari wa 36, na Warumi sura ya 8 mistari
ya 14 na 19. Kama Paulo aliandika katika Wagalatia sura ya 3 mstari wa 26 :
Wewe ni wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. (Wagalatia 3:26)
Lakini kama cheo cha " mwana wa Mungu " haina katika na yenyewe ina maana kwamba
Yesu ni Mungu , mbona kanisa alifanya mpango kubwa kama kuhusu hilo?
Wakati sisi kuangalia jinsi ya Agano Jipya mazungumzo juu ya Yesu, inakuwa
wazi kwamba yeye ni mwana wa Mungu katika njia ya kipekee.
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Kwa kweli, moja ya mambo ya mkazo kwamba sisi kupata katika _ Agano
Jipya ni nani kwamba Yesu ni Mwana pekee wa Mungu. Kwamba
anashiriki katika asili ya Mungu ni nani. Au kwa njia nyingine ya kuweka
ni kwamba Yesu ni nani sana Mungu wa Mungu sana. Na sisi ni watoto
wa Mungu na uhusiano, na kupitishwa, lakini si kwa kiini. Yesu ni nani
mwana wa Mungu. Yeye daima imekuwa Mwana wa Mungu. [Dr. Tom
Schreiner]
Uwana wa Yesu niwa kipekee hasa wazi katika Injili ya Yohana. Kwa mfano,
katika sura ya 1 mstari wa 1 kwa 18 , tunaambiwa kwamba Yesu ni neno ya milele ya
Mungu , kwa maana kwamba yeye ni Mungu mwenyewe, na pekee wa Baba . Sisi pia
kuona katika Yohana sura ya 8 mstari wa 18 kupitia 23, ambapo Yesu alisema kwamba
kama Mwana wa Baba, yeye alikuwa ametoka juu , kwamba alikuwa si asili katika dunia
hii. Na sisi kupata hiyo katika Yohana sura ya 10 mstari wa 30 ambapo Yesu alisisitiza
kwamba yeye na Baba ni moja .
Lakini labda mahali wazi zaidi ambapo John alifanya hii wazi ni katika Yohana
sura ya 5 mstari wa 18. Kusikiliza nini aliandika huko
[Yesu] hata alimuita Mungu ni Baba yake , akijifanya sawa na Mungu. (John
5:18)
Kifungu hiki anaweka wazi kuwa Yesu alipozungumza mwenyewe kama Mwana wa
Mungu , alikuwa na maana kwamba alikuwa sawa na Mungu Baba. Kwa sababu hii,
Wakristo sawa kuelewa kwamba wakati Biblia inasema kwamba Yesu ni Mwana wa
Mungu , ina maana kwamba yeye ni wa kipekee na Mungu.
Uwana kiungu wa Yesu pia inaelezwa katika vifungu vingine vingi vya Agano
Jipya. Tunaona katika Warumi sura ya 1 mstari wa 3 na 4, na sura ya 8 mstari wa 3
ambapo Paulo alifundisha kuwa Yesu alikuwa Mwana wa Mungu Mungu hata kabla ya
mwili . Tunaona katika Waebrania sura ya 1 mstari wa 1 kupitia 3 ambapo tunaambiwa
kwamba kama Mwana wa Mungu, Yesu aliumba ulimwengu na ni uwakilishi halisi ya
maisha ya Baba. Katika haya na maeneo mengine mengi , Yesu ni kutambuliwa kama
Mwana wa Mungu kwa njia ya pekee kwamba inaonyesha milele, asili yake ya kimungu .
Hii mkazo juu ya Yesu kama Mungu na mwana wa Mungu ni yalijitokeza katika
mafundisho ya Utatu, ambayo inasema kwamba:
Mungu ana watu watatu , lakini kiini moja tu .
Agano Jipya inafundisha kuwa Yesu ni Mungu Mwana , mmoja wa watu watatu wa
Utatu. Lakini ni uhusiano wake na Baba na Roho Mtakatifu nini?
Kama tulivyojadili katika masomo ya awali, mtazamo ontological juu ya Trinity
inalenga katika maumbile ya Mungu na kuwepo. Kama Mwana wa Mungu, Kristo ni
sawa katika nguvu na utukufu kwa Baba na Roho Mtakatifu. Yote matatu ya watu wa
Mungu - ikiwa ni pamoja na Mwana - ni usio na mipaka, milele na usiobadilika. Na kila
mmoja ana sawa muhimu sifa ya Mungu , kama vile hekima , nguvu, utakatifu, haki ,
wema na ukweli .
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Kwa upande mwingine, mtazamo wa kiuchumi juu ya Trinity inaeleza jinsi watu wa
Mungu kuingiliana na kila mmoja. Kutoka mtazamo huu, kila mmoja ana majukumu
mbalimbali , ngazi mbalimbali za mamlaka , na majukumu mbalimbali kwa ajili . Kwa
mfano, Kristo daima imekuwa Mwana wa Baba, chini ya mamlaka ya Baba. Kusikiliza
nini Yesu alisema katika Yohana sura ya 6 aya ya 38 , ambapo alielezea utii wake kwa
Baba :
Mimi sikushuka kutoka mbinguni si kwa ajili ya kufanya matakwa yangu , ila
kutimiza matakwa ya yule aliyenituma . (John 6:38)
Naye akafanya sawa madai katika Yohana sura ya 8 mistari ya 28 na 29, ambapo
tunasoma maneno haya:
Yesu alisema ... "Mimi kufanya chochote peke yangu lakini nasema tu yale Baba
aliyonifundisha . Yule aliyenituma yuko pamoja nami; . Yeye hakuniacha peke
yake, kwa mimi daima kufanya yale yanayompendeza "(Yohana 8:28-29)
Katika Agano Jipya, Mwana ni chini ya mamlaka ya Baba. Hakuna mgogoro baina yao,
kwa sababu Mwana na Baba daima kukubaliana . Lakini cheo cha juu Mali ya Baba.
Katika njia sawa, ndani ya uchumi wa Trinity , Mwana ana mamlaka juu ya Roho
Mtakatifu. Kwa mfano, kusikiliza maneno ya Yesu katika Yohana sura ya 15 mstari wa
26 :
Ajapo huyo Msaidizi, nitakayewapelekea kutoka kwa Baba ... yeye atanishuhudia
mimi. (Yohana 15:26)
Katika vifungu vingine , kama vile Warumi sura ya 8 mstari wa 9 na 1 Petro sura
ya 1 mstari wa 11 , Roho Mtakatifu ni kweli kuitwa "Roho wa Kristo ," tena kuonyesha
kwamba Roho ametumwa na Kristo.
Mahusiano haya ni muhtasari katika utambulisho wa Mwana kama mtu wa pili wa
Utatu. Yeye ni mtu wa pili wa ontological Trinity kwa sababu yeye ni yanayotokana na
mtu wa kwanza , yaani Baba, na yeye zinapatikana nje mtu wa tatu , yaani Roho
Mtakatifu. Na yeye ni mtu wa pili katika utatu kiuchumi kwa sababu yeye ana cheo
katikati . Yeye ni chini ya Baba , lakini yeye ana mamlaka juu ya Roho Mtakatifu.
Katika kanisa la kwanza , kukiri kwamba Yesu Kristo alikuwa kikamilifu Mungu
alikuwa kipengele muhimu ya imani ya Kikristo . Wale ambao alikiri Imani ya Mitume
katika ubatizo wao walikuwa hawatakiwi kuthibitisha pointi zote finer ya theolojia
kuhusiana na utendaji kazi ndani ya Trinity . Lakini wao walitarajiwa kutangaza uungu
wa Kristo bila kusita. Hata leo, kuthibitisha kwamba Yesu ni kweli na kikamilifu Mungu
ni fadhila mahususi ya ukristo wa kibiblia.
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika umuhimu wa neno "Mwana wa Mungu ,"
sisi ni tayari kuona ni jinsi gani jina "Bwana" pointi uungu wa Yesu.
Bwana
Wakati _ Agano Jipya wito Yesu, Bwana, ni kutafsiri neno la Kigiriki kurios.
Kurios alikuwa badala ya kawaida maana ya neno mtawala au bwana, na hata kutumiwa
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kama aina heshima ya mitaani, kama neno la Kiingereza "bwana." Kama vile, kurios
mara kwa mara kutumika kwa wanadamu tu, kama katika Mathayo sura ya 10 mstari wa
24 Luka sura ya 12 mistari 36 kupitia 47, aya Waefeso sura ya 6 5 kupitia 9, na maeneo
mengine mengi.
Wakati huo huo, _ la Kale pia kutumika kurios neno kama jina la Mwenyezi
Mungu kama katika Mathayo sura ya 11 mstari wa 25, Luka sura ya 1 mstari wa 16,
Matendo sura ya 2 mstari wa 39, na vifungu vingine vingi. Kutokana na suala hili
mbalimbali ya maana, kwa nini tunafikiri kwamba matumizi ya kurios neno katika _
Agano Jipya ina maana kwamba Yesu ni nani Mungu? Kwa nini si tunafikiri kwamba tu
ina maana ya mamlaka yake duniani au heshima?
Muhimu kwa matumizi ya Kikristo ya kurios neno ni Agano la Kale. Agano la
Kale walikuwa imeandikwa kwa Kiebrania . Hata hivyo, karne kadhaa kabla ya
Kristo alizaliwa, Nakala Kiyahudi ilikuwa kutafsiriwa katika Kigiriki . Tafsiri hii
inaitwa Septuagint . Wakati wasomi wa Kiyahudi kutafsiriwa Agano la Kale
katika Kiyunani , walitumia Kigiriki mrefu kurios 6700 mara kutafsiri jina
takatifu na ambayo Mungu alijitambua kwa watu wake: Bwana. Hali hii ni
muhimu kabisa kwa ajili ya kuelewa kukiri kurios Yesu Agano Jipya . Ingawa
kurios mrefu na yenyewe haina lazima kuashiria Yesu ni Mungu , matumizi ya
neno hili dhidi ya kuongezeka kwa wake Agano la Kale wazi ina maana ya uungu
wa Yesu katika idadi ya maandiko. [ Dr Keith Johnson ]
Mojawapo ya vifungu kushangaza zaidi katika Agano Jipya ni mahali ambapo
mazungumzo kuhusu " kila goti litapigwa na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo
ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba " (Wafilipi 2). Na kwa kweli, Paul,
wakati huo ni kunukuu kutoka Isaya , ambapo ilikuwa wimbo wa sifa kwamba kila
mtu kukiri kwamba Bwana alikuwa Bwana. Sasa, yeye kwa makusudi kuchukua
kwamba kifungu Agano la Kale na kusema kwamba badala Yesu Kristo ni Bwana
. Na wakati huo ni wazi kabisa Agano Jipya ni kusema Yesu Kristo sio tu bwana,
yeye ni kuwa na kutambuliwa na Bwana, Mungu wa Israeli. [ Dr Peter Walker ]
Kusikiliza kile ambacho Paulo aliandika katika Warumi sura mistari 10 9 na 13:
Kama ukikiri kwa kinywa chako, "Yesu ni Bwana ," na kuamini moyoni mwako ya
kuwa Mungu alimfufua kutoka wafu , utaokoka ... [F ] au , "Kila mtu
atakayeomba kwa jina la Bwana, ataokoka ." (Warumi 10:09 , 13)
Katika mstari wa 13 wa kifungu hiki Paulo alinukuu Joel sura ya 2 mstari wa 32
ili kuthibitisha kwamba kila mtu ambaye wito kwa jina la Yesu kuokolewa. Lakini katika
aya hii kutoka Joel kwa Kiebrania Agano la Kale, jina la Bwana alikuwa Bwana, jina
sahihi ya Mungu . Kuweka tu, wakati Paulo alisema kwamba Yesu ni Bwana , alikuwa na
maana kwamba Yesu ni Bwana, Bwana na Mungu wa Agano la Kale.
Vifungu vingine Agano Jipya kwamba equate Yesu na Mungu katika Agano la
Kale ni pamoja na Mathayo sura ya 3, Marko sura ya 1, Luka sura ya 3 na Yohana sura
ya 1, ambapo Yesu ni Bwana kutoka Isaya sura ya 40 ambao njia Yohane tayari. Tunaona
nguvu sawa katika Waebrania sura ya 1 mstari wa 10, ambapo Bwana Yesu ni Mungu
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kwamba Zaburi 102 mistari ya 24 na 25 mikopo na kujenga dunia . Orodha inaweza
kwenda juu na juu.
Sasa, hii si kusema kwamba kila wakati watu katika Agano Jipya aitwaye Yesu "
Bwana," wao kutambuliwa utukufu wake . Wakati mwingine wao tu nia ya kuonyesha
yeye heshima ya binadamu . Lakini wakati kanisa rasmi anayekiri kwamba Yesu ni
Bwana, kama sisi kufanya katika Imani ya Mitume , sisi ni kuthibitisha mafundisho ya
kibiblia kwamba Yesu Kristo ni Mungu , na kwamba kama Mungu yeye ni mwanachama
kamili wa Utatu, na moja ya sifa ya Mungu kama Baba na Roho Mtakatifu .
Uungu wa Kristo ina kila aina ya maana kwa ajili ya maisha ya Kikristo. Kwa
mfano, maana yake ni kwamba tunapaswa kutambua na kuabudu Yesu kama Mungu
katika maombi yetu na nyimbo. Maana yake ni kwamba tunapaswa kuomba kwake ,
kama sisi kufanya kwa Baba na Roho. Na maana yake ni kwamba tunaweza kuchukua
faraja kubwa katika usalama wa wokovu wetu , wakijua kwamba Mungu mwenyewe
alitukomboa kutoka katika dhambi. Haya na mambo mengine mengi ya vitendo katika
maisha ya Kikristo wengine juu ya imani kwamba Yesu ni Mungu.
Kwa uelewa huu wa uungu wa Yesu katika akili , tuko tayari kurejea mawazo
yetu kwa njia ubinadamu wake ni yalijitokeza katika Imani ya Mitume.

III. UBINADAMU
Katika karne michache iliyopita, wasomi wengi kuwa kwa urahisi kukubaliwa
kuwa Yesu alikuwa binadamu, lakini wao wamehoji uungu wake . Lakini katika karne ya
kwanza ya kanisa , ilikuwa ni angalau kama kawaida kwa watu kuhoji ubinadamu wa
Yesu . Falsafa ushawishi mkubwa wa siku kwamba alifanya hivyo rahisi kwa watu
kukubali kuwa mungu inaweza kujificha mwenyewe kama binadamu. Lakini ilikuwa
ngumu sana kwa wao kukubali wazo kwamba Mungu anaweza kweli kuwa binadamu.
Binadamu na viumbe wa kimwili na kihisia. Katika makadirio yao, Mungu bila
maelewano utukufu wake na heshima kwa kuchukua mnyenyekevu, kiumbe , asili ya
mwanadamu . Cha kusikitisha, Wakristo wengi wa kisasa na shida kuamini kwamba
Mungu Mwana inaweza kuja duniani na kuchukua binadamu kamili , na udhaifu wake
wote , mapungufu, na frailties .
Kuonyesha kwamba Yesu alikuwa full binadamu, tutazungumza wa makala tatu
mpana wa ubinadamu wake . Kwanza, sisi majadiliano juu ya uzoefu wake wa
kibinadamu. Pili, sisi kujadili ofisi yake ya binadamu. Na tatu, sisi kusema maneno
machache kuhusu asili yake ya mwanadamu na uhusiano wake na asili yake ya kimungu .
Hebu tuanze kwa kuangalia uzoefu wake wa kibinadamu ambayo ni waliotajwa katika
Imani ya Mitume.
Uzoefu
Kadhaa ya uzoefu Yesu kuthibitisha kwamba alikuwa kweli binadamu kwa
sababu binadamu tu viumbe na uzoefu kama . Kusikiliza zifuatazo Madai kutoka imani :
[Yesu ] mimba Na Roho Mtakatifu,
na kuzaliwa na bikira Mariamu .
Aliteseka chini ya Pontio Pilato,
Alisulubiwa, akafa, akazikwa ;
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Yeye alishuka katika moto wa Jehanamu .
Siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu.
Uzoefu huu kuthibitisha masuala angalau nne ya ubinadamu Yesu: kizazi chake,
mwili wake, nafsi yake, na kufufuka kwake. Tutaweza kuanza kwa kuangalia kizazi
chake, ambayo ni pamoja na mimba yake na kuzaliwa.
Kizazi
Imani ya Mitume inazungumzia Yesu kizazi kwa maneno haya:
[Yeye] alichukuliwa mimba kwa Roho Mtakatifu ,
na kuzaliwa na bikira Mariamu .
Hakika, kulikuwa na baadhi ya maelezo ya kawaida sana kuhusiana na mimba ya
Yesu na kuzaliwa. Kwanza, alikuwa na mimba kwa Roho Mtakatifu badala ya baba wa
kibinadamu. Yeye pia alikuwa mimba kwa njia ambayo hakuwa na kukiuka ubikira
mama yake. Tutazungumza ya maelezo haya kwa kirefu zaidi baadaye katika somo hili.
Kwa sasa, ingawa , tunataka kuzingatia mawazo ya msingi wa mimba na kuzaliwa uzoefu
kama kimsingi ya binadamu.
Wakati Imani ya Mitume anasema kwamba Yesu " mimba" , ina akilini kwamba
Yesu alianza kwa njia ile ile kwamba binadamu wote baada ya Adamu na Hawa
wameanza : kama mtoto vidogo katika tumbo la mama yake . Vifungu kama Mathayo
sura ya 1 mstari wa 18 , Luka sura ya 2 mstari wa 5 na 6; Wagalatia sura ya 4 mstari wa 4
na Waebrania sura ya 10 mstari wa 5 zinaonyesha kwamba Mungu sumu Yesu katika
tumbo la Mariamu kwa njia ile ile molds kila mtoto wa binadamu.
Luka sura ya 1 mstari wa 34 kupitia 37 rekodi ya mazungumzo haya kati ya Mary
na malaika Gabriel kuhusu mimba ya Mariamu :
"Ni jinsi gani hii kuwa," Mariamu akamwuliza malaika, " tangu mimi ni bikira? "
Malaika akamjibu, " Roho Mtakatifu atakushukia , na nguvu zake Aliye juu
zitakufunika kama kivuli .... Kwa maana hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu
." (Luka 1:34-37 )
Maria mwenyewe alitambua kwamba kupata mtoto kwa njia hii itachukua
miujiza. Na miujiza ni nini hasa yeye got.
Nini mimba Yesu miujiza gani ni kuhakikisha kwamba yeye ni kikamilifu Mungu
kama vile kikamilifu binadamu, lakini haina kufanya naye chini ya binadamu
kamili. Ni kweli kwamba mimba ni muujiza, labda ni moja ya miujiza kubwa
kwamba historia ya ukombozi aliyewahi kujulikana. Na bado, kutokana na hatua
ya mimba Yesu mbele, ujauzito wake na maendeleo katika tumbo ni kama
binadamu yeyote mwingine . Kupita yake kwa njia ya mfereji wa kuzaliwa:
kawaida mchakato wa kujifungua binadamu. Tegemezi kwa mama yake yake
kuwa kwa ajili ya chakula yake na kulisha yake, na kila kitu kutokana na kuwa na
pua mafua kwa kuwa na kuwa na diapers yake ilibadilika ni , ya kawaida uzoefu
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wa binadamu wa kawaida. Yeye ni zaidi ya binadamu, lakini si chini ya binadamu
kamili. [ Dr Robert G. Lister ]
Ni wakati mwingine alisema kwamba Yesu hakuweza wamekuwa kweli
binadamu kwa sababu hakuwa na baba wa kibinadamu. Lakini wanadamu wa kwanza
sana hawakuwa na baba aidha, au mama kwa jambo hilo. Kama vile Mwanzo sura ya 2
inatuambia, Adamu, alikuwa molded kutoka mavumbi ya nchi, na Hawa iliundwa kutoka
ubavu wa Adamu. Wala wao na wazazi . Wala wao alizaliwa na mwanamke. Lakini wote
wawili walikuwa kikamilifu na kweli binadamu. Kwa njia hiyo hiyo , Yesu alikuwa pia
kikamilifu binadamu hata kama mimba yake ilikuwa mbali zaidi ya kawaida.
Na kutoka kwamba sisi kujua kutoka kwenye maandiko , ukuaji wa Yesu katika
tumbo la Mariamu pia ni tukio kikamilifu asili , kilele katika kuzaliwa kwake. Hakuwa na
kuonekana magically , au atashuka kutoka mbinguni wakati yeye alizaliwa. Kinyume
chake, Mathayo sura ya 1 na Luka sura ya 2 zinaonyesha kuwa mimba ya Mariamu
ilikuwa mara ya kwanza bila kutambulika , lakini kisha akawa wazi. Ni hata
unasababishwa mchumba wake Joseph swali uaminifu wake, hata Mungu kusema ukweli
katika ndoto. Na matokeo ya mwisho ni kwamba Yesu alizaliwa kama kweli mtoto wa
binadamu.
Yesu ni kikamilifu na binadamu kabisa. Mimba miujiza ya Kristo kwa njia yoyote
itapunguza ubinadamu wake kweli. Yesu kwa kweli inaonyesha sisi binadamu
kama ni nia ya kuwa katika mimba miujiza kwa sababu tunaona katika Kristo
kwamba sisi ni uwezo wa kuwa binadamu kamili bila ya kuwa na dhambi ,
ambayo ni jinsi tutaweza kuwa mbinguni. [ Dr Erik K. Thoennes ]
Baada ya kuijadili kizazi Yesu, sisi ni tayari kujadili jinsi mwili wake
anathibitisha ubinadamu wake kamili.
Mwili
Hapa tuna katika akili madai Imani ya Mitume ya kwamba:
[Yesu] mateso chini ya Pontio Pilato,
alisulubiwa, akafa, na kuzikwa.
Katika maneno haya , imani sifa uzoefu baadhi ya Yesu ambayo tu kuwa
inawezekana kama alikuwa kweli kimwili binadamu.
Kwa mujibu wa hesabu za kukamatwa Yesu na kusulubiwa katika Mathayo sura
ya 27, Mark sura ya 15, Luka sura ya 23 , na Yohana sura ya 18 na 19, Yesu mateso chini
ya Pontio Pilato katika njia mbalimbali. Alikuwa viboko , kulazimishwa kuvaa taji ya
miiba, mate , kudhihakiwa , mara kwa mara akampiga katika kichwa na wafanyakazi, na
kulazimishwa kufanya mwenyewe msalaba sehemu yake ya njia ya mahali ya
kunyongwa.
Yesu mateso, mateso, kifo na mazishi alionyesha kwamba yeye ni mtu halisi na
kimwili mwili wa binadamu - moja ambayo inaweza kupigwa , moja ambayo inaweza
damu, moja ambayo inaweza kuwa vibaya na askari , moja ambayo inaweza kuanguka
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chini ya uchovu, mtu inaweza kuwa kuuawa, na moja ambayo inaweza kuwa alizikwa
ndani ya kaburi wakati roho yake kushoto ni.
Na kuwa na halisi ya mwili wa binadamu ilikuwa muhimu kwa sababu haki ya
Mungu kwamba halisi binadamu kuteseka kimwili hukumu ya Mungu kwa kulipia
dhambi ya binadamu. Tunaona mkazo huu katika maeneo kama vile Warumi sura ya 7
mstari wa 4 , Wakolosai sura ya 1 mstari wa 21 na 22, na Waebrania sura ya 10 mstari wa
10.
Kama mfano mmoja tu, kusikiliza maneno haya kutoka Waebrania sura ya
2 mistari 14 kupitia 17:
Kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye pia alishiriki katika
ubinadamu wao, ili kwa kifo chake apate ... kufanya upatanisho kwa ajili ya
dhambi za watu . (Waebrania 2:14-17)
Kama kifungu hiki hufanya wazi, kwamba Yesu alikuwa na kuwa mwili na damu
, kimwili binadamu, ili kufanya upatanisho kwa ajili yetu.
Kwa uelewa huu wa Yesu kizazi na mwili katika mawazo, hebu tuangalie ukweli
kwamba Yesu roho kukamilika asili yake ya mwanadamu .
Nafsi
Maandiko mara kwa mara anasema kwamba binadamu na wajumbe wa mwili
mwanaadamu kwamba nyumba nafsi isiyoweza kufa. Anaongea wa roho zetu na maneno
mengi tofauti, lakini kawaida ni "roho" na "roho." Kulingana na Waebrania sura ya 4
mstari wa 12 na 1 Wathesalonike sura ya 5 mstari wa 23, baadhi ya mila na kusisitiza
kuwa "roho" na "roho" ni sehemu mbalimbali za uhai wetu. Lakini kuna takriban 200
mistari ambayo moja au nyingine ya maneno haya hutumiwa kwa kutaja kwa ndani ,
masuala yote yasiyo ya kimwili ya kuwa yetu kwa ujumla. Hivyo, ni bora kuhitimisha
kwamba maneno " roho " na "roho " wote rejea hiyo ya msingi ukweli kwamba mtu lina
sehemu kuu mbili tu : mwili na roho .
Katika Luka sura ya 23 aya ya 46 , Yesu alizungumza juu ya yake mwenyewe "
roho " au "roho" kama yeye alikuwa mahututi. Kusikiliza maneno yake huko
Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. ( Luka 23:46)
Wakati Yesu alikufa juu ya msalaba, yeye imeelezwa kuwa wakati mwili wake
bila kuwekwa ndani ya kaburi, roho yake binadamu au roho itakuwa katika mikono ya
Mungu Baba.
Kama upande wa kiroho wa uhai wetu , nafsi zetu ni kiti cha fahamu zetu. Wakati
miili yetu itakapokufa, roho zetu ni kutengwa na miili yetu na kuendelea katika hali ya
fahamu. Na Imani ya Mitume anaelezea kuwa kitu kimoja kilichotokea kwa Yesu pale
akafa. Hasa , inasema:
Yeye alishuka katika kuzimu.
Hapa , imani inasema kwamba wakati Yesu alikufa , fahamu , mantiki roho yake
kutengwa na mwili wake. Na wakati mwili yake alibaki katika kaburi , nafsi yake
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alishuka katika moto wa Jehanamu . Baadaye katika somo hili tutachunguza maana ya
mstari huu katika kina zaidi . Lakini kwa sasa, sisi tu wanataka uhakika kwamba kwa
kutaja Yesu kushuka katika kuzimu, Imani ya Mitume inathibitisha kwamba Yesu
alikuwa roho halisi ya mwanadamu.
Hatimaye, pamoja na kuthibitisha Yesu ubinadamu kupitia ushahidi wa kizazi
chake, mwili wake, na nafsi yake, Imani ya Mitume pia anaongea juu ya ufufuo wa Yesu,
ambayo roho yake tena na mwili wake.
Ufufuo
Ufufuo inathibitisha kwamba Yesu alikuwa kweli binadamu kwa sababu
inathibitisha kuwa kamili, walimtukuza kuwepo kwake binadamu ni pamoja na
muungano wa mwili wake halisi ya mwanadamu na nafsi yake halisi ya mwanadamu.
Ufufuo wa mwili wake ilitokea wakati nafsi yake binadamu ulianzishwa katika mwili
wake umekamilika binadamu. Ndiyo, mwili wake kufufuka ilikuwa tofauti katika baadhi
ya njia kwa sababu alikuwa ametukuzwa na alikuwa tena kufa. Lakini hakufanya hivyo
kufanya hivyo yoyote chini ya kimwili au chini ya binadamu. Kinyume chake, kama
tunaona katika 1 Wakorintho sura ya 15, kufufuka mwili wa Yesu ni matunda ya kwanza
ya ufufuo wa mwili wa waamini wote. Kama vile , inaonyesha nini miili yetu wenyewe
binadamu itakuwa kama katika siku zijazo.
Kusikiliza kile ambacho Paulo aliandika katika 1 Wakorintho sura ya 15 mistari ya 20
kwa njia 23:
Kristo amefufuliwa kutoka wafu, limbuko lao wale waliolala . Maana kama vile
kifo alikuja kwa njia ya mtu, ufufuo wa wafu umekuja kwa njia ya mtu ... Lakini
kila mmoja kwa upande wake : Kristo , kwanza, halafu wakati atakapokuja , wale
ambao ni mali yake.(1 Wakorintho 15:20-23)
Tu kama Adam kwa mara ya kwanza binadamu kuundwa , Yesu alikuwa kwanza
binadamu kufufuliwa kwa mwili utukufu. Wengine kabla yake alikuwa kurudishwa kwa
maisha , baadhi yao yaliyotolewa na Yesu mwenyewe. Henoko na Eliya alikuwa hata
zimechukuliwa mwili ndani ya mbinguni bila kufa. Lakini hakuna hata mmoja wa hawa
walipokea utukufu, miili milele.
Lakini, hata kama mwili wa Yesu ni sasa utukufu , bado ni binadamu kamili - tu
kama sisi bado itakuwa kikamilifu binadamu baada ya Mungu ina upya miili yetu wakati
wa ufufuo kubwa ya watu waliokufa.
Yeye ni mtoto wa watoto. Alikuwa tegemezi kabisa juu ya mama yake katika utoto
wake . Alikua - Luka anatuambia kwamba alikua katika hekima, na kimo, na
katika neema kwa Mungu na mwanadamu. Tunaambiwa kwamba yeye uzoefu huo
njaa sisi uzoefu, kiu huo sisi uzoefu, na juu ya msalaba Kalvari yeye uzoefu kifo
kama binadamu uzoefu kifo. Sasa , ni mbali zaidi . Yeye hakuwa tu kikamilifu
binadamu , alikuwa pia kikamilifu Mungu , lakini ukweli ni kwamba Yesu si tu
halisi ya ubinadamu , yeye ni umekamilika ubinadamu. [ Dr R. Albert Mohler , Jr
]
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Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika Yesu binadamu katika suala la uzoefu wake,
tuangalie mawazo yetu kwa ofisi yake ya kibinadamu zilizotajwa katika Imani ya Mitume
, yaani ofisi ya Kristo.
Ofisi
Yesu ofisi tajwa katika maneno haya kutoka Imani ya Mitume:
Naamini katika Yesu Kristo.
Katika Ukristo wa kisasa , waumini wengi hawajui kwamba neno "Kristo" ni kweli jina
la ofisi ya Yesu badala ya sehemu ya jina lake binafsi. Katika suala hili, neno "Kristo" ni
sawa na maneno kama " mfalme " au " mwamuzi ."
Sisi kusema ofisi ya kibinadamu ya Yesu ' katika sehemu mbili. Kwanza, sisi
utafiti Usuli Agano la Kale kwa ofisi inayojulikana kama "Kristo." Na pili, sisi kueleza
jinsi ya kutimiza ofisi hii katika Yesu anasema kwa binadamu Bwana wetu . Hebu tuanze
na Usuli wa Agano la Kale kwa ofisi inayojulikana kama "Kristo."
Usuli Wa Agano la Kale
Neno la Kiingereza "Kristo" ni tafsiri ya christos Kigiriki, ambayo kwa upande ni
tafsiri ya Agano la Kale ya Kiebrania neno Mashiakhi au " Messiah, " maana "mafuta
moja ."
Katika siku za Agano la Kale , neno " mafuta moja " ni neno pana inaweza
kutumika kwa mtu yeyote aliyechaguliwa na Mungu kumtumikia katika uwezo maalum.
Kwa mfano, 1 Mambo ya Nyakati sura ya 16 mstari wa 22 kubainisha manabii kama
watiwa . Mistari Mambo ya Walawi sura ya 4 3, 5 na 16 inazungumzia makuhani mafuta.
Na katika 1 Samweli sura ya 26 mstari wa 9 , 11 na 16 , Daudiinajulikana kwa Sauli
kama Bwana mafuta kwa sababu yeye alikuwa mfalme wa Israeli .
Kusikiliza kwa njia ya mistari Mambo ya Walawi 21 10 kwa 12 inaeleza upako wa
kuhani Mkuu
Kuhani mkuu, moja kati ya ndugu zake ambaye alikuwa mafuta ya kutiwa
marashi kichwani na ambaye amekuwa ameteuliwa kuvaa mavazi ya kikuhani ...
imekuwa kujitolea na mafuta ya kutiwa ya Mungu wake. (Mambo ya Walawi
21:10-12)
Kama tunaona hapa , sherehe ya kutiwa kujitolea watu kwa utumishi wa Mungu.
Moja ya matumizi muhimu zaidi ya neno " mafuta moja " katika Agano la Kale kutumika
kwa wazao wa Daudi kwamba aliwahi kama wafalme juu ya Israeli na Yuda. Tunaona hii
katika maeneo kama vile Zaburi 89 mstari wa 38 na 51 , aya ya Zaburi 132 10 na 17, na 2
Mambo ya Nyakati sura ya 6 mstari 42. Wakati wa maisha ya Daudi, Mungu alifanya
agano na Daudi , na kuahidi kuanzisha ufalme usio kwisha duniani chini ya utawala wa
kifalme ya mmoja wa wazao wa Daudi. Mistari Zaburi 89 3 na 4 muhtasari wa agano la
Bwana na Daudikwa njia hii:
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Mimi wamefanya agano na moja mteule wangu, nimeapa kwa Daudi, mtumishi
wangu , "Mimi kuanzisha line yako milele na kufanya kiti yako kampuni vizazi na
vizazi. " (Zaburi 89:3-4 )
Sasa, ni jambo la kawaida ajabu kwa nini wana wa Daudi hatimaye kupoteza udhibiti wa
kiti cha enzi, kama Mungu aliahidi kwa wao. Jibu ni kwamba baraka za Mungu aliahidi
katika agano hili walikuwa conditioned juu ya utii wa kila kizazi cha Daudi. Masharti Hii
ni zilizotajwa wazi katika 2 Mambo ya Nyakati sura ya 6 mstari wa 16, Zaburi 89 mstari
wa 30 kupitia 32, na Zaburi 132 mstari wa 12 . Hivyo, wakati ukoo wake waliasi dhidi ya
Bwana , walipoteza viti vyao vya enzi .
Kwa mfano, Katika 922 BC, katika siku za mjukuu DaudiRehoboamu , makabila
kumi walikuwa kuvuliwa kutoka ukoo wa Daudi na kupewa Yeroboamu. Sisi kusoma
kuhusu tukio hili katika 1 Wafalme sura ya 11 na 12. Makabila kwamba Yerobomu
alikuja kujulikana kama ufalme wa Israeli, na mabaki ikifuatiwa Rehoboamu alikuja
kujulikana kama ufalme wa Yuda.
Baadaye, mwaka wa 587 BC , hata ufalme wa Yuda alikuwa uchi kutoka
nyumba ya Daudi , wakati mtoto wake Yekonia alikuwa dethroned na ufalme wake
kabisa mikononi mwa Wababeli .
Karibu wakati huu , manabii wengi ametabiri kuwa Mungu atamtuma kubwa "
Masihi " au "mafuta moja " katika siku zijazo. Angekuwa mfalme kubwa , ukoo wa
Daudi, ambao kurejesha na kuungana utawala wa Israeli na Yuda.
Katika Agano la Kale , takwimu ambao kujulikana kama Masihi alikuwa mfalme alikuwa mfalme kutoka mstari wa Daudi. Daudialipewa ahadi na Mungu, na
katika agano alikuwa ameahidi kwamba siku moja Mungu atawainua mfalme
ambao wana maalum, kipekee " mwana wa Mungu" uhusiano - na uhusiano na
Mungu , kama Mwana wake, ambao watatawala milele juu ya kiti cha enzi cha
Daudi, ambaye ataimarisha haki na uadilifu. Hivyo kweli, wakati sisi rejea
Masihi Agano la Kale, sisi ni akimaanisha mfalme - mfalme wa mwisho , mfalme
ambaye kuleta wokovu wa Mungu na ukombozi. [ Dr Mark Strauss ]
Manabii wengi wa Agano la Kale kuongelea Masihi au Kristo kama mwana wa Daudi
ambaye atarudi waliohamishwa Nchi ya Ahadi na kuleta baraka kubwa ya Mungu kwa
taifa kurejeshwa. Kwa mfano, sisi kupata aina hii ya unabii katika Yeremia sura ya 23
mistari ya 5 hadi 8 , aya sura ya 30 8 na 9, na mistari sura 33 14 kupitia 17. Tunaona yao
katika Ezekieli sura ya 34 mistari ya 20 kwa njia 31, na sura ya 37 mistari 21 kupitia 28.
Na sisi kusoma yao katika Zakaria sura ya 12 na 13. Kama mfano mmoja tu, kusikiliza
Yeremia sura ya 23 mstari wa 5 na 6:
" Siku zijazo," asema Bwana , "wakati mimi nitainua kwa Daudi Chipukizi la haki
, Mfalme atakayetawala kwa busara na kufanya nini ni haki na haki katika nchi.
Katika siku zake Yuda ataokolewa na Israel mapenzi kuishi katika usalama.
"(Yeremia 23:5-6 )
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Kupitia kwa unabii kama huu, Agano la Kale moyo watu wa Mungu kwa muda mrefu
kwa ajili ya Masihi - mfalme mafuta kwenye mstari wa Daudi ambao kuwaokoa kutoka
mateso yao na kuwaleta katika baraka utukufu wa Mungu.
Kwa uelewa huu wenye asili ya Agano la Kale kwa ofisi ya Masihi katika akili
, tuko tayari kuchunguza jinsi ya kutimiza ofisi hii katika Yesu anazungumzia ubinadamu
wake .
Utimilivu Katika Yesu
Agano Jipya linazungumzia Kristo katika zaidi ya 500 ya maeneo. Hivyo, ni karibu
huenda bila kusema kwamba kutoka mtazamo wa Kikristo , yeye ni Masihi kubwa
kwamba Agano la Kale kutarajia. Lakini kuondoa mashaka yote , kuna mafungu mawili
katika injili ya Yohana ambapo Yesu anaitwa "Masihi," na ambapo John anaelezea kuwa
"Masihi" ina maana kitu kimoja kama "Kristo." Sura hizi ni Yohana sura ya 1 mstari wa
41 , na Yohana sura ya 4 mistari 25 na 26. Hebu tuangalie moja tu kati ya haya
kuthibitisha uhakika.
Kusikiliza maneno haya kutoka mazungumzo ya Yesu na mwanamke kisimani
katika
Mwanamke akasema, " Najua kwamba Masiha " ( aitwaye Kristo ) "ni ijayo.
Naye akija yeye kueleza kila kitu kwetu." Yesu akawaambia, "Mimi ninayesema
nawe, ndiye ." (John 4:25-26)
Hapa Yesu waziwazi alikiri kuwa Masihi unabii kwa Agano la Kale. Na John alieleza
kuwa neno la kawaida kwa "Masihi" katika Kigiriki ilikuwa christos , hapa kutafsiriwa
"Kristo." Hii inatuambia kuwa wakati wowote tunaona Yesu inajulikana kama " Kristo,"
tunapaswa kuelewa kuwa yeye ni Masihi unabii kwa Agano la Kale .
Lakini jinsi gani jukumu Yesu kama Masihi au Kristo , kuthibitisha kwamba yeye
ni kweli binadamu? Kwa nini hakuweza Mungu tu kuja duniani katika utukufu wake
Mungu na kuokoa watu wake? Au kwa nini hakuweza kutuma malaika kuongoza taifa
lake Maria ?
Naam, kwa mujibu wa unabii wa Agano la Kale, Masihi alipaswa kuwa binadamu
kwa sababu alikuwa na mwana wa Daudi . Kama tulivyoona , Mungu alifanya agano na
Daudi kubainisha kwamba mmoja wa wazao wake wangetawala ya Israeli milele. Na bila
shaka , wazao wote wa Daudi walikuwa binadamu .
Mungu aina uhusiano na wenye dhambi kwa njia ya agano . Yeye gani kwamba
kwa hiari. Yeye si chini ya wajibu wowote kwa kufanya hivyo. Mpango huo ni
wake. Ni uchaguzi mkuu wa Mungu kwa kuingia katika agano pamoja nasi kwa
njia ya upatanishi ya Mwana wake mwenyewe ni . Mara baada ya Mungu
inaingia katika agano , yeye ni basi, bila shaka , wajibu wa kutimiza masharti ya
agano , kama sheria hizo kuwa kwa baraka au kwa laana. Yeye si uhuru wa
kuvunja agano hilo. [ Dr Derek W. H. Thomas ]
Kama jambo la kushangaza kama inaweza sauti, Mungu kweli wajibu mwenyewe
kulingana na amri yake. Kila yeye hufanya agano, yeye ni wajibu wa kuweka
masharti yake. Yeye akiamua wajibisha mwenyewe kwa njia hii kama njia ya
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kutimiza mapenzi yake milele kwa agano na watu wake. Lakini, hata kama agano
kumfunga yeye, bado usemi wa mapenzi yake bure. [ Dr Paul Chang , tafsiri ]
Katika kesi ya agano na Daudi , Mungu wajibu mwenyewe kutuma mwanadamu, Masihi
kuokoa watu wake. Na kwamba Masihi alikuwa Yesu.
Sababu ya pili ni kwamba tu , mwana wa Daudi binadamu inaweza kuwa sadaka
ya kulipia watu wake. Kama tulivyoona , Waebrania sura ya 2 mistari 14 kupitia 17
inaonyesha kwamba Masihi alikuwa na kuwa binadamu. Na zaidi ya hii, Isaya sura ya 53
anaongeza mahitaji kwamba upatanisho kufanywa na mwana wa Daudi binadamu.
Sababu ya tatu Masihi alikuwa na kuwa binadamu ni kwamba yeye alikuwa na
kuwa Adamu wa pili. Hiyo ni, yeye alikuwa na kufanikiwa ambapo Adam walishindwa .
Wakati Mungu alipoumba binadamu, yeye kuanzisha Adam kama kichwa cha
jamii ya nzima, na alimteua binadamu kubadilisha dunia katika ufalme wa Mungu .
Lakini Adamu dhambi , porojo binadamu katika dhambi na utoaji sisi uwezo wa kufanya
kazi yetu maalumu. Mwanzo sura ya 1 kupitia 3 rekodi hadithi hii, na Warumi sura ya 5
mstari wa 12 hadi 19 anaelezea umuhimu wake kirefu. Vitabu vya kihistoria vya Agano
la Kale , kwa upande wake , rekodi ya jinsi mwanadamu aliyeanguka daima walijaribu na
kushindwa kujenga ufalme wa Mungu katika karne nyingi.
Hata hivyo, mahitaji ya Baba alikuwa iliyopita - binadamu bado walikuwa na
wajibu wa kujenga ufalme wa Mungu . Kwa hiyo, hatimaye Baba alimtuma Mwana wake
mwenyewe kurekebisha tatizo. Mwana alikuja kujenga ufalme kwa ajili yetu. Lakini ili
kujenga kwa niaba yetu - ili kuchukua nafasi yetu - yeye alikuwa na kuwa binadamu
mwenyewe. Kwa njia ya maisha yake ya haki , kifo cha upatanisho , uwezo ufufuo na
kuadhimishwa mbinguni, Yesu ilifanikiwa ambapo Adamu na sisi wengine walishindwa .
Akawa binadamu pili Adamu. Na wakati sisi ni umoja kwa Yesu kwa imani , mafanikio
yake inakuwa mafanikio yetu , na nguvu zake inakuwa uwezeshaji yetu. Sisi ni
kurejeshwa kwa heshima, nafasi muhimu ya kujenga ufalme wa Mungu.
Hadi sasa katika mjadala wetu wa ubinadamu wa Yesu, sisi nimesema ya uzoefu
wake mbalimbali ya binadamu , kama vile ya ofisi za binadamu Masihi au Kristo . Katika
hatua hii, sisi ni tayari kwa majadiliano juu ya asili ya Yesu binadamu na uhusiano wake
na asili yake ya kimungu .
Asiri
Tunaposema kwamba Yesu ana asili ya binadamu, sisi maana kwamba yeye ana
sifa zote na sifa ambazo ni muhimu kwa kuwa binadamu - mambo kama kimwili mwili
wa binadamu na roho ya busara ya binadamu.
Katika historia ya kanisa , vita na theologia nyingi wamekuwa wakapigana juu ya
asili ya ubinadamu wa Kristo. Alikuwa mwanadamu kikamilifu katika mambo yote ? Je,
alikuwa na mwili halisi na mwili damu , au alifanya tu kuonekana kuwa binadamu? Je,
alikuwa na roho halisi ya mwanadamu , au alifanya mtu wake wa kimungu, kukaa mwili
tupu ? Maswali kama haya inaweza kuonekana badala ya kiufundi na ya ajabu , na
pengine hata muhimu. Lakini wakati hoja juu ya asili ya binadamu Kristo wametishia
kugawanya kanisa . Wao wamekuwa chini ya mabaraza mengi ya kiteolojia, na kikwazo
wa madhehebu mbalimbali ya uzushi . Hata leo uelewa wa uongo wa ubinadamu wa
Kristo inaweza kudhoofisha injili. Hivyo, ni muhimu kwa kila Mkristo kuelewa angalau
masuala rudimentary ya asili ya binadamu Yesu.
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Mwaminifu Teolojia ya Kikristo imetoa mara kwa mara kusisitiza kuwa Yesu ni
binadamu kikamilifu katika kila heshima : ana mwili na roho , yeye alikuwa chini ya
ugonjwa , kuumia na kifo; yeye na mapungufu ya kawaida ya kimwili; na kadhalika.
Lakini wakati sisi majadiliano juu ya Yesu kwa njia hii, picha haraka inakuwa
ngumu kwa sababu Yesu hutofautiana kutoka wanadamu wengine katika baadhi ya njia
muhimu . Kwa jambo moja, Yesu ni mwanadamu mkamilifu , ambapo sisi wengine ni
kiujanja. Na matokeo hayo katika baadhi tofauti kubwa kati yetu. Kwa mfano, kila
mwanadamu yeyote amefanya dhambi . Tunaona mada hii katika 1 Wafalme sura ya 8
aya ya 46 , Zaburi 130 mstari wa 3, Zaburi 143 mstari wa 2, Warumi sura ya 5 mstari wa
12 , Wagalatia sura ya 3 mstari wa 22 , na vifungu vingine vingi . Kama mfano mmoja tu
, fikiria maneno haya kutoka Warumi sura ya 3 mistari 10 kwa 12 :
Hakuna mtu mwenye haki hata mmoja; hakuna mtu ambaye anaelewa , hakuna
mtu amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka , wana pamoja kuwa hauna maana ,
hakuna atendaye mema , hakuna hata mmoja . (Warumi 3:10-12)
Lakini Yesu ni tofauti. Yeye alizaliwa bila dhambi, na kuishi maisha kikamilifu
dhambi. Biblia hasa inazungumzia kutokuwa na dhambi kabisa lake katika vifungu kama
Waebrania sura ya 4 aya 14 na 15, na sura ya 9 mstari wa 14. Hivyo, jinsi gani sisi
kupatanisha wazo hili na madai kwamba Yesu alikuwa kweli na kamili mwanadamu?
Naam, jibu rahisi ni kwamba tume ya dhambi, na hata uwezo wa dhambi, si muhimu kwa
kuwa binadamu.
Ni kweli kwamba katika mwanzo sana Mungu aliumba binadamu na uwezo wa
dhambi. Adamu na Hawa imeonekana hii katika Mwanzo sura ya 3 wakati wakala kutoka
mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Lakini sisi kukubali kwamba hata kabla ya dhambi ,
bado walikuwa binadamu. Kwa hiyo, inawezekana na binadamu kwamba hana dhambi.
Na kwa kweli, wakati sisi kufa na kwenda mbinguni, sisi kwa kweli kupoteza
uwezo wa dhambi, kama Waebrania sura ya 12 mstari wa 23 kuwafundisha . Lakini sisi
bado itakuwa ya binadamu kabisa . Hivyo, wakati dhambi sifa yetu katika dunia hii
kuanguka , itakuwa si tabia sisi katika ijayo. Kwa hiyo, dhambi ni si sifa muhimu ya
binadamu. Hii ni kwa nini sisi kusema kuwa asili ya binadamu Yesu 'ni pamoja na sifa na
sifa yote ni muhimu kwa kuwa binadamu.
Jambo jingine kwamba inafanya Yesu mbalimbali ni ukweli kwamba yeye ni mtu
tu kwamba ana asili mbili: asili ya binadamu na asili ya Mungu. Kila mwanadamu yeyote
ana asili moja tu : asili ya binadamu. Lakini Yesu ni Mungu na mwanadamu , kuwa
binadamu kamili na kikamilifu Mungu kwa wakati mmoja.
Sasa, Biblia haina wazi kusema jinsi asili mbili Kristo ni umoja katika nafsi yake .
Na matatizo ya kushiriki katika kueleza muungano huu ulisababisha ubishi wengi katika
kanisa la kwanza. Lakini hatimaye kanisa makazi ya lugha hiyo anashikilia wote mtu wa
Kristo moja na asili zake wawili, bila kwenda nje ya maandiko katika maelezo yake ya
maelezo.
Mrefu wa kiufundi sisi kutumia katika kueleza kuwepo kwa kibinadamu na asili
ya Mungu katika nafsi ya Kristo ni "muungano hypostatic . " Ingawa hii inaweza
kuonekana kama mrefu mageni masikioni yetu ya kisasa , tunaweza kuelewa ni wakati
sisi kufikiria jinsi ilitumika katika kanisa la kwanza. Katika kanisa la kwanza , " Fumbo
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la Imani " ilikuwa moja ya maneno ambayo ilikuwa kawaida kutumiwa kwa kutaja kile
tunachokiita mtu , hasa mtu wa Utatu.
Kwa mfano, katika sura ya 18 ya kazi yake ya Roho Mtakatifu, karne ya nne baba
kanisa Basil alitumia neno Fumbo la Imani kwa njia hii:
Kuna Mungu mmoja na Baba, moja pekee, na moja Roho Mtakatifu ni . Sisi
kutangaza kila hypostases moja moja.
Hapa , Basil maana kitu kimoja kwamba sisi itakuwa na maana kama sisi alisema "Sisi
kutangaza kila mmoja wa watu moja moja. " Mafundisho ya muungano hypostatic basi,
inahusika na muungano wa asili ya Mungu na asili ya binadamu ndani ya Fumbo la Imani
moja au mtu ya Mungu Mwana. Alisema kwa usahihi , inasema kwamba :
Yesu ni mtu mmoja na asili mbili tofauti ( asili ya Mungu na asili ya binadamu )
kwa kila asili kubakiza sifa yake mwenyewe.
Mungu Mwana daima mwendawazimu uungu kamili na sifa zake zote. Na alipokuwa
mimba na kuzaliwa kama mwanadamu , aliongeza kwa mtu wake sifa zote muhimu ya
binadamu , kama vile mwili na roho .
Sehemu moja Agano Jipya mazungumzo juu ya muungano hypostatic ni Wafilipi
sura ya 2 mistari ya 5 hadi 7, ambapo Paulo aliandika maneno haya:
Kristo Yesu ... kuwa katika namna ya Mungu ... alijifanya , akatwaa namna ya
mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu . (Wafilipi 2:5-7)
Hapa Paulo aliweka wazi kwamba Yesu alikuwepo kama Mungu na alikuwa na asili
kikamilifu Mungu. Kisha , akawa mwili, kuongeza asili ya binadamu asili ya Mungu
tayari amekwisha urithi . Sasa, maneno ya Paulo kwamba Yesu " alijifanya ," au zaidi
kabisa" alijifanya kuwa hana utukufu ," ina wakati mwingine Wakristo kuchanganyikiwa.
Baadhi ya makosa walidhani kwamba Yesu kweli kuweka kando utukufu wake ,
au hata asili yake ya kimungu . Lakini kama sisi tumeona katika masomo ya awali, hii
haiwezekani. Asili ya Mungu ni zisizobadilika. Mungu hawezi kuweka kando yoyote ya
sifa zake muhimu , kiasi kidogo asili yake yote.
Kwa bahati nzuri, Paulo alifanya maana ya msemo huu wazi sana kwa kueleza ni
kwa maneno mbili: kuchukua asili ya mtumishi na akawa ana mfano wa binadamu.
Maneno haya kutuambia jinsi Yesu "akawa kitu " au Hasa, Yesu alijifanya kuwa hana
utukufu si na kupoteza asili yake ya kimungu , lakini kwa kuchukua asili ya ziada "
alijifanya kuwa hana utukufu . " - Asili ya binadamu kwamba hakuwa na nafasi ya lakini
tu kali utukufu wake Mungu.
Labda taarifa maarufu kueleza muungano hypostatic mara imani ya Mtaguso
Mkuu kwamba walikutana katika AD 451 katika mji wa Chalcedon , kaskazini mwa Asia
Ndogo. Baraza la Chalcedon alikutana na kutetea mafundisho ya jadi ya mtu na asili ya
Kristo, na kukataa uzushi mbalimbali kuhusu mambo haya.
Taarifa ya baraza zinazozalishwa anajulikana kwa majina kadhaa, ikiwa ni
pamoja na Imani ya Chalcedonian au “fumbo ," na Ufafanuzi wa Chalcedon . Kusikiliza
mawazo hii kutoka humo:
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Bwana wetu Yesu Kristo [ ni ] kamili katika Uungu na pia kamili katika utu uzima
; kweli Mungu na kweli mtu, roho yenye akili na mwili ... katika mambo yote
kama sisi , bila dhambi ... kuwa alikubali katika asili mbili , inconfusedly ,
unchangeably , indivisibly , inseparably ; tofauti ya asili kuwa na hakuna njia ya
alichukuliwa na muungano, lakini badala mali ya kila asili kutunzwa na
concurring kwa mtu mmoja na kujikimu moja .
Mengi ya lugha ya Chalcedonian Imani ni ya kiufundi sana . Lakini tunaweza kujumlisha
katika pointi mbili. Kwa upande mmoja , Yesu ana mtu mmoja tu. Yeye hana watu
wawili au nia mbili , kama binadamu mwenyeji mtu wa Mungu katika mwili wake. Na
yeye si mtu mmoja kuwa ni kwa namna fulani macho au mseto wa watu wawili tofauti au
akili, kama mtu wa Mungu zimeunganishwa na binadamu . Yeye ni na daima imekuwa
mtu huyo milele inayojulikana kama Mwana wa Mungu.
Wakati huo huo , Yesu ana asili mbili tofauti: asili ya binadamu na asili ya Mungu.
Wote asili hizi ni mzima na kwa ujumla, kama asili ya Baba ni Mungu kabisa , na asili ya
binadamu ni binadamu kabisa . Yesu ana kila sifa ambayo ni muhimu kwa utukufu na
kila sifa ambayo ni muhimu kwa binadamu.
Aidha, asili mbili Yesu ni tofauti kutoka kwa kila mmoja . Yeye hana asili ya
mseto unachanganya sifa zote Mungu na binadamu. Wala sifa zake binadamu kuzuia sifa
zake Mungu, au sifa zake Mungu kuimarisha sifa yake ya binadamu. Kila asili bado
kubadilika kabisa .
Jambo ambalo nadhani ni hivyo intriguing ni njia waraka kwa Waebrania
inasisitiza jinsi gani ilivyokuwa muhimu ni kwamba mpatanishi kati ya Mungu na
mtu, kuhani mkuu , kuwa Mungu kamili na mwanadamu. Yeye milele Mungu ,
Muumba ambaye kudumisha vyote kwa neno lake lenye nguvu . Yeye ni Mungu
kamili. Na kisha, Waebrania anasema , kwa ajili yetu, kwa sababu tunahitaji
kuhani mkuu ambaye ni binadamu kamili , yeye anachukua mwenyewe mwili na
damu, kama tuna . Yeye ni ndugu yetu. Anaweza maombezi kwa ajili ya sisi
kutoka kwa upande wa moja ambaye anashiriki asili yetu wanadamu , ambaye
alivumilia kila kesi na majaribu na utii kamili , na ambaye anajua nini ni kama
kupitia kupima binadamu. Kwa hiyo, tunahitaji binadamu , kuhani mkuu, ndugu.
Sisi pia haja ya Mungu kuhani mkuu ambaye anaishi milele maombezi kwa ajili
yetu. Na sisi na kwamba kwa mtu mmoja wa Yesu Kristo. [ Dr Dennis Johnson ]
Ubinadamu wa Kristo ina maana nyingi kwa ajili ya njia ya sisi kuishi kama
wafuasi wake. Kama Paulo aliandika katika 1 Timotheo sura ya 2 mstari wa 5, maana
yake ni kwamba sisi kuwa na ufanisi mjumbe binadamu kati yetu na Mungu , ili kwa njia
ya kifo chake tunaweza kusamehewa na kuishi kama watu kikamilifu kupatanishwa na
Baba. Na kama Paulo alifundisha katika Warumi sura ya 5 mstari wa 12 hadi 19 , ina
maana kwamba kama Adamu wa pili, Yesu kilitokana mpya wanadamu nje ya wale
wanaomtegemea , kurejesha sisi cheo cha heshima na hadhi ya ndani ya viumbe . Kwa
sababu hiyo, sasa tuna uwezo wa kuishi katika njia kumpendeza Mungu, na kwa
mabadiliko ya dunia ya kufanya hivyo zaidi kama Utawala wake wa mbinguni . Na juu
ya msingi wa mtu binafsi , kama sisi mapambano na dhambi na mateso katika maisha
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yetu , tunaweza mbinu kiti cha neema kwa ujasiri, wakijua kwamba mkombozi
kikamilifu binadamu yetu anaelewa na sympathizes na maumivu yetu na udhaifu , na
hivyo kumfanya hamu ya kukabiliana na sisi katika njia kwamba kupunguza mateso yetu,
kujenga tabia zetu, na kuongeza tuzo yetu ya milele. Hizi ni chache tu ya njia isitoshe
kwamba athari Kristo full ubinadamu maisha yetu.
Hadi sasa katika somo letu , tumegundua wote uungu wa Yesu Kristo, na ubinadamu
wake . Katika hatua hii, sisi ni tayari kuzingatia kazi ya Kristo zilizotajwa katika Imani
ya Mitume.

IV. KAZI
Kwa miaka mia chache, imekuwa kawaida kwa wanateolojia kwa majadiliano juu
ya kazi ya Yesu katika suala la mawazo mawili . Kwanza, kuna udhalilishaji yake,
ambayo alijinyenyekeza na condescending kuchukua dhaifu asili ya binadamu, na
kuteseka duniani ili kuwakomboa binadamu walioanguka. Na pili, kuna kuadhimishwa
yake, ambayo Mungu Baba ilizindua utukufu wa Mungu Kristo siri , akakusanya heshima
ya ziada na sifa juu yake. Makundi haya si wazi wazi katika Imani ya Mitume , lakini
wao ni njia muhimu sana kwa sisi kufikiri kuhusu kazi ya Yesu.
Kama tunaona kazi ya Yesu katika somo hili, sisi kurejea kwanza kwa
udhalilishaji wake, mambo hayo kwamba kujificha au kali utukufu wake. Na pili,
tutaangalia kuadhimishwa yake , kazi hiyo akaonyesha utukufu wake na kwamba
matokeo katika utukufu zaidi katika siku zijazo . Hebu tuanze na udhalilishaji na Kristo
wakati wa huduma yake duniani .
Udhalilishaji
Yesu kazi ya udhalilishaji wa tajwa katika mistari ifuatayo kutoka Imani ya Mitume:
[Yeye] alichukuliwa mimba kwa Roho Mtakatifu ,
na kuzaliwa na bikira Mariamu .
Aliteseka chini ya Pontio Pilato ,
alisulubiwa , akafa, akazikwa ;
Yeye alishuka kuzimu.
Katika kila moja ya kazi hizi, Mwana wa Mungu unasababishwa utukufu wake kwa kuwa
kali na siri kutoka kwa mbele, na wanakabiliwa mwenyewe mateso na aibu . Kwa sababu
asili ya Mwana wa Mungu hana kigeugeu , hakuweza kuwa na unyonge . Hivyo ,
udhalilishaji wake mdogo wa asili yake ya mwanadamu . Hata hivyo, kwa sababu asili
yake ya mwanadamu ni kikamilifu na umoja na mtu wake, mtu wake wa kimungu,
kikamilifu uzoefu udhalilishaji.
Katika somo hili, sisi muhtasari kazi za Yesu ya udhalilishaji wa chini ya vichwa
mbili: mwili wake na mateso yake . Hebu tuanze kwa kuangalia mwili wake , wakati
yeye alikuja duniani kama binadamu.
Kuchukua mwili
Kiteolojia neno " mwili " inahusu Yesu moja kwa moja kuchukua asili ya
mwanadamu . Halisi , neno " mwili " inamaanisha " kuchukua mwili, " yaani, mwili wa
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binadamu. Lakini kama sisi tumeona, Teolojia ya Kikristo imetoa mara kwa mara
iimarishwe kwamba Yesu pia alichukua roho ya binadamu. Hivyo, wakati sisi kusema ya
mwili katika teolojia, sisi kwa ujumla akimaanisha nzima asili ya binadamu Yesu.
Maandiko husema la mwili wa Kristo katika maeneo mengi , kama vile Yohana sura ya 1
mstari wa 1 na 14 , Wafilipi sura ya 2 mstari wa 6 na 7; na Waebrania sura ya 2 mistari
14 kupitia 17.
Yohana sura ya 1 1 na 14 pengine ni chanzo cha kiufundi mrefu Sikiliza kile
Yohana aliandika huko
Katika mwanzo alikuwa Neno , na Neno alikuwa pamoja na Mungu , na Neno
alikuwa Mungu ... Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu . (Yohana 1:1, 14)
Taarifa kwamba John alisema Mwana wa Mungu " alifanyika mwili" - maana halisi ya
mwili . Hatua yake ilikuwa kwamba Yesu alichukua halisi asili ya binadamu, ikiwa ni
pamoja na ya kweli ya mwili wa binadamu.
Imani ya Mitume , kazi zinazohusiana na Yesu mwili ni mimba yake na kuzaliwa.
Sisi hapo awali alizungumzia matukio haya katika suala la kizazi Yesu, na imeonyesha
kwamba kuthibitisha ubinadamu wake . Katika hatua hii, sisi kufikiria matukio haya sawa
tena, lakini kwa mtazamo wa kazi ya Yesu kama Masihi. Kwa nini mwili lazima? Je,
Yesu kukamilisha kwa hiyo ?
Maandiko yanafundisha kwamba kazi ya Yesu ya mwili yametimia angalau
mambo matatu : Kwanza, alitoa Mungu Mwana haki ya kisheria ya kuwa mfalme Daudi.
Pili, akampa huruma na huruma yeye zinahitajika ili kuwa na ufanisi kuhani mkuu. Na
tatu, mwili ilikuwa muhimu ili kwa Yesu kuwa sadaka ya upatanisho kwa dhambi. Hebu
kwa kifupi kufikiria kila ya pointi hizo, kuanzia na ukweli kwamba mfalme Daudi
alikuwa na kuwa binadamu.
Sisi tayari kutajwa kwamba Masiya alikuwa na kuwa mwanadamu ili kwa
Mungu kwa kutimiza ahadi yake aliyoitoa kwa Daudi. Hivyo katika hatua hii , sisi
kufikiria jinsi kazi ya Yesu ya mwili aliwapa uwezo wa kiti cha Daudi naye. Tatizo kabla
ya sisi ni kwamba haki ya kisheria ya kurithi kiti cha Daudi inaweza tu kurithiwa na
watoto. Kwa hiyo, Yesu hakuweza tu kudai kiti cha Daudi kama alikuwa na baba wa
kibinadamu ambaye alishuka kutoka Daudi.
Ili kutatua tatizo hili , Yesu akawa aliyefanyika mwili kupitia Bikra Mariamu ,
ambaye alikuwa ameposwa na Yusufu. Na kama tunaona katika Yesu nasaba, katika
Mathayo sura ya 1 na Luka sura ya 3 , Yusufu alikuwa moja kwa moja ukoo wa kisheria
wa Daudi. Hivyo, wakati Joseph ndoa Mary na kukubaliwa Yesu, Yesu kupatikana
nasaba ya kisheria ya Joseph , na ni haki ya kuwa na mfalme Masiya.
Licha ya kutoa Mungu Mwana haki ya kisheria ya kuwa mfalme Daudi , mwili
akampa huruma na huruma yeye zinahitajika ili kuwa na ufanisi kuhani mkuu kwa niaba
ya watu wake.
Biblia inatuambia kwamba mwili wa Yesu alifanya naye kuhani mkuu ambaye ni
uwezo wa kutuunga mkono katika unyonge wetu . Na hiyo ina maana kwamba
yeye ni bora zaidi kuhani mkuu kuliko yeye ingekuwa au wangeweza alikuwa yeye
haijulikani ukamilifu wa ni nini kuwa binadamu na uzoefu kwamba pamoja na
kwa ajili yetu. Kuna njia mbalimbali hiyo wazi. Moja ni kwamba Yesu katika
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maisha yake mwenyewe na uzoefu kushughulikiwa na yaliyojitokeza mbalimbali
huo wa matatizo ya binadamu katika ulimwengu kuanguka kwamba sisi kufanya,
ili Mungu katika mwili anajua aina hiyo ya heartaches na huzuni na kukatishwa
tamaa na usaliti na majeraha ambayo mtu yeyote ambaye anaishi katika hii
kuanguka uzoefu dunia . Hii si kitu kinadharia kwake , hii si kitu ambacho yeye
alisimama mbali katika matumbo ya ndani ya nafasi, katika vumbi wa zamani wa
milele na uvumi juu ya . Ni kitu ambacho yeye alikuja ulimwenguni katika miili
yetu maskini , katika damu yetu maskini na uzoefu mwenyewe. [ Dr J Ligon
Duncan III]
Mwandishi wa Waebrania kujadiliwa suala hili la mwili katika Waebrania sura ya 2
mistari ya 17 na 18 . Kusikiliza nini aliandika huko
[Yesu] alikuwa na awe kama ndugu zake kwa kila namna , ili apate kuwa mwenye
huruma na mwaminifu kuhani mkuu katika huduma ya Mungu ... Kwa sababu
yeye mwenyewe kuteswa alipokuwa kujaribiwa, anaweza kuwasaidia wale ambao
ni kujaribiwa . (Waebrania 2:17-18)
Mbali na kutoa Yesu haki ya kuwa mfalme Daudi na uzoefu wa kuwa na ufanisi kuhani
mkuu, mwili kuwezeshwa Yesu kuwa sadaka ya upatanisho kwa dhambi za watu wake .
Kama tuliona mapema katika somo hili, Yesu alikuwa kuwa binadamu ili afe
katika nafasi ya watu wake. Lakini kwa nini alikuwa ubinadamu wake muhimu mno kwa
upatanisho ? Jibu ni kwamba Mungu zimekuwa zikitoa kifo binadamu kama adhabu ya
dhambi ya binadamu. Maandiko yanafundisha hii katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17
, Warumi sura ya 5 mstari wa 12 na mstari sura ya 6 23, James sura ya 1 mstari wa 15 ,
na maeneo mengine mengi . Mwanzo na Adam , dhambi kuenea kwa jamii yote ya
wanadamu , na ni kuletwa adhabu ya kisheria ya kifo binadamu. Hii ni kwa nini tu halisi,
mwili na damu ya kifo ya mwanadamu ambayo ingeweza kukidhi mahitaji ya Mungu.
Kusikiliza kwa njia ya Paulo alieleza uhusiano kati ya binadamu Yesu na wokovu
wetu katika Warumi sura ya 5 mstari wa 15 kwa njia ya 19:
Ikiwa watu wengi walikufa na kosa la mtu mmoja , ni kiasi gani zaidi alifanya
neema ya Mungu na zawadi hiyo alikuja kwa neema ya mtu mmoja , Yesu Kristo,
kufurika kwa watu wengi ! ... Kweli, kwa kosa la mtu mmoja , mauti ilitawala kwa
sababu mtu mmoja, zaidi sana wale ambao kupokea utoaji kwa wingi Mungu ya
neema na zawadi ya haki watatawala katika uzima kwa njia ya mtu mmoja , Yesu
Kristo ... Kwa maana kama kama kwa kutotii kwa mtu mmoja watu wengi
walifanywa wenye dhambi, kadhalika kutii kwa mtu mmoja watu wengi
wakubaliwe kuwa waadilifu . (Warumi 5:15-19 )
Tena na tena Paulo alisisitiza kuwa haki ya binadamu ya Yesu ilikuwa mwenzake na tiba
ya dhambi ya mwanadamu Adamu. Paulo alifanya hivyo kwa wingi wazi kwamba Yesu
alikuwa kuwa binadamu ili kurekebisha kile Adam alikuwa na kuvunjwa . Alikuwa na
kuwa binadamu ili kuchukua adhabu ambayo Mungu zilizowekwa katika ubinadamu, na
ili kueneza haki yake kwa wanadamu wengine.
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Wakati mwingine sisi kama kihafidhina, kama Wakristo wa kiinjili , hivyo
kusisitiza uungu wa Kristo kwamba sisi kusahau kwamba ni kweli ubinadamu
wake inayo tuokoa . Kwa sababu Yesu akawa kweli binadamu , hakuweza
kuteseka na kufa kwa ajili yetu, kwa dhambi zetu. Kwa hiyo, binadamu Yesu ni
muhimu kwa wokovu wetu . [ Dr Mark Strauss ]
Kwa uelewa huu wa Yesu mwili katika akili , hebu kuchunguza mateso yake, Kipengele
cha pili cha kazi yake ya udhalilishaji zilizotajwa katika Imani ya Mitume.
Mateso
Mrefu kiteolojia " mateso" linatokana na Kigiriki verb pascho , maana yake "
kuteseka. " Ni inahusu mateso na kifo cha Yesu , kuanzia usiku wa kukamatwa kwake .
Yesu shauku tajwa katika mistari haya ya Imani ya Mitume.
Aliteseka chini ya Pontio Pilato,
alisulubiwa, akafa, akazikwa;
Yeye alishuka kuzimu.
Wakristo wengi ni ukoo na hadithi ya Yesu kukamatwa , mateso na kusulubiwa. Hivyo
badala ya kuchunguza wale maelezo hapa , tutaweza kuzingatia sababu kwamba Yesu
wanakabiliwa mwenyewe matukio hayo.
Kwa upande wa mateso Yesu , maandiko anaelezea kuwa ilikuwa ni muhimu
kufundisha Yesu utii, na kuwapongeza mbele ya Mungu Baba. Kama sisi kusoma katika
Waebrania sura ya 5 mstari wa 8 :
[Yesu] kujifunza utii kutokana na kile mateso. (Waebrania 5:08 )
Na kama Petro aliandika katika 1 Petro sura ya 2 mistari ya 20 na 21 :
Kama kuteseka kwa kutenda mema na kuvumilia , hii ni ya kupongezwa mbele ya
Mungu. Kwa hii unaweza waliitwa, kwa sababu Kristo aliteseka kwa ajili yenu,
akawaachieni mfano, ili nanyi lazima kufuata nyayo zake. (1 Petro 2:20-21 )
Kwa njia ya mateso yake, Kristo alitimiza mapenzi ya Baba, na hivyo alipongeza
mwenyewe kwa Baba. By kikamilifu kumtii Baba, yeye alipata zawadi milele - tuzo lile
sasa neema hisa na sisi.
Lakini tiba Kristo chini ya Pilato hakuwa na mwisho na mateso , ni kufanyika kwa
njia ya kifo chake kwa kusulibiwa. Hii ni akifahamika nyanja ya kazi ya Kristo ya
udhalilishaji, na kwa sababu nzuri: ni kifo wake kwamba upatanisho kwa ajili ya dhambi
zetu na kukamilika wokovu wetu.
Kifo cha Bwana Yesu kwa ajili ya dhambi (hiyo ni jinsi gani iliyotolewa njia zote
Agano Jipya ) kazi , kama mtu anaweza kuweka njia hii, kwa sababu alikuwa
mbadala wetu adhabu. " Mbadala " maana yake alichukua nafasi yetu, na "
kuvunja sheria " pointi na ukweli kwamba yeye alichukua nafasi yetu katika
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kudumu hukumu , adhabu , ambayo sisi sote alikuwa baada ya kufanya chochote
na makosa yetu wenyewe ya sheria ya Mungu - adhabu, yaani, ambayo Mungu
alikuwa na kutishia sisi kwa kuvunja sheria yake. Asili ya Mungu ni kama , I
mean hii ni utakatifu wake katika hali halisi , asili yake ni kama kwamba ambako
kumekuwa na dhambi, inabidi kuwe na kulipiza kisasi. Na ajabu, na hekima ,
upendo njia ya wokovu kuwa Mungu alipanga mara kugeuza adhabu kutoka
mikononi mwetu na hatia , kama naweza kuiweka njia hiyo, kwenye wasio na
hatia, flawless ya mabega ya kuwa mwili Mwana wake, ambao hivyo anatimiza
mfano wa flawless dhabihu ya mnyama kwamba alikuwa alidai wote kwa njia ya
Agano la Kale. [ Dr J. I. Packer ]
Mtume Paulo mara nyingi ilivyoelezwa kusulubiwa kama moyo sana wa injili.
Tunaona hii katika maeneo kama vile Warumi sura ya 6 mstari wa 6 , 1 Wakorintho sura
ya 1 mstari wa 17 na 18 , mstari wa Wagalatia sura ya 6 14, na Wakolosai sura ya 1
mstari wa 20. Kama mfano mmoja tu, kusikiliza maneno yake katika Wagalatia sura ya 2
mistari ya 20 na 21 :
Mimi nimeuawa pamoja na Kristo na mimi tena , bali Kristo anaishi ndani yangu.
Maisha mimi kuishi katika mwili , ninao katika imani ya Mwana wa Mungu ,
ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Mimi si kuikataa neema
ya Mungu , kwa maana kama haki ingeweza kupatikana kwa kutimiza sheria ,
Kristo alikufa bure! (Wagalatia 2:20-21 )
Kifo cha Kristo ilikuwa kazi kuu kwamba kukamilika wokovu wetu. Na kwa sababu hii ,
imekuwa kweli kati ya maonyesho ya injili katika historia.
Baada ya kusulubiwa Yesu, mwili wake alizikwa ndani ya kaburi , ambapo kutua
uhai kwa siku tatu. Kuwa kikamilifu binadamu, Yesu alifanyiwa kawaida uzoefu wa
binadamu ya kifo. Imani ya Mitume kumbukumbu ukweli huu katika maneno yeye
alishuka Jehanamu . Kwa wakati huu, mwili wa Yesu alibakia katika kaburi wakati nafsi
yake alishuka na mahali pa wafu .
Sasa, sisi kutaja kuwa wanatheolojia wa kisasa si kabisa walikubaliana juu ya
maana ya maneno " yeye alishuka Jehanamu ." Makanisa mengi leo kutafsiri mstari huu
kwa maana tu kuwa Yesu, alizikwa . Lakini inaonekana wazi kwamba hii siyo maana
Imani ya Mitume yenyewe lengo.
Kwa jambo moja , imani anataja wote kuwa Yesu, alizikwa , na kwamba yeye
alishuka katika moto wa Jehanamu . Kwa mechi zote , maneno haya ni vitu tofauti na
mfululizo katika rekodi ya kihistoria.
Kwa kitu kingine, wakati ni kweli kwamba maneno " kuzimu" unaweza tu
maana "chini ya ardhi ," matumizi yake katika maandiko na katika maandiko ya kanisa la
kwanza karibu kila mara inahusu wavu ambayo ina roho za wafu . Sisi kufikiri ya hii
kama maana yake katika kanisa la kwanza - " . Kuzimu" maana Wakristo wa kale
kawaida alikuwa katika akili wakati walitumia neno
Kwa sababu hizi, ni bora kuhitimisha kwamba Imani ya Mitume nia ya
kufundisha kwamba Yesu roho kweli alishuka katika wavu kati ya wakati wa kifo chake
na ufufuo. Lakini ilikuwa asili ya kuzimu hii nini?
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Katika ulimwengu wa kale , ulimwengu mara nyingi ilivyoelezwa katika lugha ya
muundo wima. Ardhi, ambapo binadamu aliishi, ilikuwa katikati . Mbinguni, eneo la
Mungu na malaika wake , alikuwa amesema juu ya kuwa angani. Na chini ya nchi
ilikuwa wavu kivuli ambapo watu wote wa wafu anaishi. Katika Kiyahudi Agano la Kale
, ilikuwa ni kawaida inayoitwa kuzimu ; katika Kigiriki Agano Jipya na katika tafsiri ya
Kiyunani ya Agano la Kale , ilikuwa ni kawaida kuitwa hades .
Katika Agano la Kale , roho za wema na waovu walikuwa alisema kukaa huko kama wao
awaited hukumu ya mwisho. Katika Agano Jipya , hata hivyo, hades kawaida inahusu
makaazi ya nafsi waovu, kama katika Luka sura ya 10 mstari wa 15 . Hata hivyo, angalau
kabla ya ufufuo wa Yesu, Jipyala Kale pia unathibitisha kwamba roho za wema walikuwa
katika kuzimu . Wengi hasa, Matendo sura ya 2 mistari 27 kupitia 29 inazungumzia haki
mtu mfalme Daudi kuwa katika kuzimu .
Sasa, hii haina maana kwamba kila mtu katika kuzimu au kuzimu ilikuwa
kutibiwa kwa usawa. Mfano wa Yesu wa Lazaro na Tajiri , hupatikana katika Luka sura
ya 16 mistari 19 kupitia 31, inaonyesha kwamba shimo kubwa kugawanywa roho za watu
wabaya na roho za watu wema. Na wakati waovu mateso katika mateso, haki walikuwa
moyo. Katika mfano huu, Ibrahimu anaishi katika mahali pa faraja . Kwa sababu hii,
wanateolojia mara nyingi huitwa sehemu hii ya hades "upande wa Ibrahimu" au zaidi "
kifua cha Ibrahimu ."
Baba kanisa Tertullian, ambaye aliandika mapema katika karne ya tatu ,
alionyesha imani ya kawaida katika mgawanyo huu wa kuzimu . Kusikiliza nini aliandika
katika sura ya 17 ya kazi yake ya ufufuo wa mwili :
Kwamba roho ni hata sasa wanahusika ya mateso na ya baraka katika Hades ...
imeonekana na kesi ya Lazaro.
Na baba kanisa Ignatius, kuandika katika AD 107, alikuwa na haya ya kusema katika
waraka wake kwa Trallians :
By wale walio chini ya ardhi, [I mean ] wingi yaliyotokea pamoja na Bwana. Kwa
anasema maandiko , " watu wengi wa Mungu waliolala akaondoka, " makaburi
yao imefunguliwa. Yeye alishuka , kwa kweli, katika Hades peke yake , lakini
akaondoka akiongozana na wingi; na ukipasuka kwamba njia ya kujitenga
ambayo alikuwa akiishi tangu mwanzo wa ulimwengu .
Hivyo, wakati imani inasema kwamba Yesu alishuka katika moto wa Jehanamu ,
maana uwezekano mkubwa ni kwamba roho yake binadamu alishuka na nafasi ya roho
zao. Hasa, yeye alishuka mkoa akiba kwa ajili ya roho za watu wema, na si kwa kanda
ambapo waovu anaumwa . Kukaa Yesu katika sehemu hii ya kuzimu ilikuwa ni sehemu
muhimu ya kazi yake kwa sababu wanakabiliwa nafsi yake kwa adhabu za kimahakama
ya kifo kweli binadamu.
Shauku Yesu unaonyesha sisi ni nini maana ya kuwa kweli binadamu katika
ulimwengu ulioanguka. Kama hata Bwana wetu kamili na kuteseka kama yeye kinyume
na r dhambi, basi hakika sisi ambao ni kamili pia kuteseka. Kwa kweli, kama Paulo
aliandika katika 2 Timotheo sura ya 3 mstari wa 12 , mateso ni uhakika kwa kila mtu
ambaye anataka kuishi maisha ya utauwa . Lakini andiko pia hufundisha kwamba wakati
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sisi kuteseka, Kristo huteseka . Hii ina maana kwamba yeye ni kuunga mkono maumivu
yetu , na hamu ya faraja yetu . Na kama Paulo alifundisha katika Wakolosai sura ya 1
mstari wa 24, hatimaye mateso ya Kristo kupitia kwetu itakuwa kamili . Na wakati
kinachotokea , atarudi katika utukufu na sisi kupokea urithi yetu ya milele. Mateso yetu
ni si bila lengo , ni njia ya Mungu ni kwa kutumia kuleta marejesho kamili wa viumbe
vyote.
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika kazi ya Yesu ya udhalilishaji, tunapaswa kufikiria
kazi yake ya kuadhimishwa , wakati utukufu wake Mungu wazi kwa mara nyingine tena
Kuadhimishwa
Tunapozungumzia kuhusu kuadhimishwa Kristo, ni muhimu kukumbuka kwamba
ilikuwa ni zaidi ya kashifa ya utukufu wake mtazamo wa kificho. By udhalilishaji yake ,
Mwana chuma utukufu hata mkubwa zaidi kuliko yeye awali mwendawazimu. Yeye
alifanya kazi ya kuwa Baba heri, na sadaka yake kununuliwa watu kwa urithi wake
mwenyewe , kama vile haki ya kukaa juu ya kiti cha enzi cha ufalme wa Mungu. Na
matendo haya , sifa Mwana , kufaa na utukufu kweli iliongezeka kama matokeo ya
udhalilishaji yake.
Imani ya Mitume anataja kuadhimishwa Kristo katika makala yafuatayo:
Siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu.
Alipaa mbinguni
na ameketi upande wa kulia wa Mungu Baba Mwenyezi
Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu.
Asili ya Mungu Kristo mara zote immutably atakwezwa. Isingekuwa wanakabiliwa na
kifo, au kuondolewa kutoka kiti chake cha enzi mbinguni. Hivyo, kuadhimishwa ya
Mwana wa Mungu mara chache kwa asili yake ya mwanadamu . Hata hivyo, kama kila
uzoefu wa wengine wa Kristo katika asili yake ya mwanadamu , mtu wake wa kimungu,
kikamilifu uzoefu kuadhimishwa .
Mjadala wetu wa kuadhimishwa Kristo kugawanya katika sehemu nne. Kwanza,
sisi kusema ya ufufuo wa Kristo kutoka kwa wafu. Pili, sisi majadiliano juu ya kupaa
kwake mbinguni. Tatu, sisi kuchunguza maana ya Kuadhimishwa upande wa kulia wa
Baba . Na nne, sisi kutaja hukumu baadaye ndipo atakapomlipa . Hebu tuanze na ufufuo
wa Kristo kutoka katika wafu siku tatu baada ya kusulubiwa .
Ufufuo
Wakristo wengi hawana kutambua hili, lakini ufufuo wa Kristo ilikuwa ni
muhimu kwa wokovu wetu kama kifo chake alikuwa . Hii ni kwa nini 1 Petro sura ya 3
mstari mazungumzo 21 kuhusu kuokolewa kwa kufufuka kwake Yesu Kristo. Unaweza
kuona, wokovu wetu sio tu kitu ambacho Kristo kununuliwa kwa niaba yetu, na kisha
akatupa nasi kama zawadi , hata kama sisi mara nyingi kuelezea kwa njia hiyo. Badala
yake, ni zawadi ambayo Yesu anatoa kwetu kwa njia ya muungano wetu pamoja naye hii ni wazo la kuwa "katika Kristo" kwamba sisi Tumesikia sana kuhusu katika barua ya
Agano Jipya.
Sisi ni kusamehewa kupitia kifo chake kwa sababu , kupitia muungano wetu
pamoja naye, tulikufa pamoja naye juu ya msalaba. Na sisi kupata uzima wa milele kwa
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sababu tulikuwa pia amezungumzia katika maisha mapya kwa njia ya ufufuo wake.
Maandiko husema jambo hili katika Warumi sura ya 6 mstari wa 3 hadi 11, na sura ya 8
mistari ya 10 na 11 , 2 Wakorintho sura ya 5 mstari wa 14 na sura ya 13 mstari wa 4 ,
Wakolosai sura ya 2 mstari wa 11 kupitia sura ya 3 mstari wa 3, na maeneo mengine
mengi . Kama mfano mmoja tu , Paulo aliandika maneno haya katika Warumi sura mstari
wa 6 4 na 5 :
Sisi walikuwa ... kuzikwa naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake , ili kama
vile Kristo alivyofufuliwa kutoka wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, sisi pia
tupate kuishi maisha mapya . Kama tumeunganika naye kama hii katika kifo
chake, bila ya shaka tutakuwa pia kuwa na umoja pamoja naye katika kufufuka
kwake. (Warumi 6:4-5)
Kwa kifupi, kazi kwamba Kristo alifanya kufufuka kutoka wafu kuhakikisha
kwamba sisi pia ingekuwa maisha mapya ya kiroho wakati sisi kuja imani , na kwamba
katika siku za baadaye sisi atapokea miili yetu kufufuka na utukufu, kama yake. Kwa
maana hii, kuadhimishwa yake pia ni kuadhimishwa yetu , na kuleta kwetu heshima,
utukufu na heshima.
Katika kufa Yesu ni kuwekwa zaidi ya nguvu ya dhambi. Unaweza Usimjaribu
mtu aliyekufa. Yeye kuwekwa zaidi ya nguvu zao na mapepo. Lakini dhambi
anarudi Yesu juu ya kifo, mshirika wake wa nguvu zaidi . Basi inaruhusu Yesu
kukutana na kifo , na katika mkutano kifo, Yesu ameshinda kifo. Na maana ya
kwamba kwa watu wake ni unjinga . Hivyo, katika Ufunuo sura ya mstari mmoja
kumi na nane, Yesu Kristo aliyefufuka utukufu asema , mimi ni mmoja hai, mimi
kufa, na tazama, mimi nipo hai milele na milele , na nina funguo za mauti na
kuzimu. Yeye kutumika yao ya bure mwenyewe, lakini bado anakuwa na kwa
sababu siku moja atakuwa kutumia funguo wale kuikomboa watu wake kutoka
katika utumwa wa kifo. [ Dr Knox Chamblin ]
Si tu ni msalaba na ufufuo wa Yesu njia ambayo tunaweza kupokea msamaha wa
dhambi, upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu, lakini kama muhimu na labda hata
muhimu zaidi, ufufuo huanza umri mpya na wa mwisho wa dunia . Kiumbe kipya (
kama maandiko simu yake) huanza saa kwamba kaburi , kwamba kaburi tupu . Ni
kitovu mpya / Jipyakitovu , pata mpya ya historia yenyewe . Sisi ni sasa wote
wanaoishi katika nyakati za mwisho , kwa sababu ya ufufuo wa Yesu Kristo . Yeye
kuapishwa mwanzo huu wa mwisho, na matumaini ya Mkristo ni kwamba
mwanzo sasa kupata ukamilifu wake wakati wa kurudi kwa pili kwa Kristo ,
iitwayo , kwa mujibu wa maandiko, kiumbe kipya yenyewe. [ Dr Jonathan
Pennington ]
Mbali na kazi ya ufufuo, kuadhimishwa Yesu pia ni pamoja na kupaa kwake
kutoka duniani mbinguni.
Kupaa
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Kupaa ilikuwa tukio ambapo Yesu alichukuliwa mwili ndani ya mbinguni. Muda
wa siku arobaini baada ya kufufuka kwake, Yesu akaondoka pamoja juu ya mawingu
mbinguni. Luka anauelezea kupaa katika wote Luka sura ya 24 mistari ya 50 na 51, na
matendo sura ya 1 mstari wa 6 hadi 11 .
Kazi ya Yesu ya kupaa yametimia mambo mengi ambayo hakuweza kufanya
wakati alipokuwa bado duniani. Kwa mfano, katika Yohana sura ya mistari 14 2 na 3,
Yesu aliwaambia mitume kwamba alikuwa juu kwa kuandaa maeneo kwa ajili yao
mbinguni. Na katika Yohana sura ya 16 mstari wa 7 , alisema kuwa hakuweza kutuma
Roho Mtakatifu ili kuwawezesha kanisa kwa ajili ya huduma isipokuwa kwanza kupaa
mbinguni.
Zaidi ya hayo, Yesu kweli alikuwa na kupaa mbinguni ili kukamilisha kazi ya
upatanisho kwamba alianza juu ya msalaba. Mwandishi wa Waebrania alisema hatua hii
katika sura ya 8 na 9 ya kitabu chake. Kwa muhtasari, alisema kuwa hekalu la duniani
lilikuwa nakala ya hekalu mbinguni. Na yeye ikilinganishwa upatanisho wa Kristo kwa
kazi kwamba makuhani wa kidunia high walifanya juu ya Siku ya kila mwaka ya
Upatanisho, wakati wangeweza kuchukua damu ya sadaka katika Patakatifu wengi na
kuinyunyiza juu ya madhabahu , na hivyo kupata msamaha kwa dhambi za watu . Kwa
njia hiyo hiyo , Yesu aliingia wengi Patakatifu ya hekalu la kweli katika mbinguni, na
tuache damu yake mwenyewe juu ya madhabahu. Na hii kukamilika sherehe ya dhabihu
ambayo Yesu walikuwa wameanza juu ya msalaba.
Kusikiliza kwa njia ya Waebrania sura ya 9 mistari ya 11 na 12 inaeleza kazi ya
upatanisho ya Kristo katika mbinguni
Wakati Kristo alikuja kama Kuhani Mkuu ... Katika safari hiyo alipitia kubwa na
kamilifu zaidi hema si mwanadamu, kwamba ni kusema, si sehemu ya ulimwengu
huu ... [Yeye] aliingia Mahali Patakatifu mara moja tu kwa damu yake
mwenyewe, akatupatia ukombozi wa milele . (Waebrania 9:11-12 )
Aidha, kama kuhani wetu mkuu katika mbinguni, Kristo inaendelea kufanya
maombezi kwa ajili yetu, daima maombi faida ya upatanisho wake kwa niaba yetu wakati
sisi dhambi. Wanatheologia kawaida rejea kazi inayoendelea Kristo katika hekalu la
mbinguni kama kikao yake. Na ni kikao hiki kwamba inafanya wokovu wetu salama.
Waebrania sura ya 7 mistari ya 24 na 25 inaeleza kikao yake kwa njia hii:
Kwa sababu Yesu anaishi milele , ana ukuhani wa kudumu. Kwa hiyo yeye ni
uwezo wa kuokoa wale ambao kuja kwa Mungu kwa njia yake, kwa sababu yeye
daima anaishi kwa maombezi kwa ajili yao. (Waebrania 7:24-25)
Kama sisi kuona hapa, kupaa Yesu ndani ya mbinguni ilikuwa kipengele muhimu ya kazi
yake ya ukombozi. Bila hivyo, tunaweza kuokolewa.
Baada ya kusema ya ufufuo na kupaa kwa Kristo , tuko tayari kushughulikia
Kuadhimishwa yake huko mbinguni upande wa kulia wa Mungu .
Utawala
Agano Jipya inasema kutawala kwa Yesu katika upande wa kulia wa Mungu Baba
katika wengi , maeneo mengi . Wazo la msingi ni kwamba Yesu ni mfalme wetu kubwa

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

ya binadamu , na kwamba yeye ana kiti cha enzi mbinguni kwamba yapo upande wa
kulia wa kiti cha enzi kikubwa Baba. Katika hali hii, Baba ni mfalme kubwa juu au
suzerain , na Mwana ni mfalme mdogo au kibaraka kuwa mtumishi yake. Hii inafuatia
mfano wa falme katika ulimwengu wa kale, ambapo wafalme mdogo angetawala juu ya
sehemu mbalimbali za dola kuu nyingine, na kulipa kodi na kutoa huduma kwa Kaisari .
Kwa kawaida wakati wa sisi kufikiri juu ya ufalme wa Kristo, sisi kufikiri ya
kwamba kama kitu kupandishwa sana , high huko, na kwa sababu Yesu sasa yuko
upande wa kulia wa Mungu Baba, na yeye ni mfalme. Lakini tunapaswa
kukumbuka kwamba Yesu alikuwa kupandishwa katika utawala wake katika asili
yake ya mwanadamu . Hiyo ni kusema, katika asili yake ya kimungu , Yesu
alikuwa daima King. Yeye alikuwa daima chama tawala cha kama huru juu ya
kila kitu , lakini Yesu alipewa mamlaka mbinguni na duniani katika asili yake ya
mwanadamu . Yesu ni Mwana wa Daudi, na kwa sababu hiyo moja ambaye
anawakilisha taifa la Israeli, na watu wa Mungu. Na Mwana wa Daudi, kama
Daudi mwenyewe , alikuwa kibaraka mfalme ; yeye alikuwa ni mtumishi wa
mfalme mkubwa, Mungu Baba aliye mbinguni . [ Dr Richard Pratt , Jr ]
Katika vifungu kwamba kutaja Yesu katika nafasi yake kama mfalme , yeye pia ni
kusema ya kama kuhani ambaye maombezi kwa watu wake. Hii inafuatia mfano wa
ulimwengu wa kale katika wafalme kawaida aliwahi kuwa makuhani. Kwa mfano ,
Melkizedeki alikuwa kuhani na mfalme katika Mwanzo sura ya 14.
Wakati maandiko husema ya nafasi ya Yesu katika mkono wa kulia wa Baba ,
wakati mwingine inasisitiza jukumu lake kama mfalme wetu kimasiya, kama katika
Matendo sura ya mistari ya 2 30 kupitia 36, Waefeso sura ya 1 mstari wa 18 kupitia 23,
Waebrania sura ya 1 mstari wa 3 kupitia 9 na 1 Peter sura ya 3 mistari ya 21 na 22.
Wakati mwingine , ingawa, Biblia unaonyesha jukumu Yesu kama kuhani wetu
mkuu ambaye anatuombea. Tunaona mkazo huu katika vifungu kama Warumi sura ya 8
mstari wa 34 na Waebrania sura ya 8 mstari wa 1.
Katika kesi zote, ingawa, maana yake ni sawa : Yesu ana mamlaka na nguvu juu ya
viumbe wote , ambayo yeye sheria juu ya kwa niaba ya Baba. Na katika nafasi hiyo ,
yeye huleta wokovu kwa watu wake, na kuhakikisha kwamba Baba inaonekana juu yao
vibaya.
Baada ya Yesu kufufuka katika wafu, kupaa mbinguni, na Kuadhimishwa upande
wa kulia wa Baba, Imani ya Mitume anataja hukumu Kristo atatoa siku ya mwisho.
Hukumu
Wakati imani anasema kwamba Yesu atarudi katika hukumu , inasema kwamba
atakuja kutoka huko , yaani, kutoka kiti chake cha enzi upande wa kulia wa Mungu .
Wazo ni kwamba Yesu ni mfalme mwanadamu juu ya viumbe wote , na kwamba yeye
atatoa hukumu ya kifalme dhidi ya wale ambao wamevunja sheria zake na si
kuheshimiwa utawala wa kifalme na ufalme wake. Tunaliona hili katika Maandiko kama
vile Luka sura ya 22 mstari wa 30 , Matendo sura ya 17 mstari wa 31 , na 2
Wathesalonike sura ya 1 mstari wa 5 na sura ya 4 mstari wa 1.
Hukumu ya mwisho itakuwa ni pamoja na wawili walio hai na wafu , yaani ,
kila mtu aliyewahi kuishi, ikiwa ni pamoja na walio hai wakati Yesu atakaporudi wale

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

wote . Kila neno , mawazo na hatua ya kila mtu atahukumiwa kwa misingi ya tabia ya
Mungu. Na ukweli kutisha ni kwamba kila mwanadamu itakuwa kupatikana na hatia ya
dhambi na kuhukumiwa kifo.
Habari njema ni kwamba wale ambao ni umoja na Kristo kwa imani itakuwa
tayari wamefanyiwa hukumu kwa kifo cha Kristo , na itakuwa tayari umethibitishwa na
ufufuo wa Kristo. Hivyo, katika hukumu, watapata baraka milele na urithi.
Lakini habari mbaya ni kwamba wale ambao hawapatikani katika Kristo na
kubeba mzigo mzima wa hasira ya Mungu katika nafsi zao wenyewe. Watakuwa katika
moto wa Jehanamu milele yote.
Katika siku zetu leo mafundisho ya hukumu ya mwisho ni si maarufu sana.
Nadhani, ingawa, mambo si iliyopita sana, kwa sidhani hukumu na milele kuvutia
kwa binadamu. Napenda kusema kwamba ni muhimu kabisa kutangaza hukumu
kwamba tunapaswa kutangaza kwamba kuna kuzimu milele kwa wale ambao
hawana kuweka imani yao katika Kristo. [ Dr Tom Schreiner ]
Moja ya sababu ya kuwa sisi majadiliano juu ya kuzimu ni kwa sababu ni ukweli.
Na sisi kuthubutu kuepuka ukweli. Na kuna mengi ya nusu ukweli na wakati
mwingine hata asilimia tisini kweli, lakini kama wewe ni kwenda kuinjilisha vizuri
, na wewe ni kwenda kuinjilisha na ukweli, nimepata majadiliano juu ya hukumu
ya mwisho. Hivyo sisi majadiliano juu ya kuzimu na haja. Moja ya mambo
tunatambua kuhusu jehanum ni inatukumbusha ambao ni hakimu. Sisi si , yeye ni
. Inatukumbusha juu ya wajibu wa kibinafsi. Inatukumbusha juu ya uharaka.
Inatukumbusha juu ya milele . Kura ya mambo ambayo kuzimu wanaweza kuja
kwetu na kwamba , tu, itakuja kuwa vigumu sana kwa njia ya uinjilisti minus moto
wa Jehanamu. Hivyo sisi majadiliano kuhusu hilo. Lakini kumbuka, sisi
kuzungumza kuhusu suala hilo zaidi ya yote kwa sababu ni ukweli na hatutaki
kuepuka ukweli. [ Dr Matt Friedeman ]

V. HITIMISHO
Katika somo hili, tumegundua makala ya imani katika Imani ya Mitume kwamba kusema
ya Bwana wetu Yesu Kristo . Tumeona utukufu wake kamili, ikiwa ni pamoja na asili
yake ya kimungu na uhusiano wake na wanachama wengine wa Utatu. Sisi pia kutalii
ubinadamu wake kamili, ikiwa ni pamoja na uhusiano kati ya asili yake ya kimungu na
binadamu. Na sisi muhtasari kazi yake , tangu mwanzo wa udhalilishaji yake
kuadhimishwa yake ya mwisho.
Kwa wale wa kwetu ambao kuwaita wenyewe Wakristo, na kwa ambao wanataka
kuelewa Ukristo wale wote , ni muhimu kwa kuwa na kufahamu imara ya mtu na kazi ya
Kristo. Yesu ni katikati ya dini yetu - mtu kwamba anaweka sisi mbali na mifumo
mingine yote ya imani. Yeye ni mtawala wa ulimwengu, na egemeo ambayo historia yote
zamu. Yeye ni Mungu wetu, kuhani wetu mkuu, na mfalme wetu. Na wokovu ni kitu
kidogo kuliko kumjua , kumpenda, na kutafuta maisha katika muungano na yeye.

