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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
Katika masomo haya, tumekuwa alieleza kuwa Imani Ya Mitume alianza kama
muhtasari wa imani kwamba Wakristo wa kwanza alikiri walipobatizwa . Kwa msingi
huo, ni rahisi kufikiria kwamba sehemu kubwa hisia ya kukiri kwao , kwa wengi,
ingekuwa makala ya imani kuonyesha imani katika wokovu wao binafsi.
Na si kwamba kweli kwa ajili yetu, kama vile? Sisi tuna upendo kwa Mungu wetu
kubwa - Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na sisi thamani kanisa yeye kujengwa. Lakini
furaha yetu kubwa ni habari njema kwamba wokovu ni kwa ajili yetu. Tunafurahi katika
uhakika kwamba Mungu anatupenda, kwamba yeye anatusamehe dhambi zetu , na
kwamba yeye ana hatima ya ajabu kwa ajili yetu, sasa na katika ulimwengu ujao.
Hili ni somo sita katika mfululizo wetu juu ya Imani Ya Mitume , na sisi haki
yake, "Ukombozi ." Katika somo hili, tutaangalia makala ya imani katika Imani Ya
Mitume yenye kuthibitisha imani katika habari njema ya msamaha na uzima wa milele.
Katika maandiko, neno "wokovu" ni kutumika katika njia mbalimbali , kuonyesha
kwamba kuna pande nyingi kwa wokovu wetu katika Kristo. Wakati Wakristo wa kisasa
kutumia neno "wokovu," sisi kwa ujumla kuwa katika akili mapokezi ya baraka kwamba
Kristo kununuliwa na kifo chake upatanisho , mwanzo na kuzaliwa mara ya pili na
kupatanishwa na Mungu , kuendelea kwa njia ya maisha katika mchakato wa utakaso, na
kilele katika kutukuzwa yetu ya mwisho katika mbingu mpya na dunia .
Imani Ya Mitume inazungumzia suala hili la wokovu kwa maneno haya:
Naamini katika...
Msamaha wa dhambi,
Ufufuo wa mwili,
Na uzima wa milele.
Sasa , haya mawazo tatu - msamaha , ufufuo na uzima wa milele - si kutolea nje
maelezo ya Biblia ya ukombozi wetu. Lakini wao ni kauli ya msingi katika Imani ya
Mitume kwamba kukiri imani katika nyanja fulani ya nini Mungu anafanya wakati yeye
anaokoa waamini binafsi .
Mjadala wetu wa wokovu katika Imani Ya Mitume kushughulikia kila hayo ya
vipimo ya ukombozi wetu. Kwanza, tutaweza majadiliano juu ya msamaha wa dhambi.
Pili, tutaweza kuchunguza mafundisho ya ufufuo wa mwili. Na tatu, tutaweza kufikiria
hali ya maisha ya milele. Hebu tuanze na somo ya kawaida ya msamaha wa dhambi.

II. MSAMAHA
Kuelewa nini Imani Ya Mitume ina maana kwa msamaha, tutaweza zinagusa
masuala tatu karibu kuhusiana: kwanza, tatizo la dhambi ambayo inafanya msamaha
muhimu, la pili, neema ya Mungu kwamba inafanya msamaha iwezekanavyo; na wa tatu,
The Apostles’ Creed, Lesson Six
Salvation
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wajibu wetu binafsi, mambo tunahitaji kufanya kupokea msamaha. Tutaweza kuangalia
kwanza tatizo la dhambi.
Tatizo la Dhambi
Wakristo wanaoamini katika Biblia kutambua kwamba moja ya sababu kuu Yesu
alikufa mara ya kutatua tatizo kuundwa kwa dhambi zetu. Dhambi inatutenga na baraka
za Mungu, na maeneo yetu chini ya laana yake . Na hakuna njia ambayo tunaweza
kuondokana na tatizo hili na sisi wenyewe. Hii ni nini maana sisi tunapozungumza
kuhusu tatizo la dhambi : dhambi inatuhukumu . Na bila ya Kristo, hatuna njia kujiokoa
wenyewe kutokana na uwepo wake au matokeo yake.
Tutaweza kuchunguza nini maandiko kufundisha juu ya tatizo la dhambi katika
sehemu tatu. Kwanza , tutaweza kutoa tafsiri ya Biblia ya dhambi. Pili, tutaweza
majadiliano juu ya asili ya dhambi katika jamii ya binadamu . Na tatu, tutaangalia
madhara ya dhambi. Hebu kuanza na ufafanuzi wa dhambi.
Ufafanuzi wa Dhambi
Biblia mazungumzo juu ya dhambi katika njia mbalimbali. Ni anatumia maneno
kama uasi, uasi, kosa , kosa , uovu, kukosa alama , na aina ya maneno mengine kuelezea
mambo ambayo ni dhambi. Na kila ya maneno haya anaongeza kitu kwa uelewa wetu wa
dhambi.
Lakini wakati maandiko husema ya dhambi abstractly - wakati inatoa ufafanuzi
wake mwenyewe kwa ajili ya dhambi - neno moja inaelekea kupanda juu ya wengine:
sheria. Katika msamiati wa Biblia, dhambi ni zaidi kimsingi ukiukaji wa sheria ya
Mungu. Kama Mtume Yohana aliandika katika 1 Yohana sura ya 3 mstari wa 4:
Kila mtu atendaye dhambi , afanya uasi; kwa kweli, dhambi ni uasi. ( 1 Yohana
3:4)
Tunaona mkazo sawa hii juu ya dhambi kama uasi katika maeneo kama vile
Warumi sura ya 7 mistari ya 9 hadi 25, na 1 Wakorintho sura ya 15 mstari 56. Hii dhana
ya msingi ya dhambi pia yalijitokeza katika teolojia ya mila nyingi Mkristo tofauti.
Kama mfano mmoja tu, kusikiliza swali Westminster Mafupi ya Kategithimo ya
na kujibu ya 14 . Katika jibu la swali :
Dhambi ni nini?
Majibu ya Kategithimo:
Dhambi ni kukosa yoyote ya kuzingatia mpaka, au ni uvunjaji wa Sheria ya
Mungu .
Taarifa kwamba jibu hii kubainisha aina mbili ya jumla ya ukiukaji wa sheria ya
Mungu : unataka ya kulingana kwa sheria, na uvunjaji wa sheria.
Kwa upande mmoja, uhitaji wa kuzingatia ile sheria ya ni kushindwa kufanya kile
maandiko amri. Hii mara nyingi huitwa dhambi ya upungufu kwa sababu sisi omit au
kupuuza nini tunapaswa kufanya. Kwa upande mwingine, uvunjaji wa sheria ni kufanya

Imani Ya Mitume, Somo La Sita
Wokovu

-4-

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

For videos, study guides and many other resources, please visit http://thirdmill.org/scribd

kile maandiko inakataza. Aina hii ya lawbreaking ni mara nyingi huitwa dhambi ya tume
kwa sababu sisi kikamilifu kutenda dhambi kwa kufikiri, hisia au kufanya kitu ambacho
maandiko inakataza.
Sasa, wakati sisi majadiliano juu ya sheria ya Mungu kama kiwango amefafanua
kuwa dhambi , ni muhimu kwa uhakika kwamba sheria ya Mungu ni si kiholela au
random. Kinyume chake, sheria ni reflection ya tabia kamilifu ya Mungu. Kusikiliza kwa
njia ya Paulo alieleza sheria katika Warumi sura ya 7 mstari wa 12 :
Sheria yenyewe ni takatifu , na amri ni takatifu, haki na nzuri. (Warumi 7:12)
Kama Paulo alivyosema hapa , amri za Mungu ni daima takatifu , ya haki na nzuri
, kama Mungu mwenyewe. Amri za Mungu daima kulingana na asili yake .
Hii ni kwa nini Maandiko yanafundisha kwamba kama sisi kumpenda Mungu ,
tutaweza kushika amri zake. Kama tunampenda Mungu , sisi pia upendo mambo hayo
zinazoonyesha Mungu , kama vile sheria yake. Tunaliona hili katika Kumbukumbu sura
ya 5 mstari wa 10 na mistari sura ya 6 5 na mstari wa 6 , Mathayo sura ya 22 37 kupitia
40, Yohana sura ya mistari 14 15 kwa njia ya 24, na maeneo mengine mengi . Kusikiliza
na yale ambayo Yohana aliandika katika 1 Yohana sura ya 5 mstari wa 3 :
Huu ni upendo kwa Mungu: kwa kutii amri zake. (1 Yohana 5:3 )
Upendo kwa Mungu ni wazi katika utii wa sheria yake. Hivyo, wakati sisi
kuvunja sheria yake , sisi si kaimu katika upendo kwa Mungu. Kwa hiyo, sisi ni dhambi.
Kuna katika Biblia uhusiano wa karibu sana kati ya kumpenda Mungu na kumtii
Mungu. Nadhani jambo la kwanza kwamba tuna kufafanua ni kwamba tu
kumpenda Mungu ni si kutimiza amri ya kumpenda Mungu. Kuna inaweza kuwa
wajibu -oriented, wajibu drudgery kwamba kamwe katika akili wakati Biblia
alisema ' Mkinipenda ', au Kristo alisema , "Kama mnanipenda, mtazishika amri
zangu . Lakini kama upendo ni pale, kama kuna hii kwa hiari binafsi kutoa mizizi
katika furaha katika Mungu , basi kawaida na kuhalalisha udhihirisho wa
kwamba itakuwa utii kushangaza, tayari na tayari kwa sababu ni mizizi katika
hamu ya kuwa kumpendeza hii Mungu umpendaye na furaha katika ; ni mizizi
katika imani kwamba " njia ya Mungu " ni kama kuaminika na kwa wema wako
kama tabia yake mwenyewe. [ Dr Glen Scorgie ]
Tunaposhindwa kutenda nje ya upendo kwa Mungu , sisi dhambi kwa uasi dhidi
yake, kwa kuvunja sheria yake, na kutenda mabaya, na kukosa alama , na kuwakwaza
takatifu , ya haki na nzuri tabia yake. Lakini wakati upendo wetu kwa Mungu
unatumotisia, sisi kuweka maslahi yake na madai juu ya yetu wenyewe. Na kama
matokeo yake, tunaweza kuepuka dhambi nyingi na matokeo yake ya kutisha katika
maisha yetu.
Pamoja na ufafanuzi huu wa dhambi kama ukiukaji wa sheria za Mungu katika
akili, tuangalie asili ya dhambi katika jamii ya binadamu.
Asili ya dhambi
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Wengi wetu ni ukoo na matukio yaliyo katika Mwanzo sura ya 3 , akaunti ya
wakati wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva waliasi dhidi ya Mungu kwa kula tunda la
mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kutokana na hatua ya Biblia ya maoni, tendo hili si
tukio pekee. Ni unasababishwa jamii yote ya wanadamu kuwa na hatia ya dhambi, na
kupotoshwa na dhambi. Wanatheologia kawaida rejea tukio hili kama kuanguka
binadamu katika dhambi , au tu Fall.
Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 kupitia 31 kutuambia kwamba wakati Mungu
alipoumba binadamu , tulikuwa na nzuri sana. Katika kesi hiyo, neno "nzuri" ina maana
kwamba tulikuwa just nini Mungu alitaka tuwe . Wazazi wetu wa kwanza walikuwa
kimaadili images safi ya Mungu , kikamilifu inafaa kwa kumtumikia kwa kujaza na
chama tawala cha juu ya dunia Mungu alikuwa kuundwa.
Kama Paulo unahitajika katika Warumi sura ya 5 mstari wa 12 , dhambi
hakuingia binadamu kabla ya kuanguka. Tulikuwa kamwe kutenda dhambi , sisi si kutega
kwa dhambi , sisi si kupotoshwa na dhambi, na sisi si indwelt na dhambi.
Lakini hata katika hali hii dhambi, hatukuwa na uwezo wote na nafasi ya dhambi.
Wakati Mungu alipoumba Adamu na Hawa na kuwekwa yao katika bustani ya Edeni ,
yeye wazi mambo mengi kwao. Lakini amri ya moja haraka wakiongozwa mbele yako
kama mtihani wa nia yao ya kumtumikia Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2
mistari ya 16 na 17 , tunasoma kwamba Mungu aliruhusu Adamu na Hawa kula matunda
ya mti wowote katika bustani ila kwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na uwezekano
wa kuvunja sheria hii aliwasilisha nafasi kwa Adamu na Hawa dhambi.
Kwa bahati mbaya , kama sisi kujua kutoka mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 kwa
njia ya 6 , yule nyoka alivyomdanganya Hawa ndani ya kula tunda lililokatazwa. Halafu
Hawa inayotolewa baadhi ya matunda ya Adam, naye alikula pia . Adamu na Hawa
ilikiuka sheria haki ya Mungu na makusudi waliamua dhambi. Ufunuo sura ya 12 mstari
wa 9 inaonyesha kwamba nyoka alikuwa kweli Shetani, na 1 Timotheo sura ya 2 mstari
wa 14 inaonyesha kwamba Hawa alidanganywa. Lakini, hata majaribu ya Shetani wala
upumbavu Hawa radhi dhambi ya wazazi wetu wa kwanza . Wote wawili walikuwa na
hatia ya kuchagua mabaya badala ya mema.
Katika matukio haya tunaona mara nyingine tena kwamba dhambi ni kimsingi
suala la kukiuka sheria ya Mungu, mapenzi yake wazi. Tunapofikiria , kusema au
kutenda katika njia ambayo hutofautiana kutoka kwa Mungu uliofunuliwa sheria, sisi ni
kuchagua mabaya badala ya mema. Na hata kama sisi ni uongo au mkadanganywa katika
kutenda dhambi, bado Mungu anatuwajibisha kwa ajili ya kile ambacho tumefanya . Hiyo
ni kwa nini ni hivyo na manufaa kwa kujificha neno la Mungu katika mioyo yetu - sio tu
ili tujue , lakini pia ili tuweze kupenda. Wakati sisi kujua sheria ya Mungu , inatusaidia
kutambua dhambi ili si kudanganywa. Na wakati sisi upendo sheria ya Mungu, inafanya
kuwa rahisi kwa kuchagua kumtii.
Baada ya kuijadili ufafanuzi dhambi na asili , tuko tayari kuangalia madhara ya
dhambi.
Adhabu Ya Dhambi
Kitabu inaonyesha kwamba baada ya Adamu na Hawa kutenda dhambi, hukumu
ya Mungu na kuapiza jamii yote ya wanadamu . Laana hii walioathirika kila nyanja ya
kuwepo kwao. Ni mara ilisababisha kifo cha kiroho kwamba inasikika maandiko, kama
katika Yohana sura ya 5 mistari ya 24 na 25 , mstari wa Waefeso sura ya 2 1 kwa 5 , na
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Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13 na 14. Pia zinazozalishwa rushwa katika viumbe yetu ,
mwili na roho , kama tunaona katika Yeremia sura ya 17 mstari wa 9 na Warumi sura ya
7 mstari wa 18 kupitia sura ya 8 aya ya 11. Na ilisababisha kifo cha kimwili , kama
tunasoma katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 19 na Warumi sura ya 5 mstari wa 12 .
Hatimaye, dhambi ilipata ubinadamu mateso ya milele chini ya hukumu ya Mungu katika
kuzimu, kama sisi kujifunza kutokana na vifungu kama Mathayo sura ya 5 mstari wa 29
na 30 .
Maalumu mchungaji Charles Spurgeon , ambaye aliishi 1834-1892 , alizungumzia
laana ya Mungu juu ya Adamu na Hawa katika hotuba yake laana kuondolewa.
Kusikiliza nini alisema:
Je, hiyo laana pamoja? Inahusisha kifo, kifo cha mwili huu ... Ni pamoja na kifo
cha kiroho , kifo cha kwamba maisha ya ndani ambayo Adam alikuwa - maisha
ya kiroho, ambayo Mungu sasa wakakimbia , na inaweza tu kurejeshwa kwa [ ya]
Roho Mtakatifu ... Na ni pamoja na , mwisho wa wote, na mbaya zaidi ya yote ,
kwamba mauti ya milele ... yote ambayo yanaweza wamekusanyika katika kutisha
, kwamba kubwa ... neno " kuzimu." [ Charles Spurgeon ]
Kibaya zaidi , matokeo ya Adam na dhambi ya Hawa pia kuenea nzima ya
binadamu mbio - kwa kila mtu ambaye alishuka kutoka yao kwa njia ya kizazi ya asili.
Tunaona kiwango zima la dhambi katika vifungu kama 1 Wafalme sura ya 8 aya ya 46 ,
aya ya Warumi sura ya 3 9 kwa njia ya 12, Wagalatia sura ya 3 mstari wa 22 , na
Waefeso sura ya 2 mstari wa 3. Kusikiliza jinsi Paulo alizungumzia dhambi ya Adamu
katika Warumi sura ya 5 mstari wa 12 na 19 :
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 ... [ Kupitia ] uasi wa mtu mmoja watu wengi walifanywa wenye dhambi .
(Warumi 5:12, 19)
Kama tulivyoona katika somo la awali, Adam alikuwa mkuu ahadi ya jamii yote ya
wanadamu . Na Paulo alifundisha kwamba kwa sababu ya hii , dhambi ya Adamu ilikuwa
sifa ya wazawa wake wote. Na matokeo yake, sisi ni wenye dhambi kwa asili. Sisi kuja
katika dunia amekufa kiroho, chini ya maumivu na ugumu wa maisha, na zinazopelekwa
kwa ajili ya kifo cha kimwili.
Ni vigumu chumvi ; ni vigumu kwa sisi hata kuelewa matokeo kamili ya dhambi.
Lakini dhambi zetu ni uasi dhidi ya Muumba. Ni jitihada za kumnyang'anya mali
yake ya utukufu wake , ni kuvunja sheria yake, ni kuanguka fupi ya utukufu wake.
Ni katika kila njia kuweka wenyewe kama maadui wa Mungu. Dhambi huvuruga
uhusiano wetu na Mungu kwa sababu Mungu ni takatifu . Yeye hawezi kuangalia
juu ya dhambi. Kama matokeo ya utakatifu wake , lazima kumwaga hasira yake
juu ya dhambi. Hivyo, wakati ukiangalia dhambi ya binadamu , ni kila kitu
tunahitaji kujua kuhusu tatizo letu. Pia kila kitu tunahitaji kujua kuhusu sisi
wenyewe. Dhambi ni short , barua tatu saikolojia ambayo inatusaidia kuelewa
nini tunaona kwa kioo kwa , na kile sisi kujua wenyewe kuwa . Ni pia
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inatukumbusha kwamba hakuna njia tunaweza kuwaokoa wenyewe kutoka tatizo
hilo. Tu Mungu anaweza kufanya hivyo , na anafanya hivyo katika Kristo. [ Dr R.
Albert Mohler , Jr ]
Tatizo la dhambi ni kweli mbaya. Wanadamu wote ni wenye kukhasirika na hatia. Sisi
hatuna njia ya kuwakomboa wenyewe. Sisi ni daima wamepotea na kuteseka chini ya
hukumu ya Mungu. Hakuna njia kwa sisi kupata nyuma neema yake , au wakatengenea
kwa dhambi zetu. Mbali na msamaha wa Mungu neema, hakuna kabisa tumaini la
wokovu.
Baada ya inaonekana katika tatizo la dhambi, tunatakiwa kugeuka mjadala wetu wa
msamaha wa dhambi kwa neema ya Mungu kwamba inafanya msamaha iwezekanavyo.
Neema Ya Kiungu
Katika huruma yake, Mungu hakuwa tayari basi jamii yote ya wanadamu kubaki
chini ya laana ya dhambi. Yeye bado iliyopangwa kwa ajili ya binadamu kujaza na
kutawala juu ya nchi , na kugeuka ndani ya ufalme anastahili mbele yake. Hivyo ,
aliwatuma mkombozi kutatua tatizo la dhambi. Na kwamba mkombozi alikuwa Mwana
wake, Yesu Kristo .
Kama mkombozi , Yesu anatuokoa kutoka hatia yetu na rushwa; yeye reconciles
sisi na nafsi yake , yeye kutayarisha uwezo wetu wa kugeuka dunia katika ufalme wake
hapa duniani. Mpango wa Mungu haina kutegemea uwezo wa wanadamu tu kwa usahihi
wokovu wetu. Ni hutegemea neema ya Mungu, neema yake isiyo na kipimo , imetolewa
kwetu kwa njia mwakilishi wetu maalum: Bwana Yesu Kristo. Kama sisi kusoma katika
Warumi sura ya 3 mistari ya 23 na 24:
Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, na ni haki bure
kwa neema yake kwa ukombozi ulioletwa na Yesu Kristo . (Warumi 3:23-24 )
Kama kazi ya neema ya Mungu , msamaha inahusisha watu wote tatu ya Utatu ,
Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na alianza kwa Baba.
Baba
Wokovu ni muungano katika moyo : Baba ambaye huanzisha Mwana ambaye
kutimiza , Roho ambaye inatumika . Wakati sisi kufikiri ya uhusiano Baba Mwana
tunapaswa kufikiria - wakati sisi kufikiri ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu,
watu wote tatu ni kushiriki katika mipango ya wokovu wetu. Watu wote tatu ni
kaimu katika neema na katika upendo na katika huruma pamoja na kushikilia
hasira na haki na hukumu. Hivyo wakati Baba ni kuonekana kama mwanzilishi,
yeye si kufanya kuwa huru la Mwana na Roho Mtakatifu. [ Dr Stephen Wellum ]
Msamaha alianza na Baba kwa sababu yeye alikuwa mtu iliyopangwa . Agano
la Mapya wazi kuwafundisha wengine kwamba Baba alimtuma Mwanae ulimwenguni na
kuteuliwa kwake kama mkombozi. Tunaliona hili katika Yohana sura ya 3 mistari ya 16
kwa 18 , Matendo sura ya 2 mistari 34 kupitia 36, na mistari Waebrania sura ya 3 1 na 2.

Imani Ya Mitume, Somo La Sita
Wokovu

-8-

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

For videos, study guides and many other resources, please visit http://thirdmill.org/scribd

Agano Jipya pia hufundisha kwamba baba mamlaka 'kutoa uwezo wa kama
mkombozi wa watu wake, na aliahidi kukubali Yesu Yesu sadaka juu ya msalaba kama
malipo kwa ajili ya dhambi . Sisi kusoma kuhusu majukumu haya ya Baba katika vifungu
kama Yohana sura ya 10 mistari 14 kwa 18 , Wakolosai sura ya 1 mstari wa 18 mpaka 20
na Waebrania sura ya 2 mstari wa 10.
Kwa kweli, Warumi sura ya 3 mstari wa 25 anasema kuwa ni Baba ambaye alitoa
Yesu kama sadaka. Kusikiliza kile ambacho Paulo aliandika huko
Mungu alimtoa awe dhabihu ya upatanisho. (Warumi 3:25)
Baba ni mbunifu kubwa ya ukombozi. Ni mpango wake neema na hamu ya
huruma kusamehe dhambi zetu na kutubariki . Na ni mamlaka yake kwamba inafanya
wokovu: iwezekanavyo na fulani.
Wazo kwamba katika msalaba, kwamba Yesu ni kujaribu kugeuza mbali hasira
Baba yake wa mbinguni dhidi ya watu wake katika namna ambayo Yesu ni
upendo na kwamba Baba ni si , ni kweli misconstrual kubwa sana na yale
yanayotokea katika upatanisho kazi ya Yesu Kristo . Kazi ya Yesu juu ya msalaba
ni kweli usemi wa upendo kabla ya Baba kwa watu wake. Fikiria jinsi mara
nyingi katika Agano Jipya ni alisisitiza kwamba Yesu anakuja katika dunia hii na
kuzaa yake ya msalaba kwa kweli ni matokeo ya upendo wa Baba . Mstari
kwamba wengi wetu kukariri labda kwanza katika maisha yetu ya Kikristo ,
Yohana 3:16 inasisitiza " Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu, hata
akamtoa Mwana wake wa pekee ..." Sasa , ambaye upendo kuwa mkazo katika
mstari huo ? Sina maana kwa njia yoyote kuchukua mbali na upendo wa Yesu ,
lakini ni upendo wa Baba wa mbinguni katika utoaji wa Mwana, kwamba ni kuwa
mkazo katika kifungu hicho . [ Dr J. Ligon Duncan ]
Mwana
Neema ya Mungu kwamba kutimiza msamaha wetu pia kushiriki Mwana,
ambaye ni mkombozi wetu.
Katika kutimiza ahadi ya Baba, Mwana alitumwa ulimwenguni, kuwa
aliyefanyika mwili kama Yesu, Masiya kwa muda mrefu awaited , ili kufanya upatanisho
kwa ajili ya dhambi ya binadamu. Tunaona fundisho hili katika maeneo mengi kama
Warumi sura ya 3 mistari ya 25 na 26, na mistari Waebrania sura ya 2 14 kupitia 17, na
mistari sura ya 10 5 kwa njia ya 10 .
Yesu upatanisho kwa ajili ya dhambi kwa kufa msalabani kwa ajili ya wenye
dhambi. Alipata laana ya Mungu ambayo yamekuwa warranted na dhambi zetu. Na haki
yake kamili ilihesabiwa akaunti zetu, hivyo ili tuweze kuhesabiwa si kama wenye
dhambi, lakini kama watoto wa kutii wa Mungu. Kuorodhesha chache tu ya maeneo
mada hii inaonekana , tunaona ni katika Yohana sura ya 10 mistari 14 kwa 18 , Wagalatia
sura ya 2 mstari wa 20, 2 Wakorintho sura ya 5 mstari wa 21 , na mistari Waebrania sura
ya 10 9 kwa njia ya 14 . Kama Paulo aliandika katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 7:
Katika [Yesu Kristo] tuna ukombozi kwa njia ya damu yake , msamaha wa
dhambi , kwa mujibu wa utajiri wa neema ya Mungu. (Waefeso 1:07 )
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Dhambi zetu si kwa sababu Mungu huacha yao, lakini kwa sababu yeye waadhibu katika
Kristo. Na kwamba ni kwa nini maandiko inatuhimiza kuwa na imani hiyo katika
wokovu wetu.
Licha ya kutegemea kazi hizi ya Baba na Mwana , msamaha pia ni matokeo ya
neema ya Mungu kutoka kwa Roho Mtakatifu .
Roho Mtakatifu
Roho Mtakatifu ni mtu wa Utatu ambao kwa kweli inatumika msamaha kwa
maisha yetu. Baba kuweka mipango na Mwana yametimia upatanisho. Lakini dhambi
zetu si kweli kusamehewa mpaka Roho Mtakatifu anafanya kazi yake.
Wakati sisi kwanza kuja imani , Roho reconciles sisi kwa Mungu na kusamehe
dhambi zote sisi wamefanya hadi hatua hiyo. Pia anatupa uzima wa kiroho na
regenerating roho zetu, kama Yesu alizungumzia katika mistari Yohana sura ya 3 5 hadi
ya 8 . Vitendo sura ya 11 mstari wa 18 inazungumzia uzoefu huu kama " toba liletalo
uzima " kwa sababu kuzaliwa upya na imani daima kuhusisha huzuni na kukiri dhambi
zetu . Wazo hili ni imara katika vifungu vingi , kama vile 1 Wakorintho sura ya 6 mstari
wa 11.
Na Roho inaendelea kuomba msamaha kwa sisi katika maisha yetu . Yeye ni
mmoja kwamba inao imani yetu, ambayo inaongoza sisi toba ya kila siku, na kwamba
daima inatumika msamaha kwetu. Tunaona hii katika maeneo kama vile Warumi sura ya
8 mstari wa 1 kwa njia ya 16 na Wagalatia sura ya 5 mstari wa 5 . Kama mfano mmoja
tu, kusikiliza kile ambacho Paulo aliandika katika 2 Wathesalonike sura ya 2 mstari wa
13 :
Mungu amewateua kwa kuokolewa kwa njia ya kutakaswa na Roho na kwa njia
ya imani katika ukweli. (2 Wathesalonike 2:13 )
Hapa, Paulo aliandika kwamba waumini kuokolewa kwa matendo ya Roho kutusafisha
kutoka katika dhambi na uovu , yaani, kazi ya Roho kuomba msamaha kwetu. Na Roho
inaendelea kuomba msamaha kwa sisi kama sisi kuendelea kuamini katika ukweli.
Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wote kuonyesha neema ya wokovu kwetu. Na
hii ina maana angalau tatu kwa maisha yetu. Kwanza, wakati sisi dhambi na kukata rufaa
kwa Mungu kwa msamaha na mambo mengine ya wokovu, sisi ni haki ya kufanya
maombi yetu inajulikana kwa watu wote tatu ya Mungu. Pili, wakati sisi kupokea baraka
hizi, tunapaswa kutoa shukrani kwa watu wote tatu wa Mungu. Na tatu, tunaweza
kuchukua imani kubwa katika wokovu wetu, kujua kwamba watu wote tatu ya Utatu
upendo sisi na kazi kuhakikisha ukombozi wetu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wote
ni kufanya kazi pamoja , kwa faida yetu , kutatua tatizo la dhambi.
Baada ya inaonekana katika msamaha wa dhambi kutoka mitazamo ya tatizo la
dhambi na neema ya Mungu , tuko tayari kuzungumza juu ya jukumu jukumu la kila
mmoja anacheza katika msamaha.
Wajibu binafsi
Kitabu inafundisha wazi kwamba Mungu hana kusamehe dhambi za kila mtu .
Baadhi ya watu kusamehewa, na si baadhi. Kwa nini hii ni kweli? Kutokana na mtazamo
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wa binadamu, sababu ni kwamba mchakato wa msamaha kawaida inahusisha kipengele
cha wajibu wa binafsi. Kwa ujumla, watu wale ambao kutimiza majukumu haya ni
makosa, lakini wale shirk majukumu haya si.
Mjadala wetu wa jukumu la wajibu wa kila mmoja kugawanya katika sehemu mbili.
Kwanza , tutaweza kutaja baadhi ya masharti kwamba maandiko kubainisha kama
mahitaji ya kawaida kwa msamaha. Na pili, tutaweza majadiliano juu ya njia ya kupokea
msamaha . Hebu tuanze na hali ya kuwa maandiko washirika na msamaha.
Masharti
Maandiko husema mbili hali ya msingi kwa ajili ya msamaha. Kwanza,
inazungumzia imani katika Mungu kama sharti la msamaha. Katika maandiko, imani ni
dhana multifaceted. Lakini katika hali hii, wakati sisi kusema ya imani katika Mungu ,
sisi katika akili:
Shukrani ya utawala wa Mungu Mungu, kuwasilisha waaminifu kwake , na imani
kwamba yeye kuonyesha sisi huruma kwa ajili ya mkombozi wetu Yesu Kristo.
Ingawa inaweza kuonekana kuwa ajabu kwa masikio ya kisasa, maandiko mara nyingi
inahusu aina hii ya imani kama " hofu ya Mungu."
Kwa mfano, mistari Zaburi 103 8 kwa njia ya 13 inaeleza asili masharti ya
msamaha kwa njia hii:
Bwana ni mwenye huruma na neema, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa upendo
. Yeye si mara zote kumshtaki , wala yeye Kuwaka hasira yake milele; yeye hana
kutibu sisi kama dhambi zetu stahili au kulipa sisi kulingana na maovu yetu. Kwa
kama juu kama mbinguni ni juu ya nchi, ni kubwa sana upendo wake kwa
wamchao ; mbali kama mashariki ilivyo mbali na magharibi , hivyo alivyoweka
dhambi zetu mbali nasi . Kama baba ana huruma juu ya watoto wake , ndivyo
Bwana anavyowahurumia wamchao . (Zaburi 103:8-13 )
Taarifa kwamba ni wale ambao hofu ya Bwana kupokea msamaha wake, ambaye makosa
ni kuondolewa.
Wazo hili huo ni kupatikana katika Biblia. Kwa mfano , tunaona ni katika 2
Mambo ya Nyakati sura ya 30 mstari wa 18 na 19, Bwana alisema kusamehe watu ambao
kuweka mioyo yao juu ya wakimtafuta. Katika Marko sura ya 4 mstari wa 12 , Yesu
alionyesha kwamba wale ambao kujua na kuelewa Bwana tu anaweza kurejea kwake kwa
ajili ya msamaha. Na katika Matendo sura ya 26 mistari ya 17 na 18 , msamaha unaweza
tu kuwa alikuwa na wale ambao kwamba macho yao wamekuwa kufunguliwa kwa
ukweli wa utukufu wa Bwana na nguvu.
Pili wa kawaida hali ya msamaha kupatikana katika maandiko ni kuvunjika.
Kuvunjika ni :
Halisi huzuni juu ya dhambi; majuto ya kweli juu ya kukiuka sheria ya Mungu.
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Siyo tu huzuni juu ya kuwa hawakupata au kuadhibiwa , lakini mkataba kwamba mahitaji
ya Bwana ni takatifu , na kuvunjwa wa moyo juu ya baada ya kushindwa kwa heshima
yake.
Katika suala la contrition , sisi ni maana, wewe na mimi, kwa maana hatia ya
dhambi zetu. Nadhani wa Daudi baada ya yeye d dhambi pamoja na Bathsheba .
Ndiyo alikuwa dhambi dhidi ya Bathsheba, na alikuwa dhambi dhidi ya mume wa
Bathsheba. Alikuwa dhambi dhidi ya kanisa la Agano la Kale , lakini hatimaye "
juu yako, nawe tu , Nimekosa na kufanya maovu mbele za macho yako ." Na wewe
kuhisi kitu ya contrition ya moyo wake . Kisasa mrefu, nadhani, ni " kuvunjika ,"
na sisi haja neno , na Roho, kuvunja sisi , ili kuvunja sisi katika uwepo wa
Mungu. [ Dr Derek W. H. Thomas ]
Kwa mfano, katika 2 Samweli sura ya 11 , Daudi alionyesha hakuna majuto
wakati yeye kuzini Bathsheba, na kisha kupangwa kwa kifo cha mumewe Uria ili kuficha
mimba yake. Yeye aliishi bila huzuni kwa matendo yake kwa muda wote wa ujauzito
Bathsheba , mpaka baada ya mtoto wake kuzaliwa. Wakati huo, nabii Nathan
wanakabiliwa Daudi juu ya dhambi yake, kama sisi kujifunza katika 2 Samweli sura ya
12. Tu basi, Daudi kukubali kosa lake na kuhisi imani kina juu yake. Basi, katika roho ya
kuvunjika kweli, aliandika Zaburi 51 , Zaburi yake kubwa ya toba, kueleza kina cha
huzuni na majuto yake . Kusikiliza na kile Daudi aliandika katika Zaburi 51 mstari wa 6
na 17:
Hakika wewe wapendezwa na kweli iliyo ndani ... Dhabihu za Mungu ni roho
iliyovunjika; O Mungu uliovunjika na moyo , , huwezi kumdharau. (Zaburi 51:6 ,
17)
Daudi alitambua kwamba ili kupokea msamaha wa Mungu , alihitaji kushiriki mtazamo
wa Mungu juu ya dhambi yake. Alihitaji chuki alichokifanya , na kuwa na pole kwa ni
kweli .
Tunaona mkazo sawa hii juu ya kuvunjika katika Zaburi mistari 32 1 na 2, ambapo
msamaha huja kwa wale ambao hawana udanganyifu katika yao. Tunaona katika Isaya
sura ya 55 mstari wa 7 , ambapo huruma ya Mungu ni kwa wale ambao kuziacha dhambi
zao. Na sisi kusikia katika Yeremia sura ya 5 mstari wa 3, ambapo msamaha kukataliwa
na wale wenye nyoyo ngumu kuhusiana na dhambi zao.
Nadhani sisi kulima contrition , ambayo ni moyo wa toba , na kuelekeza nguvu
akili zetu kwenye utakatifu wa Mungu. Tunaweza kufanya hivyo kwa kutafakari
Biblia inasema nini kutoka Mwanzo hadi Ufunuo juu ya Mungu ambao hawawezi
kushirikiana na watu wakaidi , lakini ambao hakimu uasi , huleta adhabu juu ya
wale walio tenda uovu . Hiyo ni utakatifu wa Mungu katika asili yake sana . Na
kama sisi kizazi juu ya utakatifu wa Mungu, hebu kisha kuangalia nyuma kwa
rekodi ya maisha yetu wenyewe na mapitio baadhi tu ya njia ambazo tumeihalifu ,
kutii, tanga mbali kwa kupuuza yale Mungu alisema , alifanya fujo wetu anaishi
kwa njia ambayo heshimu yake. Kisha Sasa tafakari , sasa wote adhabu kwamba
ni kutokana na mimi kwa kuwa ina kweli kuanguka kwenye mgongo wa Kristo na
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zimetumika kwa njia yake. Na kwamba anasema mimi tu jinsi ya chungu dhambi
zangu mwenyewe na kwamba wao inaweza tu upatanisho kwa ajili ya kwa mauti
ya Mwana wa Mungu aliyefanyika mwili kwa ajili yangu. Na kama mimi
kutambua jinsi chungu dhambi zangu ni katika mwanga wa utakatifu wa Mungu
na kile walidai kuwaweka mbali , hivyo akili yangu ya grievousness ya dhambi
zitafanywa zaidi ya papo hapo, contrition yangu itakuwa kina, na nje wa mapenzi
kuja jaribio waaminifu tena, tena na tena na tena , kufanya mwenyewe kwa
Mungu kwa ajili ya utakatifu , kumwambia kiasi gani Nasikitika na kwa kweli
chuki dhambi ya kufanya upatanisho muhimu. [ Dr J. I. Packer ]
Masharti ya imani na kuvunjika ni muhimu kwa maisha ya kila mtu , kama au si
sisi ni Waumini. Kwa wale ambao hawajapata Kristo kama Bwana na Mwokozi , hali
hizo ni fursa kwa waje Mungu kwa kusamehewa dhambi zao , na kuanza maisha mapya
katika Kristo. Kwa wale wa kwetu ambao tayari ni mali ya Bwana , wao ni
kuwakumbusha kwamba tunahitaji kuishi maisha ya imani mara kwa mara, na kwa kuwa
na pole kwa ajili ya dhambi sisi kuendelea kufanya , ili tuweze kuendelea kupokea
msamaha na utakaso juu ya kila siku kweli msingi.
Sasa kwa kuwa tumeona kwamba hali ya kawaida ni pamoja na msamaha
Mungu kufanya kazi imani na kuvunjika katika mioyo yetu, hebu tuangalie njia ya
kawaida ambayo tunaweza kupokea msamaha .
Njia
Wakati mwingine, Wakristo hushindwa kutofautisha kati ya njia ya neema na
chanzo cha neema. Matokeo yake, makosa kufikiri kwamba njia ya neema inaweza
kutumika kwa kupata neema , au hata kumlazimisha Mungu kuwa mwema kwetu. Hivyo,
ni muhimu kutofautisha wazi kati ya njia na msingi. Kutusaidia kuona tofauti hii ,
kufikiria kwamba mtu anahitaji tiba ya mwili kupata nafuu kutokana na kuumia. Tiba ni
ghali , na ni malipo kwa ajili ya wafadhili. Tunaweza kusema kwamba njia ambayo mtu
kikamilifu kupona ni tiba. Lakini msingi wa fedha kwa ajili ya kufufua hii itakuwa
mchango.
Tunaweza kujumlisha tofauti hizo kwa kusema kwamba msingi ni ardhi au sifa ambayo
hatua au matokeo ya msingi, ambapo njia ni chombo au utaratibu kwa ajili ya kuleta
kwamba hatua au matokeo kupita.
Linapokuja suala la kupokea msamaha na neema kutoka kwa Mungu , msingi ni
daima stahili ya Kristo , ambayo alipata na maisha yake mtiifu na kifo cha dhabihu juu ya
msalaba. Tunaona hii katika maeneo kama vile Mathayo sura ya 26 mstari wa 28 ,
Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 na 14, na 1 Yohana sura ya 2 mstari wa 12 . Msamaha
daima chuma . Lakini ni chuma na Kristo, si na sisi. Na njia za msingi ambazo neema
yote ni kutumika kwa maisha yetu ni imani . Kama walionyesha moja kwa moja kwa
Mungu , au kwa njia ya neema, imani ni zana ya msingi ya njia ambayo Mungu
inatumika neema na baraka nyingine katika maisha yetu.
Kitabu anataja njia kadhaa kwa njia ambayo imani kawaida kazi . Kwa madhumuni letu
katika somo hili , tunaweza kujumlisha njia hizi nyingine katika makundi mawili ujumla,
mwanzo na maombi.
Katika maandiko, sala zimetolewa kama njia ya kawaida kwa rufaa kwa Mungu
kwa neema na msamaha . Kwa mfano, Biblia kawaida inazungumzia maombi ya kukiri
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na kutubu kama maneno ya imani kwa njia ambayo Roho Mtakatifu inatumika msamaha
kwetu. Ufanisi wa maombi haya ni kufundisha katika 1 Wafalme sura ya 8 mistari 29
katika mistari 40, Zaburi 32 1 hadi 11, Matendo sura ya 8 mstari wa 22 , 1 Yohana sura
ya 1 mstari wa 9, na maeneo mengine mengi .
Kwa wale ambao tu kuja kumjua Bwana , sala mwaminifu wa kukiri na kutubu ni
njia ambayo Roho Mtakatifu awali inatumika msamaha na wokovu kwa maisha yao. Hii
ni kwa nini kanisa inajulikana kubadilika kama " toba liletalo uzima " katika Matendo
sura ya 11 mstari wa 18. Na kwa waumini wote, maombi ya kukiri na kutubu kuendelea
kuwa njia muhimu ya kupokea neema ya Mungu katika maisha yetu. Kama sisi kusoma
katika 1 Yohana sura ya 1 mstari wa 9 :
Tukiziungama dhambi zetu, [Mungu] ni mwaminifu na wa haki na atatusamehe
dhambi zetu, na kutusafisha na udhalimu wote. ( 1 Yohana 1:9)
Habari ya ajabu ya injili ni kwamba Mungu bila anatusamehe dhambi zetu kwa misingi
ya kile ambacho Kristo amefanya kwa ajili yetu. Na tunaweza kupokea msamaha tu kwa
kuomba kwa imani.
Unajua, mengi ya folks kufikiri kwamba kama kufundisha kwamba Mungu
kuwasamehe wenye dhambi , tu kwa kuja yao kwake na kusema, " Nighufirie mimi
na Baba wa mbinguni," kwamba itakuwa rahisisha neema ya Mungu. Lakini
ukweli wa mambo ni kwamba, ni kitu wanachokiona neema ya Mungu, si kwa
sababu toba yetu tuokoa , au ni msingi ambayo Mungu anatusamehe , lakini kwa
sababu Mungu yeye mwenyewe zinazotolewa misingi ya msamaha wetu na
maridhiano katika thamani milele na kifo incalculably gharama kubwa ya pekee
mwanawe. [ Dr J. Ligon Duncan ]
Ukweli kwamba Yesu Kristo, Mwana wa Mungu , mtu wa pili Utatu alikuja
duniani na alitumia miaka thelathini kwa unyenyekevu na utumishi na kisha
mateso na alikufa juu ya msalaba - alichukua juu ya madeni ya milele ya dhambi
juu ya msalaba kulipa adhabu kwa dhambi zetu. Hiyo ni bei ya milele, kwamba ni
gharama milele, gharama kubwa , gharama usio ajili ya dhambi zetu . Hivyo hii
si neema ya bei nafuu wakati wote. Jambo hili ni neema ghali zaidi milele
mafanikio. Sisi kuipokea kama zawadi ya bure , lakini tu kwa sababu Yesu alitoa
wake wote kwa ajili yetu. [ Dr Mark Strauss ]
Wote wanaokuja kwake na tu kusema, " Nisamehe , Bwana," zimesamehewa. Si
kwa sababu maombi yao kwa msamaha ilikuwa hivyo vyeo, si kwa sababu toba
yao ilikuwa nzuri , lakini kwa sababu Yesu amefanya kila kitu kwamba ni muhimu
kwa sisi kuwa reunited katika ushirika na Baba yetu wa mbinguni. [ Dr J. Ligon
Duncan ]
Sasa, sisi tungetulia kutaja kwamba pamoja na maombi ya kukiri na kutubu, ambayo kazi
njia kama kawaida ya msamaha, maombi ya maombezi wakati mwingine kazi njia kama
ya ajabu au ya kawaida ya msamaha. Maombezi unaweza kuelezwa kama : upatanishi ,
au dua au maombi kwa niaba ya mwingine .
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Kitabu imeandika mifano mingi ya Biblia ya watu sadaka sala ufanisi kuombea.
Tunaliona hili katika Hesabu sura ya 14 mistari ya 19 na 20 , ambapo Bwana
alivyowasamehe dhambi ya Israeli katika kukabiliana na maombi ya Musa ya kuombea.
Tunaona katika 2 Mambo ya Nyakati sura ya 30 mstari wa 18 mpaka 20, ambapo Bwana
alivyowasamehe watu ambao walikuwa vizuri tayari kwa ajili ya Pasaka katika
kukabiliana na maombezi Hezekia. Tunaiona katika Ayubu sura ya 1 mstari wa 5 ,
ambapo tunajifunza kwamba Ayubu mara kwa mara inayotolewa ufanisi sadaka ya
kuombea kwa watoto wake. Na tunaona katika James sura ya 5 mstari wa 14 na 15,
ambapo James kufundisha kwamba wazee wa kanisa wanaweza kupata msamaha kwa
wale ambao dhambi. Mungu daima haina kuomba msamaha katika kukabiliana na sala za
maombi ya waamini. Lakini kuna mara nyingi wakati yeye hana.
Na zaidi ya aina hii ya maombezi za binadamu, Mwana na Roho Mtakatifu
maombezi kwa ajili ya watu . Maombezi Yesu inatoa tajwa katika maeneo kama vile
Isaya sura ya 53 mstari wa 12 , Warumi sura ya 8 mstari wa 34 , na Waebrania sura ya 7
mstari wa 25 . Na maombezi Roho ni kufundisha katika Warumi sura ya 8 mistari 26 na
27.
Pili kwa ujumla jamii ya njia ya msamaha ni sakramenti , au nini makanisa mengi siku
hizi za Waprotestant kuwaita " hukumu, " yaani ubatizo na meza ya Bwana.
Sasa, wakati sisi kutumia neno " sakramenti, " sisi haja ya kuwa wazi kwamba
sisi ni si kuzungumza juu ya mtazamo wa meza ya Bwana na ubatizo kupatikana katika
Kanisa Katoliki. Badala yake, neno " sakramenti " kihistoria kutumika na madhehebu
mengi ya Kiprotestanti kwa kutaja meza ya Bwana na ubatizo. Sherehe hizo ni maalum,
hukumu takatifu kwamba Mungu zinazotolewa kwa kanisa kama njia ya kuonyesha
imani yetu na kupokea baraka zake. Mila ya Kiprotestanti tofauti juu ya maelezo ya
utendaji kazi wa hukumu hizi . Lakini wote wanakubaliana kwamba wao ni maalumu
kwa namna fulani.
Wakati mwingine Wakristo kujisikia tuhuma wanaposikia wengine majadiliano
juu ya meza ya Bwana na ubatizo kama njia ya msamaha. Hivyo, ni muhimu kusisitiza
kwamba sisi si kusema kwamba hukumu hizi kuwa na sifa yoyote katika wenyewe
kwamba kufanya nao ufanisi. Si ni msingi wa msamaha.
Wakati huo huo , Biblia inafundisha kwamba wakati sisi kuonyesha imani yetu kwa njia
ya meza ya Bwana na ubatizo, Roho Mtakatifu hutumia hukumu hizi ili kuomba
msamaha kwa maisha yetu.
Ubatizo ni kusema ya kama njia ya neema katika vifungu kama Marko sura ya 1
mstari wa 4 , Matendo sura ya 2 aya ya 38 , Warumi sura ya mstari wa 6 1 hadi 7 , na
Wakolosai 2:12-14 .
Kama mfano mmoja tu, kusikiliza maneno Anania ' kwa Paulo katika Matendo
sura ya 22 mstari wa 16 :
Na sasa ni kusubiri kwa ? Kupata ubatizwe , ukaoshwe dhambi zako mbali, kwa
kuliungama jina lake . (Matendo 22:16)
Katika maagizo haya, Anania zilionyesha kuwa dhambi Paulo watasamehewa au "
nikanawa mbali " kwa njia ya ubatizo.
Sasa, bila shaka , ubatizo ni si njia muhimu ya msamaha. Tunaweza kusamehewa
kwa njia nyingine vilevile. Kwa mfano, mwizi ambaye alikuja imani wakati kusulubiwa
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pamoja na Yesu alikuwa kamwe kubatizwa. Hata hivyo, Luka sura ya 23 mstari wa 43
inaonyesha kwamba alisamehewa na kuokolewa. Hivyo, tunapaswa si kufanya makosa ya
kufikiri kwamba msamaha na wokovu yanapatikana tu kwa wale ambao wamekuwa
kubatizwa. Hata hivyo, maandiko hufanya hivyo kwa wingi wazi kwamba ubatizo
kawaida kazi kama njia ya kutumia msamaha kwa maisha yetu.
Na hiyo ni ya kweli ya meza ya Bwana. Paul wazi kufundishwa kwamba kushiriki
meza ya Bwana ni njia ya kupata faida ya kifo cha Kristo , kama vile msamaha.
Kusikiliza yale aliandika katika 1 Wakorintho sura ya 10 mstari wa 16 :
Je, si kikombe cha baraka ambacho tuna kibariki, si ushirika katika damu ya
Kristo? Na si mkate tuumegao kushiriki katika mwili wa Kristo? ( 1 Wakorintho
10:16)
Haya yalikuwa maswali ya kejeli. Kila mtu kusoma barua ya Paulo alijua kwamba majibu
yalikuwa, " Ndiyo, bila shaka." Kwa kushiriki meza ya Bwana katika imani , sisi ni
umoja na Kristo.
Msamaha wa dhambi ni baraka kubwa ya wokovu kwamba sisi uzoefu katika
maisha yetu ya Kikristo. Kama sisi ni wapya , au waumini maisha , msamaha ni daima
nyanja ya kutembea kwetu na Kristo . Na matokeo yake ni baraka nyingine nyingi kama
vile .
Yohana Wesley , mwanzilishi wa kanisa la Methodist ambaye aliishi kutoka juu ya
1703-1791 , alizungumzia juu ya msamaha katika hotuba yake namba 26, ambayo yeye
exposited Hotuba ya Mlimani . Kusikiliza nini alisema kuna :
Haraka kama ... sisi kupokea msamaha wa dhambi, sisi kupokea vivyo hivyo
mengi kati ya wale ambao wamepata kwa njia ya imani ndani yake . Dhambi
imepoteza nguvu zake : ni haziwatawali wale ambao ni chini ya neema , yaani,
katika neema kwa Mungu. Kama kuna sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa wale
walio katika Kristo Yesu , hivyo ni huru na dhambi kama vile kutoka hatia. Haki
ya sheria itakapokamilika katika wao, na wao kutembea baada ya mwili lakini
baada ya Roho si . [ Yohana Wesley ]
Nadhani msamaha wa dhambi ni , katika baadhi ya njia , ukweli thamani zaidi
sisi na kama Wakristo. Kimsingi nini maana ya kusamehewa dhambi zetu ni kuwa
katika uhusiano sahihi na Mungu , na Muumba wetu. Wakati sisi kuangalia dunia
leo , tunaona kwamba watu ni hamu ya maana, kwa umuhimu, kwa makusudi. Na
kuna kuchanganyikiwa kiasi katika utamaduni wetu. Maisha ni yale yote juu? Ni
sababu kwa ajili ya kuishi ni nini? Kwa nini niko hapa? Na hivyo watu kujaribu
kila aina ya mambo ya kupata maana na umuhimu wa - kama wao kujiingiza kazi
zao au kujamiiana au madawa ya kulevya. I mean kuna kila aina ya kumbi na njia
ambapo watu ni kujaribu kupata furaha na furaha . Lakini Injili inatuambia haja
yetu ya msingi kama binadamu ni kuwa katika uhusiano sahihi na Muumba wetu,
na mmoja ambaye alifanya yetu. Injili inasema kwamba Mungu alimtuma Mwana
wake , Yesu Kristo, ili kulipia dhambi zetu, kwa kunyonya hasira ya Mungu.
Mungu nje ya upendo wake alimtuma Mwana wake ili dhambi zetu kusamehewa ,
hivyo kwamba kama tunategemea ndani yake tunaweza kusamehewa dhambi zetu.
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Na wakati sisi kuja na uzoefu kwamba, wakati sisi kurejea kwa Yesu Kristo kwa
msamaha kama kuna hisia ya ajabu ya amani , kwa maana ya kuwa sawa na
ulimwengu kwa sababu ni kweli ni rightness pamoja na ulimwengu. Sisi ghafla
kutambua hii ni nini sisi ni kuundwa kwa . Sisi ni kuundwa kwa kuwa katika
uhusiano sahihi na Mungu . Tunatambua wakati huo. [ Dr Tom Schreiner ]
Sasa kwa kuwa tumekuwa kutalii mafundisho ya msamaha wa dhambi , tuko tayari
kufikiria makala yetu ya pili ya imani : ufufuo wa mwili.

III. UFUFUO
Kumbuka maneno haya kutoka Imani Ya Mitume :
Naamini katika ...
Ufufuo wa mwili.
Sisi haja ya kuwa wazi katika hatua hii, kwamba imani si kuzungumza juu ya ufufuo wa
Yesu. Ufufuo wa Yesu mwenyewe inaonekana mapema katika imani wakati inasema
kwamba Yesu kufufuka katika wafu siku ya tatu. Wakati imani anazungumza juu ya "
ufufuo wa mwili " ina katika akili ufufuo wa jumla wa - ufufuo wa watu wote Kristo
atakaporudi katika utukufu.
Laana
Tutaweza kufikiria ufufuo wa jumla ya mwili katika hatua tatu. Kwanza,
tutaangalia laana kuwa matokeo katika kifo kwa miili yetu. Pili, tutaweza kueleza
kwamba Injili ya Kikristo inatoa maisha kwa miili yetu. Na tatu, tutaangalia njia miili
yetu hatimaye uzoefu ukombozi. Hebu tuanze na laana vinavyosababisha miili yetu kufa.
Kama tulivyoona katika somo la awali, Mungu aliumba binadamu kwa wajumbe
wa miili kimwili na nafsi mashirika yasiyo ya kimwili. Kulingana na Waebrania sura ya 4
mstari wa 12 na 1 Wathesalonike sura ya 5 mstari wa 23, baadhi ya mila na kusisitiza
kuwa kila mwanadamu pia ana roho pamoja na nafsi. 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. Kwa hiyo, mapokeo ya Kikristo wengi
alihitimisha kuwa maneno " roho " na "roho " wote rejea sawa ukweli msingi, na kwamba
binadamu na wajumbe wa sehemu kuu mbili tu : mwili na roho .
Kabla ya kuanguka yetu katika dhambi, miili yetu na roho zetu walikuwa
unaffected na dhambi na mamlaka yake uharibifu . Lakini wakati Adamu na Hawa
akaanguka katika dhambi, dhambi kupotoshwa nafsi zao tu, bali pia miili yao. Na rushwa
hii ya miili yao hatimaye kusababisha kifo yao ya kimwili. Kusikiliza laana ya Mungu
juu ya Adam katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 19 :
By jasho la uso wako utakula chakula yako mpaka kurudi ardhini , tangu kutoka
humo walikuwa kuchukuliwa; kwa vumbi wewe ni na vumbi utakuwa kurudi .
(Mwanzo 3:19)
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Wakati Adamu na Hawa kutenda dhambi dhidi ya Mungu, yeye amewalaani zote mbili.
Na sehemu ya laana yake ni kwamba wangekuwa kufa. Wangeweza hatimaye kufa na
kurudi vumbi. Na kwa sababu binadamu wote atashuka kutoka Adamu na Hawa , sisi ni
wote waliozaliwa na rushwa sawa. Kama Paulo aliandika katika Warumi sura ya 5 mstari
wa 12 :
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. (Warumi 5:12)
Dhambi walioathirika Adamu na Hawa katika njia zote mbili kiroho na kimwili.
Na kwa sababu sisi ni watoto yao ya asili, sisi kubeba laana hiyo. Nafsi zetu kuja katika
dunia katika hali ya kuwa Biblia inaeleza kama kifo cha kiroho. Sisi ni chini ya hukumu
ya Mungu, na wamepoteza uwezo wote kumpendeza. Tunasoma kuhusu hili katika
kifungu kama Warumi sura ya 5 mstari wa 12 hadi 19, na sura ya 8 mstari wa 1 hadi ya 8
.
Na kama Adamu na Hawa, miili yetu ni pia kupotoshwa na dhambi. Rushwa Hii
matokeo katika ugumu wa maisha ya kimwili, ugonjwa , na hatimaye kifo. Paulo alikuwa
jambo hili katika Warumi sura ya 6 aya 12 hadi 19, na sura ya 7 mstari wa 4 kwa njia ya
25 . Dhambi huharibu wote kwamba sisi ni - nzima kuwa, mwili wetu na roho . Lakini
ahadi ya ajabu ya Mungu ni kwamba wokovu katika Kristo redeems nafsi wetu wote na
miili yetu.
Wakristo kamwe kuona kifo binadamu kama kitu ambacho ni kawaida. Mara
nyingi sisi kutumia katika lugha yetu, au kufikisha kwamba aina ya wazo. Wakati
mwingine katika mazishi tunaweza kusema ya mtu, "Naam , waliishi nzuri maisha
ya muda mrefu ." Na ni tu katika , labda, kifo cha mtoto mdogo au kifo cha mtu
labda katika miaka ya ishirini yao au thirties kuwa sisi tunasema , "Ah , hii ni ya
kutisha . " No , hii ni kweli si mtazamo sahihi ya Kikristo ya kifo binadamu.
Mtazamo wa Kikristo ya kifo binadamu maoni ya kifo kama kwamba ambayo ni
kawaida. Sisi yalifanywa kuishi tangu mwanzo sana milele. Unafikiri ya jinsi
gani, hata katika akaunti kuundwa kwa siku ya saba, Mungu, anakaa . Angeweza
kuingia katika starehe kamili na viumbe wake. Tunataka kisha kuishi kwa ajili ya
utukufu wake na kutekeleza kuundwa kwa mamlaka. Sisi si milele alifanya kufa.
Lakini badala yake, mshahara wa dhambi, mlango wa dhambi katika dunia hii,
Mwanzo 3, mshahara wa dhambi mtume Paulo anasema, na kusema ya katika
Mwanzo 2 , ni kifo. Kifo, ambayo ni ya kimwili; ya kifo ambayo ni pia kiroho. [ Dr
Stephen Wellum ]
Katika baadhi ya maana , kifo cha kimwili ni baraka kwa waumini kwa sababu
sisi ni kuchukuliwa moja kwa moja katika uwepo wa Kristo. Lakini kwa maana ya zaidi
ya msingi, kifo cha kimwili ni ya kutisha. Ni uzoefu wa watu wote wa binadamu, lakini
pia ni horribly Isiyo ya kiasili. Mungu hakuumba binadamu kwa kifo; yeye alituumba
kwa ajili ya maisha . Na wokovu wetu hautakuwa kamili hadi Kristo atakaporudi na
redeems miili yetu.
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Baada ya inaonekana katika laana kuwa matokeo katika kifo kwa miili yetu,
tuangalie masuala ya injili ili kuhakikisha ufufuo wetu .
Injili
Jinsi wengi wetu kujua Wakristo ambao wanaamini kuwa watatumia milele
mbinguni kama roho disembodied ? Pengine zaidi ya wachache . Kama isiyo ya kawaida
kama inaweza sauti, mafundisho ya ufufuo wa wafu ni karibu kabisa haijulikani katika
baadhi ya makanisa ya kisasa. Na sababu moja kwa hili ni kwamba Wakristo mara nyingi
tunashindwa kuelewa umuhimu wa miili yetu binadamu. Lakini andiko inafundisha wazi
habari njema ya kwamba nafsi zetu tu, bali pia miili yetu, atatukuzwa ile ya Kristo.
Agano la Kale
Tutaweza kuchunguza wazo kwamba mwili ufufuo ni sehemu ya Injili kwa
kuzingatia masuala matatu tu. Kwanza , tutaweza kutaja msingi wa mafundisho ya hii
Agano la Kale. Pili, tutaweza kuona kwamba ni wazi alitangaza katika Agano Jipya. Na
tatu, tutaweza majadiliano juu ya uhusiano kati ya ufufuo wa waamini na ufufuo wa
Yesu. Hebu kuanza na Agano la Kale.
Wakristo wengi kisasa si kutambua hili, lakini neno Injili , ambayo ina maana
habari njema, kwa kweli ilitokana na Agano la Kale. Hasa , tunaona ni katika Isaya sura
ya 52 mstari wa 7 na sura ya 61 mstari wa 1, na Nahumu sura ya 1 mstari wa 15 .
Kama mfano mmoja tu, kusikiliza Isaya sura ya 52 mstari wa 7:
Jinsi nzuri juu ya milima ni miguu ya wale kuleta habari njema , ambaye
kutangaza amani , ambao kuleta habari njema , ambaye kutangaza wokovu ,
ambao wanasema Sayuni, " Mungu wako Mfalme !" (Isaya 52:7)
Katika Agano la Kale , " habari njema" au "Injili " ni kwamba Mungu kuwaokoa
watu wake na kuwashinda maadui zake na wao. Kwa maana nyembamba , hii ni habari
njema kwamba Mungu kuwaokoa watu wake kutokana na ukandamizaji wa adui yao ya
kidunia . Lakini kwa maana pana , ilikuwa ni habari njema ya kwamba Mungu kubadili
laana yote yanatokana na Adamu na Hawa kuanguka katika dhambi. Yeye ingekuwa
kupanua utawala wake mtukufu mbinguni juu ya dunia nzima , na hatimaye kubariki kila
mtu ambaye alikuwa na imani ndani yake.
Bila shaka, wokovu wa Mungu zinazotolewa katika Agano la Kale ilikuwa
misingi ya ushindi ujao wa Kristo . Ingawa Kristo alikuwa hajafika kufa kwa ajili ya
dhambi , alikuwa tayari aliahidi kufa kwa niaba ya watu wake. Na ahadi kwamba ilikuwa
ya kutosha ili kupata wokovu wao. Kwa kweli, kila tumaini la wokovu katika Agano la
Kale alisema kwa Kristo na yale angeweza kukamilisha.
Kusikiliza kwa njia ya mistari Waebrania sura ya 10 1 kwa 5 inaeleza sadaka
Agano la Kale:
Sheria ni kivuli tu wa mambo mema ambayo ni kuja - si hali halisi wenyewe ... [I]
t ni vigumu kwa damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi . Kwa hiyo, wakati
Kristo alikuja ulimwenguni , alisema: "Dhabihu na sadaka hukutaka , lakini
mwili wewe tayari kwa ajili yangu. " (Waebrania 10:1-5)
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Mwandishi wa Waebrania zilionyesha kuwa sadaka Agano la Kale walikuwa
vivuli tu ya ukweli kwamba baadaye barabara katika Kristo. Sadaka za wanyama kamwe
kikamilifu itakayotolewa kwa ajili ya dhambi kwa sababu Mungu kwamba dhambi ya
mwanadamu wataadhibiwa kwa mauti ya binadamu. Lakini hawakuweza na alifanya
hatua ya Yesu, ambaye kikamilifu binadamu kifo kikamilifu kutosha na ufanisi
upatanisho kwa ajili ya dhambi.
Kama sehemu ya Injili katika Agano la Kale, watu wa Mungu walikuwa
kufundishwa kwamba siku alikuwa anakuja wakati Mungu bila kuongeza wafu wote wa
binadamu, na kuwahukumu kwa matendo yao. Wale ambao walikuwa wakiishi kwa haki,
kuwa na imani katika Mungu , itakuwa everlastingly heri. Lakini wale ambao waliasi
dhidi ya Mungu ahukumiwe daima ya baadaye ya adhabu. Wote wa seti hizi matokeo
ataendelea milele katika umbo la mwili. Wanateolojia Mkristo wa kawaida rejea tukio
hili kama hukumu ya mwisho .
Kama tulivyoona katika somo la kabla, Imani Ya Mitume inahusu hukumu ya
mwisho katika line:
Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu.
Labda taarifa ya wazi ya wazo kwamba hukumu ya mwisho inahusisha mwili
ufufuo yanaweza kupatikana katika Daniel sura ya 12, ambapo malaika mjumbe wazi
kwa Daniel kwamba katika siku zijazo Mungu kuwaokoa watu wake kutoka
ukandamizaji.
Kusikiliza nini Daniel aliambiwa katika Danieli sura ya mistari 12 1 na 2:
Wakati huo huo watu wako - kila mtu ambaye jina lake halikupatikana
limeandikwa katika kitabu - atakabidhiwa . Tena wengi wahao walalao katika
mavumbi ya nchi wataamka , wengine wapate uzima wa milele , wengine aibu na
kudharauliwa milele . (Daniel 12:12)
Daniel hasa inajulikana maumbile ya ufufuo wakati alipokuwa akiongea wa hao
walalao katika mavumbi ya nchi. Roho wala kulala katika mavumbi ya nchi ; miili
kufanya. Na ni miili wale watafufuliwa katika hukumu ya mwisho .
Pia Isaya alisema ya siku ya hukumu kuwa ni pamoja na ufufuo wa jumla.
Kusikiliza nini aliandika katika Isaya sura ya 16 mistari 19 kupitia 21:
Maiti wako mtaishi; miili yao kuongezeka. Wewe ukaaye katika vumbi, kuamka na
kupiga kelele kwa furaha ... [T] yeye dunia kujifungua wafu yake ... Angalia ,
Bwana ni kuja nje ya makao yake kuwaadhibu watu wa dunia kwa ajili ya dhambi
zao. (Isaya 16:19-21 )
Kwa mara nyingine tena , tunaona kwamba wafu, wale wanaoishi katika vumbi,
watafufuliwa kutoka makaburini na maisha mapya, kama ardhi zilikuwa kujifungua
kwao. Na hii kutokea katika mazingira ya hukumu, kama Bwana anakuja kuwaadhibu
watu wa dunia kwa ajili ya dhambi zao.
Mafundisho ya ufufuo wa wafu ni pia alisema katika sehemu mbalimbali Agano
la Kale kusema ya ukombozi kutoka sheol katika mazingira ya hukumu ya mwisho na
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malipo , kama vile mistari Zaburi 49 7 kwa njia ya 15, na mistari Zaburi 73 24 kupitia 28.
Na katika mistari Ayubu sura ya 19 25 kupitia 27, Job ujasiri walionyesha imani yake
kwamba angekuwa kufufuka kuona Mungu , siku ya Bwana alikuja atasimama juu ya
nchi - siku ya hukumu.
Ufufuo na hukumu baadaye si kama wazi katika Agano la Kale kama ni katika
Mapya . Lakini kwa hakika kuna dalili katika hotuba ya Kale kwamba hii ni
kwenda kuchukua nafasi. Isaya kwa mfano inazungumzia wakati ambapo watu
waliokufa kuishi, kuja nje ya makaburi yao. Daniel anaongea vile vile ya wakati
wafu utatoka , wenye haki na waovu kwa hukumu ya mwisho. Na hivyo hili ni
jambo kwamba, hii ni imani kwamba ilipoota , angalau miongoni mwa baadhi ya
Wayahudi, si wote. Mafarisayo wa wakati wa Yesu waliamini katika ufufuo.
Masadukayo hakufanya hivyo. Lakini Yesu mwenyewe , wakati Masadukayo
wakija na kumwuliza kama kuna jambo kama hilo, na kumpa swali hila kufanya
ni kuangalia ujinga, Yesu kweli ananukuu wakati Mungu anasema: " Mimi ni
Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, na Mungu wa Yakobo. "Na Yesu
anasema," [Mungu] ni si Mungu wa wafu, bali wa walio hai . "Kwa hiyo,
Ibrahimu, wakati Mungu aina ya uhusiano, uhusiano wa agano pamoja na mtu ,
ni kweli ni uhusiano wa kibinafsi na mtu huyo na ikiwa Ibrahimu mara tu kwenda
uongo katika ardhi, na kamwe kwenda waken tena , haina mengi yote ya akili
kusema kwamba Mungu ni katika uhusiano wa agano milele na Ibrahimu. Kwa
hiyo, hiyo ina maana kwamba Mapya Testament ni , bila shaka, mwishowe nia ya
mafundisho ya ufufuo. Na , bila shaka, ufufuo wa Yesu huweka mhuri wa mwisho
juu ya hilo. [ Dr Yohana M. Frame ]
Baada ya kuona kwamba ufufuo wa jumla ni sehemu ya Injili katika Agano la
Kale, hebu tuangalie ukweli kwamba ni pia sehemu ya ujumbe wa injili katika Agano
Jipya.
Agano Jipya
Tofauti kubwa kati ya Agano la Kale na Jipya matangazo injili ni kwamba katika
Agano Jipya , mkombozi alikuwa hatimaye kuja. Alikuwa hatimaye umedhihirishwa
katika historia kama Yesu wa Nazareti. Mungu alikuwa sasa kutawala kwa njia ya
Mwana wake, Yesu. Hii ni kwa nini Mapya Testament hivyo mara nyingi inasisitiza
kwamba Yesu ni Bwana , kwa maana kwamba yeye ni mfalme wa kutawala . Tunaona hii
katika maeneo kama vile Luka sura ya 2 aya ya 11, Matendo sura ya 2 aya ya 36 ,
Warumi sura ya 10 mstari wa 9 , na 1 Wakorintho sura ya 12 mstari wa 3.
Wokovu huja kwa njia hiyo katika Kale na Jipya , kwa imani katika ahadi ya
utoaji wa Mungu . Nini tofauti juu ya imani katika Agano la Kale na imani katika
Mapya ni si imani kwa Mungu, lakini maalum ambayo ahadi huo. Imani katika
Agano la Kale ni kimsingi kuangalia mbele katika ahadi bado kutimia. Imani
katika mbele Mapya Testament ni retrospective kuangalia nyuma katika msalaba,
ahadi ambayo imekuwa kutimia. Hivyo ni , wote wawili kuhusisha imani moja
kwa moja kwenye Mungu kwa ajili ya utoaji kwamba yeye kufanya na hatuwezi
ugavi. [ Dr Robert G. Lister ]
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Kwa jina la Yesu , ahadi zote Agano la Kale wokovu ni kuwa kutimia. Kama
tulivyoona katika Waebrania sura ya 10 mstari wa 1 kwa njia ya 5 , kifo chake ni ukweli
ambayo sadaka Agano la Kale alisema. Na katika mistari Warumi sura ya 15 8 kwa njia
ya 13 , na Wagalatia sura ya 3 mstari wa 16 , Paulo alifundisha kwamba injili ya Yesu
anatimiza ahadi kwa mababu Agano la Kale. Katika haya na njia nyingine nyingi, Mapya
Testament zinathibitisha injili Agano la Kale - habari njema ya kwamba mfalme Mungu
ina hatimaye kuja kuleta wokovu kwa watu wake kwa neema kwa njia ya imani .
Yesu alifundisha kwamba ufufuo wa jumla utafanyika katika hukumu ya mwisho
. Kwa mfano, katika Mathayo sura ya 22 mistari ya 23 kupitia 32 na Luka sura ya 20
mistari 27 kupitia 38 , alikanusha kunyimwa Masadukayo ya ufufuo wa jumla. Katika
Luka sura ya 14 mstari wa 13 na 14, moyo waumini kufanya kazi nzuri kwa misingi
kwamba wangeweza watalipwa katika ufufuo. Na katika Yohana sura ya 11 mistari ya 24
hadi 26 , alithibitisha mafundisho katika mazungumzo yake na Martha, dada ya Lazaro.
Kusikiliza nini Yesu alisema katika Luka sura ya 20 mstari wa 37 :
Katika akaunti ya msituni, hata Mose alithibitisha kwamba wafu . (Luka 20:37 )
Hapa, Yesu alisisitiza kwamba mafundisho ya ufufuo wa jumla alikuwa tayari
wazi katika Agano la Kale. Na wazo hili huo ni alithibitisha katika mapumziko ya Agano
Jipya. Kwa bahati mbaya, katika matawi mengi ya kanisa , ufufuo wa mwili wa wafu kwa
kiasi kikubwa kupuuzwa. Wakristo wengi wanaamini kwamba sisi kubaki roho
disembodied kwa milele yote. Lakini katika Waebrania sura ya mstari wa 6 1 na 2,
ufufuo wa wafu ni kama ilivyoelezwa moja ya mafundisho ya msingi ya imani ya
Kikristo. Na katika Waebrania sura ya 11 aya ya 35, ufufuo waumini ' ni uliofanyika nje
kama motisha kwa ajili ya kufanya matendo mema. Kwa kweli , Mitume mara kwa mara
alisema kuwa ya Wakristo waliamini katika ahadi Agano la Kale ufufuo. Kwa mfano,
Petro na Yohane alifanya hivyo katika Matendo sura ya 4 mstari wa 1 na 2. Na Paul
alifanya hivyo katika Matendo sura ya 23 mstari wa 6 hadi ya 8 na mistari sura ya 24 14
kupitia 21. Kama mfano mmoja tu, kusikiliza jinsi Paulo alitetea huduma yake katika
Matendo sura ya 24 mistari ya 14 na 15 :
Mimi kukubali kwamba mimi ibada Mungu wa baba zetu kama mfuasi wa Njia ile
ambayo wao wanaiita chama cha uzushi . Naamini kila kitu anakubaliana na
Sheria na kwamba ni Imeandikwa katika manabii, na nina matumaini sawa katika
Mungu kama watu hawa, kwamba kutakuwa na ufufuo wa wenye haki na waovu .
(Matendo 24:14-15 )
Hapa, Paulo alisema kuwa tumaini la Kikristo katika ufufuo wa jumla katika
hukumu ya mwisho ilikuwa just sawa na matumaini ya Wayahudi. Tofauti ni kwamba
Wakristo waliamini ufufuo huu itakuwa kukamilika kwa njia ya Kristo.
Ni muhimu kwa sisi kuelewa kwamba mpango wa Mungu wa wokovu ni sawa.
Hakuwa na kuteua njia moja kwa Israeli ya kale kuokolewa, na njia nyingine ya sisi
tunaweza kuokolewa naye . Hakuwa na kuteua njia moja ya wokovu kwa Wayahudi , na
mwingine kwa ajili ya watu wa mataifa mengine . Kale na Jipya ni umoja katika
mafundisho yao. Na hiyo ni sehemu ya sababu kwamba Wakristo hazina Agano la Kale
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kama neno la Mungu kwa maisha yao. Watu wa Mungu zimekuwa kuokolewa kwa
neema kwa njia ya imani , na katika Kristo. Wakristo ni sehemu ya historia ya muda
mrefu ya huruma na ukombozi wa Mungu daima zinazotolewa kwa ajili ya watu wake
waaminifu. Na Biblia nzima - Maagano yote mawili - inatufundisha kuhusu ukweli huu
wa ajabu.
Sasa kwa kuwa tumeona kwamba katika Agano la Kale na Jipya , Injili ni pamoja
na habari njema ya kwamba kutakuwa na ufufuo wa wafu, basi tuangalie uhusiano kati ya
ufufuo wa waamini na ufufuo wa Yesu .
Ufufuo wa Yesu
Agano la Mapya linafunza ya kuwa kuna uhusiano angalau mbili muhimu sana
kati ya ufufuo wa Yesu na ufufuo wa waamini . Kwanza , tutaweza kuwa na kufufuka
kwa maisha heri hasa kwa sababu tumeunganishwa na Yesu katika ufufuo wake. Kama
Paulo aliandika katika Warumi sura mstari wa 6 4 na 5 :
Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti ili kama vile Kristo
alivyofufuliwa kutoka wafu kwa utukufu wa Baba , sisi pia tupate kuishi maisha
mapya . Kama tumeunganika naye katika mfano wa mauti yake , bila shaka pia
kuwa na umoja pamoja naye katika kufufuka kwake. (Warumi 6:4-5)
Paulo alifundisha kuwa kwa njia ya imani , ubatizo tupatanisha na kifo cha Kristo,
kusababisha malipo ya madeni sisi watapata na dhambi zetu. Lakini pia tupatanisha na
kufufuka kwake , na kusababisha kuzaliwa upya wa roho zetu katika maisha ya sasa , na
ufufuo wa miili yetu katika wakati ujao. Muungano wetu na ufufuo wa Yesu pia
inafundishwa katika maeneo kama vile 1 Wakorintho sura ya 15 mistari ya 21 na 22 ,
Wafilipi sura ya 3 mistari 10 kwa 12, na Wakolosai sura ya 2 mstari wa 12 .
Kama matokeo ya ukweli kwamba sisi ni umoja wa Yesu katika ufufuo wake ,
ufufuo yetu wenyewe ni uhakika. 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)
Hapa, Paulo inajulikana ufufuo wa Yesu kama malimbuko ya mavuno kuwa ni pamoja na
walio wake wote.
Katika Agano la Kale , Mungu anahitajika Israel kumleta sadaka ya malimbuko ya
mavuno . Tunaona hii , kwa mfano, katika Mambo ya Walawi 23 mstari wa 17. Matunda
ya kwanza Hawa walikuwa tu sehemu ya kwanza ya mavuno yote , na wao kuwakilishwa
mavuno nzima. Walikuwa aina ya dhamana - kwa kutoa Bwana sehemu ya kwanza ya
mavuno , Waisraeli walionyesha imani kwamba wao wenyewe watapewa mapumziko ya
mavuno . Kwa kutupatia ufufuo wa Yesu, Mungu alionyesha nia yake kamili wa kufufua
sisi katika njia hiyo hiyo. Hivyo, kama waumini , tunaweza kuwa na imani kubwa katika
siku zijazo yetu wenyewe ufufuo , wakijua kwamba Mungu amepiga muhuri juu ya sisi
kwa siku hiyo kwa ufufuo wa Kristo.
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Hadi sasa katika somo letu la ufufuo wa mwili , tumekuwa kuangalia laana kuwa
matokeo katika kifo kwa miili yetu, na katika Injili kwamba inatoa maisha kwa miili
yetu. Katika hatua hii, tuko tayari kufikiria njia miili yetu kweli uzoefu ukombozi.
Ukombozi
Tutaweza kufikiria ukombozi wa miili yetu katika hatua tatu: Kwanza, mambo
waumini uzoefu wakati wa maisha yetu ya sasa duniani. Pili, hali kati ya miili yetu
kwamba huanza na kifo yetu ya kimwili. Na tatu, maisha mapya ya ufufuko yenyewe ,
ambayo itaanza wakati Yesu atakaporudi. Hebu kuanza na maisha yetu ya sasa.
Maisha Ya Sasa
Ingawa Wakristo kawaida majadiliano juu ya ukombozi wa miili yetu katika suala
la ufufuo wetu siku ya mwisho, Biblia kweli hufundisha kwamba wokovu wa miili yetu
huanza na kupokea uwepo wa Roho Mtakatifu wakati sisi kwanza kuja imani . Kupokea
uwepo Hii ni zilizotajwa , kwa mfano, katika Warumi sura ya 8 mistari ya 9 hadi 11 .
Ingawa haina kusababisha mwili wetu haraka ufufuo , haina muhuri sisi na mdhamini wa
ukombozi kamili ya miili yetu katika siku zijazo, kama Paulo alifundisha katika Waefeso
sura ya 1 mstari wa 13 na 14.
Na miili yetu kuendelea kunufaika na Roho Mtakatifu aliye ndani mbele katika
maisha yetu, hasa kwa kupitia mchakato wa utakaso. Utakaso wa miili yetu ni sawa na
utakaso wa roho zetu. Roho Mtakatifu hutuweka mbali kwa Mungu na yatusafisha .
Anaendelea kututakasa katika maisha yetu , kama yeye husamehe dhambi sisi kutenda na
miili yetu , na kuhakikisha kwamba sisi kutumia miili yetu kwa njia kwamba heshima
Bwana. Kusema ukweli, matokeo hayo katika sisi kuheshimu Mungu na miili yetu , kama
Paulo alifundisha katika 1 Wakorintho sura ya 6 mstari wa 20, na kutoa miili yetu kwa
Mungu kama dhabihu iliyo hai, kama tunavyosoma katika Warumi sura ya 12 mstari wa
1.
Hali Ya Kati
Baada ya mwanzo wa ukombozi wa miili yetu katika maisha ya sasa ya waumini,
mchakato unaendelea wakati wa kifo yetu ya kimwili.
Wakati sisi kufa , miili yetu ni muda kutengwa na roho zetu. Hatua hii ni mara
nyingi huitwa hali kati - hali kati ya maisha yetu katika dunia ya sasa, na maisha ya sisi
itabidi katika ufufuo. Wakati hali ya kati, nafsi zetu kukaa pamoja na Kristo mbinguni .
Mazungumzo maandiko kuhusu hili katika maeneo kama vile Mathayo sura ya 17 mstari
wa 3 na 2 Wakorintho sura ya 5 mstari wa 6 hadi ya 8 .
Lakini wakati roho zetu mbinguni , miili yetu kubaki duniani. Miili yetu bado ni
kupotoshwa na dhambi, kama kuthibitika na ukweli kwamba wao kuoza. Bali ni ile
dhambi huharibu wao wanaweza tena ushawishi sisi kutenda dhambi . Kwa jambo moja,
kifo inatufanya tuwe kutoka utumwa wa dhambi , kama Paulo alifundisha katika Warumi
sura ya 6 mistari ya 2 hadi 11 . Kwa upande mwingine , miili yetu uongo katika kaburi
katika hali ya fahamu, kuwa hawezi hatua yoyote mawazo, au hisia , kwamba ni mema au
mabaya.
Lakini, hata kama miili yetu na roho ni muda kutengwa kifo, Biblia kamwe
anasema kwamba miili yetu atakoma kuwa sehemu yetu. Kama wao ni kuzikwa , au
cremated, au inaonekana kupotea, miili yetu kuendelea kuwa sehemu yetu. Kuna mambo
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kadhaa ya mifano ya hili katika Biblia . Kwa mfano, 1 Samweli sura ya 25 mstari wa 1
anasema kwamba Samuel alizikwa nyumbani kwake , huko Rama. 1 Wafalme sura ya 2
mstari wa 10 anasema kwamba Daudi alizikwa katika Yerusalemu, mji wa Daudi. Na
kiitikio mara kwa mara katika 1 na 2 Wafalme , kama vile 2 Mambo ya Nyakati , ni
kwamba wafalme wa Yuda ni kuzikwa katika mji wa baba Daudi. Miili yao bado ni mali
yao , na bado ni sehemu ya watu wao .
Westminster Mafupi ya Kategithimo ya inaeleza kuwa kifo chetu cha kwa njia hii
katika swali na jibu namba 37 . Katika jibu la swali :
Faida gani waumini kupokea kutoka kwa Kristo kwa kifo?
Majibu ya Kategithimo:
Ya nafsi za waumini ni wakati wa kifo zao kukamilishwa katika utakatifu, na wala
mara moja kupita katika utukufu; na miili yao, kuwa bado umoja katika Kristo,
kufanya mapumziko katika makaburi yao , hata ufufuo.
Hapa, Kategithimo inavyosema kwamba waumini na hatima mbili katika kifo - moja kwa
nafsi zao, na moja kwa miili yao. Nafsi zetu kupita katika utukufu mbinguni, lakini miili
yetu, kuanza bado umoja wa Kristo , wengine katika makaburi yao - wao uongo dormant,
kusubiri kwa maisha mapya katika ufufuo.
Mimi nadhani ni kweli kusema kwamba wakati roho wetu uko mbinguni na mwili
wetu ni katika kaburi , ndiyo, tuko katika maeneo mawili kwa wakati mmoja.
Ambayo inahitaji baadhi ya maelezo, na jibu moja katika katekisimu mfupi ni
nzuri sana katika hatua hii. " Nafsi za waumini ni wakati wa kifo zao
kukamilishwa katika utakatifu na wala mara moja kupita katika utukufu. Na miili
yao kuwa bado umoja wa Kristo , wengine katika makaburi yao mpaka ufufuo. "
Sehemu ya kwanza ya kwamba juu ya nafsi kujitenga na mwili ni somo la
Wakorintho wa Pili sura ya 5 mstari wa 1 hadi 10. Paulo anaongea juu ya mwili
wake sasa kufa kama hema ya kidunia na yeye hana kitoweo matarajio ya kifo
kwa sababu nafsi yake atakuwa kutengwa na mwili wake, ambayo ni hali Isiyo ya
kiasili. [ Dr Knox Chamblin ]
Hii mvutano kati ya kuwa katika maeneo mawili kwa wakati mmoja ni waliona
hata mbinguni . Hakuna shaka kwamba mbinguni itakuwa ajabu zaidi ya matarajio yetu.
Lakini pia ni kweli kwamba hata mbinguni wokovu wetu bado kuwa kamili kwa sababu
miili yetu bado wamekuwa kufufuka. Kusikiliza jinsi Paulo alizungumzia mwili ufufuo
katika Warumi sura ya 8 mstari wa 23 :
Sisi wenyewe tulio na malimbuko ya Roho, tunaugua ndani kama tukisubiri kwa
hamu kupitishwa yetu kama wana, ukombozi wa miili yetu. (Warumi 8:23)
Hapa , Paulo alisema kwamba tunaugua katika maisha haya kwa sababu hatuna miili yetu
kufufuka. Lakini mioyo ya mbinguni bado wanasubiri kwa ajili ya miili yao mpya, pia .
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Hivyo, ni mantiki kufikiri kwamba wao pia ni kuugua , kwa maana ya baadhi , kama wao
kusubiri kwa ajili ya ukombozi wa miili yao.
Baadhi ya watu wanadhani kwamba miili sisi kupokea ni baadhi tu ya suti rahisi
duniani, vifaa vya hiari , kwamba sisi ni maudhui kabisa na furaha kabisa kuwa
disembodied . Hiyo inaonekana kuwa platonic kidogo tu zaidi ya Biblia. Hivyo, ni
nini ni kama kuwa katika hali hii ya kati ya kifo yako binafsi na ufufuo ahadi
kutoka kwa wafu? Ni nini kama? Sisi si kutokana na reportage picha ya kwamba.
Sisi si kutokana na maelezo ya kina ya kwamba. Lakini jibu tumepewa kutoka
kwenye maandiko ni kuhakikisha sana na ni yenye uhusiano. Sisi pamoja na
Bwana. [ Dr Glen Scorgie ]
Pamoja na maisha yetu ya sasa na kifo yetu ya kimwili katika akili , tuko tayari
kuona ni jinsi gani ukombozi wa miili yetu ni kukamilika katika maisha mapya.
Maisha Mapya
Miili yetu kupokea mpya, maisha kamili wakati wao ni kurejeshwa kwa maisha
katika ufufuo wa jumla. Katika ufufuo, matokeo ya dhambi hatimaye na milele kabisa
kuweka mbali na sisi. Tunasoma kuhusu hili katika Warumi sura ya 8 mstari wa 23, 1
Wakorintho sura ya 15 mistari 12 hadi 57, na Wafilipi sura ya 3 mstari 11.Theologians
mara nyingi kutaja hatua hii ya wokovu vile utukufu , kwa sababu matokeo yake ni sisi
kufanywa kuwa utukufu, umekamilika binadamu viumbe . Maandiko haina kutupatia
maelezo mengi kuhusu namna ya kumtakasa yetu. Lakini Paulo hakuwa ufupi
kulinganisha miili yetu kutukuzwa kwa miili yetu zilizopo katika 1 Wakorintho sura ya
15. Kusikiliza yale aliandika katika 1 Wakorintho sura ya 15 mistari 42 kwa 44 :
Mwili kwamba ni mbegu ni ya kuharibika, lakini hufufuliwa katika hali ya
kutoharibika Huzikwa katika hali duni, hufufuliwa katika hali tukufu; huzikwa
katika hali dhaifu, hufufuliwa katika nguvu ; Unapozikwa ni mwili wa asili,
unapofufuliwa ni mwili wa kiroho . (1 Wakorintho 15:42-44 )
Hatuwezi kuwa na uhakika wa muendelezo sahihi na discontinuities kati ya miili
tuna sasa na miili sisi itabidi katika ufufuo. Tu kama mwili wa Kristo alifanyiwa
mabadiliko katika kufufuka kwake, miili yetu pia inaweza kubadilishwa . Watakuwa
upya na umekamilika. Watakuwa wa milele, utukufu, nguvu na kiroho. Lakini pia kuwa
binadamu kabisa . Katika ufufuo wetu , sisi hatimaye kuwa watu wa Mungu daima
iliyopangwa kwa ajili ya sisi kuwa.
Miili yetu kufa kama matokeo ya dhambi ; kifo cha kimwili ni hukumu ya Mungu
dhidi ya uovu binadamu katika Fall. Lakini habari njema ni kwamba injili anatangaza
marejesho ya miili yetu. Inatuambia kwamba Yesu alikuja ili atukomboe kama watu zima
, mwili na roho . Na ukombozi hii ni utukufu. Ni sababu ya furaha kubwa na
kusherehekea. Ufufuo wa miili yetu, sisi hatimaye kuwa na uwezo wa kutangaza ushindi
juu ya kifo. Sisi hatimaye kuwa tayari kurithi baraka zote Mungu ana katika kuhifadhi
kwa ajili yetu katika mbingu mpya na dunia mpya. Na sisi hatimaye kuwa na uwezo wa
kuona kwa macho yetu wenyewe ushindi wa Yesu Kristo.
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Hadi sasa katika mjadala wetu wa wokovu, tumekuwa kuongelea makala ya imani
katika Imani ya Mitume ili kukabiliana na msamaha wa dhambi na ufufuo wa mwili.
Katika hatua hii, sisi ni tayari kurejea kwa mada yetu ya mwisho : uzima wa milele.

IV. UZIMA
Imani Ya Mitume anataja uzima wa milele katika makala yake ya mwisho ya
imani :
Naamini katika...
Uzima wa milele.
Katika hatua hii , imani ina lengo la uzima wa milele , mara nyingi huitwa uzima wa
milele, kwamba ifuatavyo ufufuo wa miili yetu. Imani zinathibitisha imani kwamba watu
wote wa Mungu waaminifu hatimaye watalipwa na kamili, heri, wasiwe na uharibifu ,
isiyo na mwisho maisha .
Ingawa kuna mambo mengi tunaweza kusema juu ya uzima wa milele, tutaweza
kuzingatia masuala ya tatu katika somo hili : Kwanza, tutaweza kutaja muda wa uzima
wa milele. Wakati gani kuanza? Pili, tutaweza majadiliano juu ya ubora wa uzima wa
milele. Jinsi gani tofauti na aina nyingine ya maisha ? Na tatu, tutaweza kutaja mahali
ambapo sisi kuishi milele. Hebu tuanze na muda wa maisha yetu ya milele.
Majira
Haina uzima wa milele kuanza wakati ? Kristo alisema kwamba yeye kuja ili
tupate uzima na kuwa ni wingi. Hakika yeye na kupendekeza kwamba kuwa katika
Kristo, kuwa mwanafunzi wa Kristo , unatuingiza katika njia kwa ubora bora ya
maisha, lakini ni kwamba uzima wa milele? Je, uzima wa milele kuanza wakati
sisi kupita kutoka hii nyanja ya kuwepo kwa hali ya kufa kwa maisha ya zaidi ya ?
Ni kwamba wakati uzima wa milele huanza? Vizuri , kwa maana , ndiyo. Lakini
kuna , kwa maana nyingine , maisha mapya , ufufuo maisha ya Kristo ambayo
kubeba kwetu kwa njia ya kaburi na kutatupeleka juu ya ndani ya milele, milele
usio na mwisho na Mungu, ni maisha ambayo imekuwa kupanda kama mbegu
ndani yetu sasa . Ili maisha hayo hayana mwisho ni mwanzo sasa , na ni muhimu
kuelewa kwamba maisha hii milele ni si tu maisha inavyoelezwa na muda
kutokuwa na mwisho, lakini maisha kuelezwa kwa ubora kama maisha ni sasa
Kristo katikati na ya Mungu na ni kuelekea marejesho kamili ya yote ilikuwa na
lengo la kwa binadamu. Na sisi kupata kushiriki katika kwamba sasa, hata wakati
tulipokuwa bado iliyoingia katika chungu, wanajitahidi, kuvunjwa dunia . [ Dr
Glen Scorgie ]
Kitabu mara nyingi inavyosema kwamba waumini tayari tuna uzima wa milele
kama hali halisi iliyopo sasa . Tunaliona hili katika Yohana sura ya 10 mstari wa 28 , 1
Timotheo sura ya 6 mstari wa 12 , 1 Yohana sura ya 5 mstari wa 11 hadi 13, na maeneo
mengine mengi . Kama mfano mmoja tu wa hii, kusikiliza nini Yesu alisema katika
Yohana sura ya 5 mstari wa 24 :
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Nawaambia kweli , anayesikia neno langu, na kumwamini yule aliyenituma, anao
uzima wa milele na hatahukumiwa ; Amevuka kutoka kifo na maisha . (Yohana
5:24)
Yesu na waandishi wa Agano Jipya wakati mwingine kuongelea maisha ya
milele au milele kama hali halisi iliyopo sasa kuwa matokeo kutoka muungano wetu na
Kristo . Na bila shaka hii ni kweli. Nafsi zetu kufa kamwe , ingawa miili yetu mapenzi.
Maisha ya kiroho sisi wamiliki sasa ni maisha huo sisi itabidi milele.
Kwa upande mwingine, maandiko mazungumzo hata mara nyingi zaidi kuhusu
ukweli kwamba sisi watapewa uzima wa milele kama urithi wetu katika hukumu ya
mwisho . Tunaona hii katika maeneo kama vile Mathayo sura ya 25 aya ya 46 , Mark
sura ya 10 mistari 29 kupitia 30, Yohana sura ya 12 mstari wa 25 , aya ya Warumi sura
ya 2 ya 5 hadi 7, na Jude aya ya 21. Kama mfano mmoja tu, kusikiliza na yale ambayo
Yohana aliandika katika sura ya 6 mstari wa 40 wa injili yake :
Kwa maana mapenzi ya Baba yangu ni kwamba kila mtu amwonaye Mwana na
kumwamini awe na uzima wa milele , nami nitamfufua siku ya mwisho. (Yohana
6:40)
Kama Yohana alifanya hapa , maandiko mara nyingi washirika mapokezi yetu kamili ya
uzima wa milele na ufufuo wa miili yetu. Wakati miili yetu ni yaliyotolewa hai , sisi
kuishi milele, mwili na roho, kama kikamilifu kukombolewa na kikamilifu kurejeshwa
binadamu.
Nadhani ni manufaa kwa kueleza kile sisi kupokea njia ya Kristo Yesu muungano
wetu na Kristo , ni kwamba ambayo ni wawili "tayari " na " bado . " Na kwa hiyo,
mimi maana kwamba faida ya Kristo, ambayo ni pamoja na uzima wa milele, ni
yetu " tayari" tunapompokea Kristo , wakati sisi kuweka imani yetu katika Kristo.
Wao ni yetu - sisi uzima wa milele. Lakini wakati huo huo , ni " bado " katika
maana hii, kwamba, bila shaka , hata baada ya kupokea Kristo wengi wetu kukua
zamani, wengi wetu kupata wagonjwa , wengi wetu tutapata kifo kama Kristo
haina kurudi kabla ya . Na kwa maana ya kwamba , basi, " bado " ya uzima wa
milele watapata sisi bado . Kwa hiyo, " tayari " - " bado ," Nadhani inatusaidia
kuelewa , ndiyo, sisi kufanya kuwa na uzima wa milele, na wakati huo huo , uzima
wa milele watapata sisi katika mbingu mpya na dunia mpya. [ Dr Jeffrey Jue ]
Kuna hali ambayo ni haki ya kusema kuwa maisha ya milele kwa ajili ya nafsi
zetu huanza katika maisha hii wakati sisi ni upya . Lakini sisi si kuwa hai kabisa mpaka
miili yetu ni alimfufua katika hukumu ya mwisho . Hapo ndipo uhai wetu nzima kuishi
mbele ya Mungu. Kabla ya hapo , tuna foretaste ya uzima wa milele kwa njia ya
ukombozi wa roho zetu . Lakini tu wakati miili yetu pia wamekuwa kupewa maisha
mapya sisi kweli kuishi kama Mungu lengo.
Kwa uelewa huu wa majira ya uzima wa milele katika mawazo, hebu tuangalie
ubora wake.
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Ubora
Katika Biblia, uzima wa milele ni si tu suala la kuwa na maisha yetu na fahamu
kuendelea milele. Baada ya yote , hata watu ambao ni chini ya hukumu ya milele ya
Mungu wameendelea kuwepo na fahamu. Badala yake, Ubora muhimu ya uzima wa
milele ni kwamba sisi kuishi milele katika baraka za Mungu. Kwa maana hii, kuwa na
maisha ni kupokea neema ya Mungu na baraka . Na kwa upande mwingine, kuteseka kifo
ni kuanguka chini ya hasira yake na laana. Wote uzima wa milele na mauti ya milele
kuhusisha kuendelea kuwepo. Tofauti kati yao ni ubora wa kwamba kuwepo . 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)
Hapa, Yesu alifundisha kwamba uzima wa milele ni sawa na kumjua Mungu na Yesu.
Katika hali hii, wazo la mnajua ina maana uhusiano wa upendo . Hatua Yesu ni kwamba
uzima wa milele si defined tu katika suala la kuwepo au fahamu, lakini katika suala la
uzoefu wa upendo wa Mungu.
Au kufikiria njia Paulo alikuwa kuhusu maisha na kifo katika Warumi sura ya 7
mistari ya 9 hadi 11 , ambapo yeye aliandika hivi:
Mara moja mimi nilikuwa hai mbali na Sheria ; lakini amri ilipokuja, dhambi
ilihuika na mimi kufa. Nimeona kwamba amri sana kwamba ilikuwa na lengo la
kuleta maisha ilileta kifo. Kwa dhambi ilipata nafasi tuliyopewa na ile amri,
ilinidanganya , na njia ya ile amri kuniua . (Warumi 7:9-11 )
Katika kipindi chote kwamba Paulo ilivyoelezwa hapa, alikuwa kimwili na kiakili hai .
Yeye kuwepo kama fahamu , mantiki kuwa . Hata hivyo, alidai kwanza kuwa hai , na
kisha wamekufa, wamekuwa wauawe. Na tofauti mara msimamo wake mbele ya Mungu.
Mbele ya sheria hatia , yeye alikuwa hai . Lakini mara moja sheria kumtia chini ya laana
ya Mungu , Paulo alikuwa amekufa. Baadaye, wakati yeye alikuja kwa Kristo na laana
lile, yeye inaweza kuwa kama ilivyoelezwa kuwa maisha mapya. Tunaona wazo hiyo
katika maeneo kama vile Yohana sura ya 5 mstari wa 24, na 1 Yohana sura ya 3 mstari
wa 14.
Fikiria kuhusu hilo kwa njia hii: Siku ya mwisho , wafu wote watafufuliwa katika
ufufuo wa jumla. Nafsi zetu milele itakuwa tena na miili yetu kufufuka. Kwa mujibu wa
Yohana sura ya 5 mistari ya 28 na 29, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa watalipwa,
na wale waliofanya mabaya kwa ufufuo wa kuwa na hatia. Wote wawili kuishi maisha
fahamu katika miili yao iliyofufuliwa milele. Lakini Biblia wito hatima ya haki " maisha
," na hatma ya waovu "kifo ." Tofauti ni si kama wao au haipo au kufikiri au kuwa na
uzoefu. Tofauti ni uhusiano wao na Mungu . Kama sisi ni chini ya baraka za Mungu,
Biblia inasema sisi ni hai . Kama sisi ni chini ya laana yake , inasema sisi ni wafu. Hivyo,
uzima wa milele ni kuendelea fahamu kuwepo katika uhusiano heri na Mungu . Lakini ni
baraka gani haya? Gani heri maisha kuangalia kama?
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Nadhani sisi haifai mimba ya maisha yetu ya milele na Mungu kama tu yaliyo juu
ya mawingu, hivyo kusema. Lakini tutaweza miili mipya waliofufuliwa ; miili ni si
kuguswa na dhambi na ugonjwa na kifo. Sisi kuwa na milele ; sisi kamwe kufa.
Na tutaweza kuishi juu ya dunia mpya. Sasa , maelezo elude us- nini kwamba
kuhusisha ? Hatujui maelezo yote, lakini tunajua kwamba tutakuwa na baadhi ya
wajibu. Sisi kutawala pamoja na Kristo . Na mimi kuchukua yake, kwa vile ni
ulimwengu mpya kwamba sisi kiutendaji na cosmos kwamba Mungu imeunda.
Hivyo kutakuwa na mambo maalum, mimi kuchukua yake, kwa sisi kufanya.
Lakini kimsingi , nini inasisitiza Mapya Testament, ni nini tutaweza kufanya ,
kama kuvutia kama kwamba ni , na mimi nina uhakika itakuwa kuvutia na
kutimiza. Lakini nini Mapya Testament inasisitiza ni Mungu kwamba atakuwa na
sisi. Tutaona uso wake. Ushirika na yake itakuwa furaha zetu zote kutosheleza . [
Dr Tom Schreiner ]
Kidini maarufu Louis Berkhof , ambaye aliishi 1873-1957 , alielezea hali ya
mwisho ya uzima wa milele katika sehemu 6, sura ya 5 ya kitabu chake, Utaratibu
Theology . Kusikiliza jinsi yeye kuweka:
Ukamilifu wa maisha hii ni starehe katika ushirika na Mungu ... Watamwona
Mungu katika Yesu Kristo uso kwa uso, utapata kuridhika kamili katika Yeye ,
utafurahi katika Yeye , na kumtukuza ... Kutakuwa na kutambuliwa na ngono
kijamii juu ya ndege muinuko ... [T] yeye furaha ya kila mmoja itakuwa kamili na
full. [Louis Berkhof ]
Katika baadhi ya njia , inaweza kuonekana ya ajabu ambayo Biblia haina
majadiliano juu ya asili ya uzima wa milele mara nyingi sana . Baada ya yote, uzima wa
milele ni malipo makubwa injili inatoa wale walio tubu na imani katika Kristo kuokoa.
Lakini ukweli ni kwamba maandiko huelekea majadiliano juu ya uzima wa milele katika
suala haki kwa ujumla. Mistari Ufunuo sura ya 21 3 na 4 kutuambia kwamba Mungu
atakaa na watu wake, na hakutakuwa na kifo au huzuni . Tutakuwa na miili mpya, na sisi
kuwa huru kabisa kutoka mbele, rushwa na ushawishi wa dhambi. Lakini ni nini habari
maelezo? Ukweli ni kwamba Biblia inasema kidogo sana juu yao. Badala yake, wengi
wao wakiwa inatuhimiza kuamini kwamba Mungu ni mwema, na si kubashiri sana juu ya
maajabu ana katika kuhifadhi kwa ajili yetu . Kusikiliza kile ambacho Paulo aliandika
katika 2 Wakorintho sura ya mistari 12 2 hadi 4 :
Mimi najua mtu mmoja katika Kristo ... alikuwa hawakupata juu mbinguni tatu ...
hawakupata hadi peponi. Yeye kusikia mambo isiyoelezeka, mambo ambayo mtu
hairuhusiwi kuwaambia . (2 Wakorintho 12:2-4 )
Taarifa maneno ya Paulo juu uzoefu huu. Mambo kusikia walikuwa isiyoelezeka wangeweza kuwa kutosha walionyesha katika lugha ya kibinadamu. Aidha, mtu
hairuhusiwi kuwaambia nini hii mbingu ya tatu zilizomo. Ni ajabu sana kwamba Mungu
ni kutunza siri kwa sasa .
Na hii ilikuwa tu mbinguni - hali kati kabla ya ufufuo wetu . Kama siri za
mbinguni haiwezi wazi, ni kiasi gani zaidi siri za hali yetu ya mwisho? Ambao wanaweza
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uwezekano wa kufikiria jinsi ya ajabu maisha itakuwa wakati Kristo atakaporudi? Biblia
inatuambia kwamba kutakuwa na dhiki hakuna zaidi, mateso, tamaa, au kifo. Mambo
haya ni ya ajabu na kweli, lakini Biblia tu haina kutuambia maelezo mengi sana juu yao.
Sasa kwa kuwa tuna kuchukuliwa muda na ubora wa uzima wa milele, tuangalie
mada yetu ya mwisho: mahali ambapo sisi kuishi milele.
Eneo
Kitabu mara nyingi inazungumzia eneo ambapo tutakuwa kuishi milele kama
mbingu mpya na dunia mpya. Tunaona lugha hii katika Isaya sura ya 65 mstari wa 17 na
sura ya 66 mstari wa 22, 2 Petro sura ya 3 mstari wa 13, na Ufunuo sura ya 21 mstari wa
1. Burudani hii wa mbingu na ardhi huleta storyline kuu ya Biblia na kukamilika full.
Historia alianza katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 wakati Mungu aliumba mbingu na
ardhi. Lakini basi ni kupotoshwa kwa kuanguka binadamu katika dhambi , na kuifanya
yasiyofaa kwa Mungu kwa kukaa ndani. Wengine wa Biblia inazungumzia hadithi ya
jinsi wote wanadamu na viumbe ni kuwa kukombolewa. Na baada ya Yesu kurudi,
matokeo ya mwisho itakuwa kwamba mbingu na ardhi utakombolewa na upya, ili Mungu
hatimaye wakaao juu ya nchi na watu wake kufufuka. Hili ni lengo Yesu alikuwa katika
akili katika Mathayo sura ya mstari wa 6 9 na 10 , wakati yeye alitufunza kuomba
maneno haya:
Baba yetu wa mbinguni , jina lako litukuzwe , Ufalme wako uje, mapenzi yako
yafanyike hapa duniani kama mbinguni. (Mathayo 6:9-10)
Lengo lilikuwa ni daima kwa ajili ya ufalme wa Mungu kuwa wazi kikamilifu katika
mbingu zote mbili, ambapo malaika na roho za watu wa Mungu aliondoka kuishi , kama
vile juu ya nchi, ambapo sisi kuishi. Hii ndiyo sababu Yesu alitufundisha kulalamikia
Mungu kuleta ufalme wake duniani, na kusababisha mapenzi yake kwa kutiiwa duniani
kama kikamilifu kama ni mbinguni.
Ingawa maandiko haina mara nyingi kusema ya ulimwengu huu mpya, wakati gani
anaweka wazi kwamba marudio ya mwisho ya binadamu kukombolewa atatambua kuwa
mbinguni, lakini juu ya nchi upya. Kwa mfano, katika Isaya sura ya 65 mistari 17 kupitia
19, sisi kujifunza kuwa watu wa Mungu atakaa katika upya mji Mtakatifu wa Yerusalemu
. Na katika Ufunuo sura ya 21 mstari wa 2, sisi kujua kwamba hii Yerusalemu mpya zipo
kwenye dunia mpya. Kusikiliza na yale ambayo Yohana aliandika katika Ufunuo sura ya
21 mstari wa 1 kwa njia ya 5 :
Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya ... Nikaona mji mtakatifu , Yerusalemu
mpya , ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu ... Kisha nikasikia sauti kubwa
kutoka katika kiti cha enzi ikisema , " Tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na
wanadamu, ataishi pamoja nao. Nao watakuwa watu wake, na Mungu mwenyewe
atakuwa pamoja nao na kuwa Mungu wao. "... Yule aliyekuwa amekaa juu ya kiti
cha enzi akasema, "Mimi nafanya yote mapya!" (Ufunuo 21:1-5 )
Hapa tunaona kuwa Mungu ni kuandaa Yerusalemu Mapya mbinguni. Na wakati
nchi mpya ni tayari , ataleta Yerusalemu mpya ya nchi kama vile maskani yake takatifu
kati ya watu wake , ambaye pia kukaa dunia mpya. Kama mpango wa Mungu walikuwa
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tu kutupeleka mbinguni kwa milele, hakutakuwa na haja ya dunia mpya. Lakini kama sisi
kusoma hapa, Mungu ni kufanya kila kitu mpya, ikiwa ni pamoja na dunia yenyewe kwa
ajili ya nyumba yetu ya milele.
Kanisa la kwanza baba Augustine , askofu maarufu wa Hippo ambaye aliishi
kutoka AD 354-430 , aliandika kuhusu nchi mpya kwa njia hii katika maarufu kazi yake
Mji wa Mungu , kitabu 20, sura ya 16 :
Kama dunia yenyewe ni upya kwa baadhi jambo bora , ni fitly kushughulikiwa
kwa wanaume , wao wenyewe upya katika miili yao baadhi kitu bora. [ Augustine
]
Kuna siku inakuja ambapo Mungu upya mambo yote. Tunaweza kuona hii hasa
katika maneno mazuri kwamba Yesu alitufundisha , wanafunzi wake , kuomba
aliposema, "Baba yetu , aliye mbinguni , jina lako litakaswe, Ufalme wako ufike ,
na basi , mapenzi yako yafanyike juu ya dunia hii hata kama ni sasa ni mbinguni
"Hiyo muhimu , kati, msingi wazo Mkristo ni kwamba sisi sasa wanaishi katika
wakati wa kusubiri kwa hali halisi ya mbinguni kuwa hali halisi ya dunia - .
kwamba njia ya mambo kufanyika mbinguni wakati Mungu ni kitakatifu, wakati
mambo yote ni haki, na haki na utukufu na ukweli na upendo wa utawala .
Matumaini yetu kuwa kama Wakristo , matumaini yetu uhakika, ni kwamba hali
halisi ya wale wa mbinguni kuwa hali halisi ya dunia, na hii ni nini maandiko
ahadi na matumaini kama kiumbe kipya , nyumbani yetu ya milele. [ Dr Jonathan
Pennington ]
Kama sisi kupoteza mbele ya ukweli kwamba nchi mpya ni kuwa nyumbani yetu
ya mwisho , inaweza kuwa rahisi kwa sisi bagua wenyewe kutoka maisha ya kimwili ya
ukweli, na kufikiri kwamba mwili kuwepo duniani ni ugumu wa maisha badala ya baraka
. Lakini wakati sisi kutambua kwamba ardhi yenyewe ni kuwa nyumbani yetu ya kudumu
, tunaweza kuona ulimwengu huu wa sasa kama baraka na foretaste ya uzuri na baraka
kwamba Mungu ana katika kuhifadhi kwa ajili yetu katika ulimwengu ujao.

V. HITIMISHO
Katika somo hili juu ya Imani Ya Mitume, tuna ililenga juu ya mada ya wokovu.
Tuna aliyesema kuhusu msamaha wa dhambi katika suala la tatizo la dhambi, zawadi ya
neema ya Mungu, na jukumu la uwajibikaji wa binadamu. Tumegundua mafundisho ya
ufufuo wa mwili kwa kuangalia laana ya kifo, Injili ya maisha, na ukombozi katika
Kristo. Na tumeona asili ya uzima wa milele, ikiwa ni pamoja na majira yake, ubora na
eneo.
Katika somo hili juu ya wokovu, tumeona kwamba Imani Ya Mitume inalenga
katika mambo muhimu ya kukiri yetu ya kawaida ya Kikristo ambayo kanisa
kuhifadhiwa katika milenia. Kama sisi kuendelea mafundisho haya ya kawaida katika
akili wakati sisi kuzungumza na Wakristo kutoka mila nyingine na madhehebu , tutaweza
kupata kwamba tuna msingi imara kwa ajili ya kutafuta umoja na wale ambao
kuthibitisha Imani Ya Mitume , na kwa ajili ya kurekebisha kwa wale ambao hawana .
Aidha, kama sisi kuzingatia mafundisho hayo muhimu ya wokovu, ni itatusaidia kuona
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picha kubwa ya kile ambacho Mungu anafanya katika dunia hii, na kupata sababu zaidi
na zaidi kumsifu kwa upendo wake na neema.
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